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RESUMO 

O sobrestamento do processo administrativo disciplinar constitui medida de 

cautela, pois, como ressaltou o Ministro Nélson Hungria, em voto proferido junto ao 

STF, "se o fato constitui, ao mesmo tempo, ilícito penal e ilícito administrativo, se o 

funcionário, punido na esfera administrativa, é depois, por ausência de provas da 

imputação, absolvido no Juízo Criminal, não pode persistir a pena administrativa, a 

não ser que fique um resíduo de ilícito administrativo, capaz de legitimá-la”. Tal 

entendimento está materializado de forma cristalizada através da Súmula nº 18 da 

Suprema Corte brasileira. A comissão processante optando pelo sobrestamento do 

processo administrativo disciplinar, tendo como esteio a existência na esfera penal 

de processo sobre o mesmo fato antijurídico, deve pautar-se na extrema 

necessidade de aplicação do instituto em estudo, caso contrário contribuirá de forma 

negativa para dinâmica processual, porquanto os fólios permanecerão inertes, 

principalmente pela morosidade de nossa justiça, findando em beneficiar, de forma 

indireta, os servidores processados, visto que permanecerão em suas instituições 

até que o ilícito penal tenha transitado em julgado. A pesquisa é pura, bibliográfica, 

baseada em livros, internet e processos sobre o assunto. 

Palavras chave: Sobrestamento do Processo Administrativo. 
 
 
 
 
 
 

 



    

ABSTRACT 

The suspension of the discipline administrative process constitutes 

measurement of caution, therefore, as the Minister Nélson Hungria standed out, in 

vote pronounced next to the STF, “if the fact constitutes, at the same time, illicit 

criminal and administrative offense, if the employee, punished in the administrative 

sphere, and later, for absence of tests of the imputation, acquitted in the Criminal 

Judgment, cannot persist the administrative penalty, not to be that it is an 

administrative offense residue of, capable to legitimize it”. Such agreement is 

materialized of form crystallized through the Abridgement nº 18 of the Supreme 

Brazilian Court. 

The proinactive commission opting to the suspension of the discipline 

administrative process, having as base the existence in the criminal sphere of 

process on the same unlawful fact, must be based on the extreme necessity of 

application of the institute in study, otherwise it will contribute mainly in a negative 

form for procedural dynamics, as the process will remain inert, for delay of our 

justice, finishing in benefiting, indirectly, the sue servers, since they will remain in 

their institutions until penal illicit has transited in judged. 

Key words: Suspension of the Administrative process 
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INTRODUÇÃO 

Antes de discutirmos o instituto do sobrestamento aplicado ao processo 

administrativo disciplinar, é necessário entendermos a conceituação de processo 

administrativo disciplinar, e para que se destina. Assim podemos definir : 

O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor 
por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do 
cargo em que se encontre investido.

1
  

A simples notícia de prática de ato antijurídico por parte de um determinado 

servidor público, não é o bastante para que a Administração Pública aplique, como 

ocorria antes da carta política de 1988, a correspondente sanção regulamentar. 

Desta feita, a materialização do devido processo legal torna-se condição necessária, 

devendo-se observar todos os trâmites legais, principalmente os esculpidos no texto 

constitucional, em seu Art. 5°, LV, a saber:  

Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. 

No campo do Direito Administrativo Brasileiro, o instituto do sobrestamento 

está entre aqueles assuntos que mais suscitam dúvidas e controvérsias entre os 

especialistas em processo administrativo disciplinar.  

Outrossim, a presente monografia traz a lume as edificantes decisões do 

Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, do Governo do Estado do 

                                              

1
 Lei nº 8.112/90, Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais, art. 148. 



    12 

Ceará, através do comando da Polícia Militar do Estado do Ceará e da Douta 

Corregedoria dos Órgãos de Segurança Pública e Defesa Social. 

A ausência de títulos bibliográficos, sobre tão importante questão processual, 

torna difícil o acesso dos cultores do Direito à concepção trazida da Alemanha, 

prejudicando, sobremaneira, os acusados em processos administrativos 

disciplinares, às vezes absolvidos pelo Poder Judiciário e, inapelavelmente, 

condenados pela Administração pública, sem qualquer residuum. 

Ao escrevermos esta pesquisa monográfica procuramos, passo a passo, 

estudar os diversos aspectos do sobrestamento, trazendo à tona, suas fontes, 

doutrinária, jurisprudencial e administrativa, mostrando, através de pesquisa 

científica e pautado na independência das instâncias, a importância da 

Administração Pública invocar o instituto do sobrestamento apenas quando este for 

imprescindível, evitando com isto que servidores descompromissados e alheios ao 

interesse público permaneçam em suas instituições, até que sejam julgados os 

processos na esfera penal.  

Por derradeiro, acreditamos, que este trabalho poderá servir de instrumento 

de pesquisa, a ser utilizado por estudantes de direito, principalmente pelo fato do 

tema abordado suscitar muitos questionamentos e pela especificidade do processo 

administrativo disciplinar.  



       

1 O PROCESSO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR 

Antes de adentrarmos no âmbito do processo disciplinar administrativo 

propriamente dito, urge distinguirmos Processo e Procedimento. 

1.1 DIFERENCIAÇÃO ENTRE PROCESSO E PROCEDIMENTO 

Processo é o método, é a junção de atos sucessivos com o intuito de 

conseguir um pronunciamento sobre determinada controvérsia, quer seja ela em 

área judicial, quer seja ela em área administrativa; 

Procedimento equivale a rito, ou seja, como o processo se realiza em cada 

caso concreto. 

Destarte, é de se ressaltar, que existe procedimento sem processo, mas não 

existe processo sem procedimento. 

Processo Administrativo Disciplinar configura, como é de se observar, uma 

categoria especial do gênero Processo. 

A experiência dos juizados especiais não é nova no direito comparado. Ela já 

vem sendo realizada em vários países. 

1.2 DEFINIÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Todos os temas estudados por quaisquer ciências, inclusive as jurídicas, 

devem ter regras que os fundamentam. Assim também acontece com os juizados 

especiais federais os quais se embasam em alguns princípios. 
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Processo Administrativo Disciplinar na feliz conceituação do Mestre Hely 

Lopes Meirelles é:  

O meio de apuração e punição de faltas graves dos servidores públicos e demais pessoas sujeitas 
ao regime funcional de determinados estabelecimentos da Administração. 

2
 

Por “falta grave” podemos entender como um ilícito administrativo que nada 

mais é que a quebra a um dos interesses públicos da Administração. São as 

denominadas infrações funcionais. 

1.3 PODER DISCIPLINAR 

Abebera-se o Processo Administrativo Disciplinar no Poder existente entre 

o Estado-Administrador e os Agentes Administrativos. 

O Poder Disciplinar tem origem e razão de ser no interesse e na 

necessidade de aperfeiçoamento progressivo do serviço público. O pré-falado 

pode ser conceituado como a força inerente à Administração Pública de apurar 

irregularidades e infligir sanções a pessoas adstritas ao regime disciplinar dos 

Órgãos e serviços públicos. 

O Mencionado Poder tem classificação discricionária, no que tange 

estritamente a possibilidade de aplicação de penas. Daí, a possibilidade da 

Administração, usando do mérito que lhe é dado, analisar qual a punição que é 

adequada à falta do servidor, desde que dentro da enumeração legal taxativa, no 

caso da Polícia Militar do Estado do Ceará, que obedece a Lei nº 13.407/03 

(Código Disciplinar), as formas de sanção são as seguintes: advertência; 

                                              

2
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo. São Paulo. Malheiros, 1998. p. 567. 
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repreensão; permanência disciplinar; custódia disciplinar; reforma administrativa 

disciplinar; demissão; expulsão; proibição do uso de uniforme e do porte de arma. 

Não é de se olvidar que na discricionariedade que é dada à Administração 

não se compreende a possibilidade de não aplicação da pena pelo superior 

hierárquico, haja vista o caráter de poder dever do supracitado, inclusive 

sujeitando o omisso a sanção criminal. 

Porém, é preciso que a Administração Pública siga os princípios do 

Contraditório e do due process of law (devido processo legal) utilizando o bom 

senso e a proporcionalidade, pois, se assim não o fizer na apuração da infração, 

cometerá forma de desvio de poder denominada arbitrariedade. 

Face ao acima exposto, é necessário a motivação da punição disciplinar 

para a validade do ato "in foco", se assim não proceder a autoridade 

administrativa, o Judiciário sempre pode anulá-lo por evidenciar lesão a direito. 

1.4 SISTEMA DE REPRESSÃO DISCIPLINAR ADOTADO NO BRASIL 

O Sistema de repressão disciplinar adotado pelo nosso Direito 

Administrativo é o Misto ou de Jurisdição Moderada, onde é mantida a 

discricionariedade na apuração de fatos e escolha da pena aplicável, mitigando 

de certa forma o princípio do "no bis in idem" por ser possível no caso de 

reincidência de fato a aplicação de pena superior ao utilizado na apuração do 

primeiro ilícito. 

1.5 FASES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
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O Processo Administrativo Disciplinar compreende três fases, a 

instauração, o inquérito administrativo dividido em instrução, defesa e relatório, e 

o julgamento. 

Se a Autoridade Administrativa não tiver elementos suficientes para 

instaurar o Processo Administrativo Disciplinar, quer por dúvidas quanto a autoria 

do fato ou por quanto a irregularidade ou não no serviço público procederá à 

sindicância, que de toda forma estará inclusa nos autos do processo 

administrativo disciplinar, a sindicância também é utilizada para a aplicação de 

punição quando o ato não exigir, expressamente, o Processo Administrativo.  

Vejamos agora sucintamente, fases que compõem o Processo Disciplinar. 

1.5.1 Instauração 

Ocorre com a publicação do ato administrativo (Portaria de nomeação da 

comissão processante, ou sindicância) que constitui a comissão que vai julgar o 

indigitado servidor. É de suma importância que a peça de início determine de 

forma clara e precisa o objeto da lide de forma a possibilitar a justificação plena 

do apontado, e que caso não esteja plenamente definida, que ocorra em sede de 

Libelo acusatório (Conselho de Disciplina ou Justificação) ou em Relatório de 

indiciamento (Sindicância). 

1.5.2 Inquérito Administrativo 

É dividido em três sub-fases: Instrução, Defesa e Relatório. 

1.5.3 Instrução 
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Na instrução são apurados de forma precisa os fatos que deram origem ao 

Processo Administrativo Disciplinar. A Autoridade Administrativa tem nesta sub-

fase do processo a oportunidade de produzir as provas de acusação; 

5.2.4 Defesa 

Garantida de forma expressa na nossa Constituição como princípio que 

deve reger todos os processos, quer em área federal, quer em área administrativa 

(CF/88, Art. 5º, LV), como já foi ressaltado, o devido processo legal também deve 

ser seguido, sob pena de anulação do ato; 

1.5.5 Relatório 

É a apreciação célere e sucinta do que ocorreu no processo, não carrega 

efeito vinculativo para a Administração Pública, que pode não seguir as 

conclusões da comissão processante, desde que informe os motivos que levaram 

a tomar decisão divergente. 

1.5.6 Julgamento 

Com a decisão da Autoridade Administrativa acerca do objeto da lide em 

questão. Sobredita fase é vinculativa devendo se basear em elementos 

probatórios existentes, necessariamente, no processo administrativo disciplinar 

(acusação ou defesa e provas). 

1.6 VERDADE SABIDA 

Verdade sabida é o conhecimento direto da infração pela autoridade 

competente para a aplicar a punição. Em que pesem as opiniões contrárias, este 

dispositivo presente em alguns estatutos de regime estaduais não mais prevalece 
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"ex vi" do Art. 5º, LX, da Carta Magna que impôs a obrigatoriedade do 

contraditório na aplicação de penas. 

1.7 ESFERAS DE RESPONSABILIDADE 

Problema que traz bastante controvérsia diz respeito as esferas de 

responsabilidades quanto o ilícito praticado pelo servidor é sancionado também 

na esfera do direito penal. O que fazer se o juízo criminal absolver o servidor ou 

condená-lo sentenciando de forma contrária à instância administrativa? Há ou não 

comunicabilidade de instâncias? 

Analisando o problema sob o ângulo de condenação no juízo criminal e 

absolvição na instância administrativa, a solução é bastante simples: Quando o 

agente for condenado na esfera criminal, o juízo cível e a Administração Pública 

não podem divergir da decisão supramencionada, ocorrendo a comunicabilidade 

de decisões face o Art. 935 da Lei Substantiva Cível. 

Quanto a absolvição no juízo criminal a solução se configura de forma mais 

complicada, no caso de haver condenação na instância administrativa, existem, 

entretanto, dois casos em que a sentença no juízo penal vincula a autoridade 

administrativa a decidir de forma idêntica: 

I – Estar provada a inexistência do fato, tendo como esteio o Art. 935 do 

CC; 

A responsabilidade civil é independente da criminal; não se poderá, porém, questionar mais sobre 
a existência do fato, ou quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no 
crime.

3
 

II – Negativa de Autoria (de acordo com Art. 65 do CPP). 

                                              

3
 PINTO, Antônio Luiz de Toledo, VADE MECUM, 2ª edição atualizada e ampliada, 2006, p.282. 
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Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de 
necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular 
de direito.

4
  

Neste Sentido, o Pretório Excelso já decidiu de forma idêntica: 

Se a Decisão absolutória proferida no juízo criminal não deixa resíduo a ser apreciado na instância 
administrativa, não há como subsistir a pena disciplinar (STF, in RDA 123/216).

5
 

 

No caso em que a absolvição criminal se dá por não haver prova da 

existência do fato; não haver prova de ter o réu concorrido para a infração penal, 

não existir prova suficiente para a condenação; não repercutem na esfera 

administrativa as decisões, pois as provas que não são suficientes para 

comprovar um ilícito penal, podem ser suficientes para comprovar um ilícito 

administrativo. 

E no caso de decisão negativa por não constituir o fato infração penal? 

Tendo em vista que o ilícito administrativo pode corresponder a uma infração 

disciplinar que não constitui crime, por não afetar os bens fundamentais da vida 

em sociedade, ainda assim a punição deve subsistir em face da autonomia do 

processo disciplinar. 

1.8 PRESCRIÇÃO 

Prescrição é a perda do direito de ação pela inércia do titular diante de 

violação por outrem. 

É instituto presente em praticamente todos os ramos do direito como 

princípio de ordem pública que não pode ser relevado pela Administração. 

                                              

4
 PINTO, Antônio Luiz de Toledo, VADE MECUM, 2ª edição atualizada e ampliada, 2006, p.628. 

5
 Site do Supremo Tribunal Federal, jurisprudências, independência das instâncias, RDA 123/216. 
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Controversa é a sua natureza, uns acham que se trata de instituto de 

natureza material, outros que possui natureza mista (caráter híbrido de direito 

material e processual) 

Em relação às infrações funcionais, o Regime Jurídico dos Servidores Civis 

da União (Lei nº 8.112/90) determina o prazo de prescrição da ação disciplinar em 

seu Art. 142, verbis: 

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade e destituição de cargo em comissão; 

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.
6
 

A Carta Magna, porém, ressalva, sempre, os casos de ressarcimento ao 

erário público no Art. 37, Inciso XXI, § 5º. 

A Lei nº 13.407/03, diploma que institui o Código Disciplinar da Polícia 

Militar do Ceará, prevê os casos em que a ação disciplinar estará sujeita a 

prescrição, a saber: 

Art. 74. Extingue-se a punibilidade da transgressão disciplinar pela: 

I - passagem do transgressor da reserva remunerada para a reforma ou morte deste; 

II - prescrição. 

§ 1º. A prescrição de que trata o inciso II deste artigo se verifica: 

a) em 2 (dois) anos, para transgressão sujeita à advertência e repreensão; 

b) em 3 (três) anos, para transgressão sujeita à permanência disciplinar; 

c) em 4 (quatro) anos, para transgressão sujeita à custódia disciplinar; 

d) em 5 (cinco) anos, para transgressão sujeita á reforma administrativa; disciplinar, demissão, 
expulsão e proibição do uso do uniforme e do porte de arma; 

                                              

6
 Regime Jurídico dos Servidores Civis da União (Lei 8.112/90). 
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e) no mesmo prazo e condição estabelecida na legislação penal, especialmente no código penal 
ou penal militar, para transgressão compreendida também como crime. 

§ 2º. O início da contagem do prazo de prescrição de qualquer transgressão disciplinar é da data 
em que foi praticada, interrompendo-se pela instauração de sindicância, de conselho de 
justificação ou disciplina ou de processo administrativo-disciplinar ou pelo sobrestamento destes.

7
 

Em relação a alínea “e”, onde estabelece que a prescrição se dará no 

mesmo prazo e condição estabelecida na legislação penal ou penal militar, para 

transgressão compreendida também como crime, surge uma dúvida: Poderia a 

Administração utilizar-se deste mecanismo para as transgressões compreendidas 

como crime, sem haver a existência de processo judicial?   

Fazendo a utilização subsidiária da Lei substantiva cível, em seu artigo 

199, inciso I, haja vista o silêncio da Lei 13.407, o processo administrativo 

disciplinar sobrestado não contará tempo para prescrição, desde o início da 

aplicação do instituto, até que se resolva o motivo que autorizou a suspensão. 

1.9 A RECORRIBILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

A recorribilidade no Processo Disciplinar está garantida quanto à esfera do 

judiciário, sempre que a autoridade administrativa tiver sido praticado alguma 

ilegalidade ou abuso. O que não pode o Judiciário é alterar a punição aplicada 

pela Administração Pública para uma mais gravosa ou mais leve, pois ao 

Judiciário só cabe analisar da legalidade ou não do ato, senão aviria invasão, não 

permitida, na discricionariedade administrativa. 

1.10 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NORTEIAM O PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Existem sete princípios básicos que norteiam o Processo Administrativo: O 

da publicidade, da ampla defesa e do contraditório, e da obediência às formas e 
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procedimentos legais (sendo estes inerentes ao processo como um todo), 

oficialidade, gratuidade, atipicidade (princípios estes particulares ao Processo 

Administrativo). 

1.10.1 Princípio da Publicidade 

Princípio que é inerente aos regimes políticos democráticos, o Princípio da 

Publicidade abrange toda a atuação estatal, estando os atos concluídos ou em 

formação. 

Destarte, a sua aplicação no Processo Administrativo Disciplinar, nada 

mais é que uma conseqüência fundamental da sua essência de conferir 

transparência aos atos administrativos. 

Sem publicação não fluem os prazos para impugnação administrativa ou 

anulação judicial, quer o de decadência para impetração de mandado de 

segurança (120 dias da publicação), quer os de prescrição da ação cabível. 

É de se olvidar, ainda, que a publicidade, não é um requisito de forma do 

ato administrativo, é requisito de eficácia e moralidade. Sendo assim, os atos 

irregulares não se convalidam com a publicação, nem os regulares a dispensam 

para sua exeqüibilidade, quando a lei ou regulamento a exige. 

O Princípio da Publicidade no Processo Administrativo Disciplinar pode ser 

resumido como o direito à discussão probatória, na comunicação de todos os atos 

do processo, e na necessidade de motivação da decisão, motivação esta, aliás, 

inerente a todos os atos que compõem o Direito Administrativo. 

1.10.2 Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório 
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Princípio decorrente do "due process of law" (devido processo legal) 

existente nos Estados democráticos de Direito, o Princípio da Ampla Defesa e do 

Contraditório é absoluto, não comportando exceções. 

Está garantido de forma expressa pela Legislação Constitucional em seu 

artigo 5º, Incisos LV, e LXI. 

Este princípio é inerente a todos os tipos de processos como o Processo 

Administrativo Disciplinar, pois o mesmo não é inquisitivo, mas puramente 

acusatório. 

O Sobredito requer que seja dada oportunidade ao agente administrativo, 

hipoteticamente faltoso, de falar a respeito das alegações acusatórias em cada 

fase do Processo Administrativo Disciplinar, e, logicamente, de fazer prova 

contrária. 

1.10.3 Princípio da Oficialidade 

O princípio da oficialidade é aquele que autoriza a Administração Pública a 

requerer diligências, investigar fatos de que toma conhecimento no curso do 

processo, solicitar pareceres, laudos, informações, rever os próprios atos e 

praticar tudo o que for necessário à consecução do interesse público. 

1.10.4 Princípio da Gratuidade 

Pois, seria ilógico que sendo a Administração Pública uma das partes e 

principal interessada na apuração e aplicação da pena ao suposto infrator, que o 

processo disciplinar ainda onerasse o Agente Administrativo. 

1.10.5 Princípio da Atipicidade 
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Diferentemente da Legislação Material Penal, no Direito Administrativo a 

quase totalidade das infrações funcionais não está tipificada na lei, cabe à 

Administração Pública analisar se o fato constitui ou não "falta grave", p.ex., daí a 

decorrência da necessidade da motivação dos atos pelo julgador. 

1.10.6 Princípio da Obediência à Forma dos Procedimentos 

Princípio que se apresenta mitigado no Processo Administrativo Disciplinar, 

porquanto o supracitado deve, apesar de atender aos procedimentos descritos na 

lei, ser simples, sem exigências formais abusivas e ilógicas. 

1.10.7 Princípio da Verdade Material ou da Liberdade da Prova 

 Deve ser a busca incessante do administrador público que siga a 

moralidade como conduta. O Administrador deve conhecer de novas provas que 

caracterizem a licitude, ilicitude ou inexistência do ato gravoso "in foco" em 

qualquer tempo do processo, é a busca da verdade material, o que realmente 

ocorreu. 
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2 O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINSTRATIVO 

DISCIPLINAR 

Muito embora consagrado o princípio da independência das instâncias 

administrativa e penal, em razão da diversidade de bens tutelados, doutrinadores 

do Direito Administrativo nacional recomendam, quando exista íntima relação 

entre os fatos apurados em ambas as esferas, o sobrestamento do processo 

administrativo disciplinar, até o advento do decisum criminal.  

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ACERCA DO SOBRESTAMENTO 

Estudos indicam que o pioneiro da tese, no Brasil, foi o Ministro Nélson 

Hungria, estribado, não na doutrina nacional, como pensam alguns poucos, mas 

no Direito Administrativo alemão, embora reconhecendo a autonomia do poder 

disciplinar em relação à esfera penal.  

O sobrestamento do processo administrativo disciplinar, ainda que 

defendido com veemência por ilustres autoridades civis e militares, enseja o 

conhecimento de provas e da sentença penal que, efetivamente, constituirão, no 

futuro, elementos de maior segurança para a decisão administrativa, muito 

embora o aguardo da decisão judicial não seja obrigatório, vem sendo 

costumeiramente invocado no seio da Administração Pública, principalmente no 

que diz respeito aos processos administrativos disciplinares, tendo como 

acusados policiais militares do Estado do Ceará.  
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O objetivo primordial da invocação do instituto do sobrestado no processo 

administrativo disciplinar, em tese, é aguardar o desfecho da ação penal, cujo 

julgamento poderá repercutir favorável ou negativamente ao acusado, não 

obstante a consagrada independência das instâncias, muito embora, em certas 

circunstâncias, a sentença penal transitada em julgado acarrete conseqüências 

inexoráveis no campo disciplinar.  

O sobrestamento do processo administrativo disciplinar é defendido por 

boa parte da doutrina como medida necessária, devendo sempre que possível 

aguardar a decisão definitiva do Poder Judiciário, em se tratando de falta 

(transgressão disciplinar) também prevista na lei penal, possibilitando uma 

apuração “mais justa” dos ilícitos imputados ao acusado, evitando com isto que 

possam ocorrer decisões dúbias entre as esferas administrativa e penal, o que 

poderia ensejar até o reingresso dos servidores nos quadros de suas 

corporações. 

Entretanto, é bom alvitre distinguir o direito disciplinar do direito penal, 

mesmo sabendo que em determinados momentos possam até se confundirem, 

são matérias inteiramente diversas e dominadas por princípios específicos. 

Partindo desta premissa, fica fácil entender que a esfera administrativa possui 

mecanismos de controle que possibilitam a Administração Pública fiscalizar de 

forma eficaz seus servidores, não havendo motivação para, via de regra, aguardar 

decisão definitiva do poder judiciário quando o ilícito administrativo também figurar 

como crime, caso contrário estaríamos negando a possibilidade de controle dos 

nossos servidores em nível administrativo, permanecendo estáticos, inertes e 

totalmente dependentes. 
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Todavia, ainda que pacífica a tese da independência entre as instâncias 

disciplinar e a penal, alguns autores, asseveram que essa separação não é plena, 

mas relativa. Sobre este diapasão, temos que concordar que a independência das 

instâncias não é plena, entretanto, como já dito, nem todos os casos a 

repercussão da decisão na esfera penal reflete, de forma imperativa, na esfera 

administrativa. 

No bojo desse contexto, convém trazer à tona a colação do trecho de 

acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela sua 4ª 

Câmara Cível, a saber:  

De outro lado, muito embora assente a tese da independência das chamadas instâncias penal e 
administrativa, a regra comporta restrições.

8
 

Assim, boa parte da doutrina entende que as conclusões dos processos 

administrativos disciplinares só poderão subsistir na medida em que não tiverem 

sido contrariadas por decisão judicial, excluindo-se é claro os resíduos de 

transgressões disciplinares, justamente, por este motivo, aconselham que a 

Administração, sempre que se trate de faltas, que também constituam crimes, 

suste o processo administrativo até que se verifique o pronunciamento final da 

Justiça. 

Como se verifica, o instituto do sobrestamento do processo administrativo 

disciplinar é plenamente possível, não está se discutindo sua validade, mas a 

forma descompromissada e irresponsável que algumas autoridades, ao serem 

nomeadas para presidir processo administrativo disciplinar (Conselho de 

Disciplina ou Conselho de Justificação), que são os processos que ensejam a 
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 PEIXE, Manoel Rafael Aranha, Parecer nº 5/87 do Processo DGP-SSP 8.975/78, fls.4. 
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demissão de praças e Oficiais, respectivamente, simplesmente desvirtuam o 

sentido de aplicação do instituto em estudo, esquivando-se de responsabilidade 

legalmente imposta em decorrência da Lei nº 13.407/03 (Código Disciplinar 

PM/BM) e, de forma cômoda, findam em não decidir se um determinado servidor 

deva ser demitido, expulso ou reformado, optando pela suspensão processual dos 

autos até que ocorra o pronunciamento da justiça.   

Como veremos, o sobrestamento constitui-se em paralisação do processo 

administrativo disciplinar, nunca solução definitiva de mérito, mas que se utilizado 

de forma inadequada, poderá trazer sérios prejuízos, principalmente pelo fato da 

Justiça Brasileira ser notoriamente morosa, levando vários anos para conclusão 

de um processo, sem contar com os recursos que eventualmente possam ser 

impetrados pela defesa. 

O problema é que durante todo esse tempo em que o processo 

administrativo disciplinar estiver no aguardo da decisão judicial, o policial militar 

aconselhado permanecerá ostentando a farda e terá todas as regalias atinentes a 

um profissional de segurança pública, e é aí que reside o perigo, pois durante 

este espaço de tempo poderá praticar toda espécie de crimes, com o agravo de 

conhecer o sistema de segurança. Além de correr esse perigo, fica, por parte da 

sociedade, a idéia de impunidade e falta de controle das autoridades constituídas, 

principalmente nestes dias em que a violência tem se alastrado de forma 

assustadora. 

2.1.1 Princípio da autonomia das instâncias 

Não obstante, ter em mente que o instituto do sobrestamento não se 

reveste de antídoto para todos os males administrativo-disciplinares, uma vez que 
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a absolvição do servidor público em ação penal, não exclui a eventual 

legitimidade da punição administrativa, principalmente quando existem resíduos 

de transgressão disciplinar. 

De conformidade com as regras e princípios predominantes no nosso 

ordenamento jurídico, as instâncias penal, civil e disciplinar são, em princípio, 

autônomas e independentes umas das outras. Não devendo, assim, a decisão de 

uma dessas esferas refletirem eficácia nas outras. Neste sentido é que a Lei nº 

13.407/03 proclamou em seu Art. 12, § 5°, a independência das instâncias, ao  

definir que as penas disciplinares previstas na citada Lei independem do resultado 

de eventual ação penal ou cível.  

De efeito, podemos inferir que, sendo as conseqüências emanentes da 

conduta ilícita do servidor público capaz de render ensejo a que ele venha a ser 

responsabilizado civil, penal e disciplinarmente, e sendo tais decorrências por 

natureza substancialmente distintas, obviamente que deverão ser acionadas as 

respectivas instâncias, as quais serão provocadas e dinamizadas de modo 

autônomo e independente, pelo menos em princípio. 

Portanto, havendo o servidor, no exercício de suas atribuições, cometido 

fato ilícito passível de produzir efeitos civis, penais e disciplinares, deverá ser ele, 

obviamente, responsabilizado, respectivamente, nessas instâncias. 

2.1.2 Relativismo do princípio da independência 

Somente em sua visão pontual e assistemática poderia o princípio da 

independência das instâncias adquirir a dimensão absoluta que faz infundir a 

leitura isolada do dispositivo legal referido. Mas, como é sabido, o direito nunca é 
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bem assimilado quando visualizado nessas abordagens estreitas. Apenas pelo 

ângulo de uma metódica sistêmica poderemos percepcionar as regras de direito 

de maneira legítima e coerente.  

Retornando ao tema do princípio da independência das instâncias, 

saliente-se que ele, conquanto esteja literalmente legalizado, comporta algumas 

derrogações oriundas de outras disposições legais que lhe antepõem exceções 

juridicamente inesquiváveis, perdendo, assim, o seu absolutismo. 

Numa visão interdisciplinar dessa temática, podemos inferir que a 

independência das instâncias proclamada no Art. 12, § 5°, da Lei nº 13.407/03, 

não guarda latitude absoluta, dai por que o nosso Código Civil, conquanto não 

desconheça que a responsabilidade civil é independente da penal, preceitua, de 

acordo com o artigo 935, que não se poderá, porém, questionar mais sobre a 

existência do fato, ou quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem 

decididas no crime. 

Vale ainda acrescer que, em larga harmonia e entrosamento com a 

disposição legal referida, preceitua o estatuto processual penal, com esteio no 

artigo 65, que faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido 

o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito 

cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.  

Em arremate complementar, aduz essa mesma lei processual, em seu 

artigo 66, que não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil 

poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a 

inexistência material do fato. 



    31 

Das disposições legais mencionadas infere-se, pois, que a sentença penal 

transitada em julgado, desde que estabeleça um juízo categórico, positivo ou 

negativo, a respeito do fato, de sua antijuridicidade e de sua autoria, deverá 

predominar não apenas na cidadela criminal como também nas áreas cível e 

disciplinar. 

2.1.3 Supremacia da jurisdição penal 

Conquanto prevaleça, via de regra, a noção da autonomia das instâncias, 

como aludido acima, vale assinalar que, em hipóteses a decisão penal definitiva 

faz coisa julgada nas instâncias civil e disciplinar, o que não ocorre no sentido 

reverso, isto é, os decisórios dessas vertentes, em circunstância alguma, poderão 

constituir prejudicial naquele juízo. 

Quais, então, as razões pré-jurídicas ou extrajurídicas que conferem essa 

especial posição de supremacia ao juízo penal? 

Dentre outros motivos de igual ou superior peso, destacamos os seguintes: 

a) O princípio de ordem pública que, sem sombra de dúvidas, é bem mais 

presente e intenso na matéria penal do que nas questões civis ou administrativas 

(em que se incluem as de natureza disciplinar); 

b) Maior gravidade, pelo menos em princípio, das conseqüências oriundas 

da instância penal; 

c) O juízo penal, em matéria de instrução e prova, é bem mais exigente do 

que as instâncias aludidas. 
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Alguns autores vislumbram a razão desse predomínio no caráter lógico ou 

sistêmico do ordenamento jurídico, que não poderá permitir que determinado 

caso, ensejando decisões díspares e contraditórias nessas instâncias, venha 

constituir fator de desgaste, desprestígio e descrédito das autoridades 

constituídas. Tal supremacia em casos excepcionais como tais, sobre cortar 

ensanchas a desconchavos e despautérios, funciona como ponderável fator de 

preservação da coerência do nosso ordenamento jurídico positivo. 

Tais argumentos, adicionados aos aspectos referidos nas letras “a”, “b” e 

“c” mencionadas acima, fortalecem os argumentos em favor da primazia que as 

leis conferem aos decisórios penais. Destaque-se, contudo, que tais aspectos 

relacionados com a defesa do descrédito e desprestígio das autoridades 

constituídas, vistos isoladamente, não são o bastante para justificar o predomínio 

da instância penal, que, nesse caso, poderia ser de qualquer uma delas, e não 

necessariamente da criminal.  

Com esteio tão-somente nesses argumentos (evitar o desgaste dos 

prolatores de tais decisões), pode-se concluir que os seus defensores, nessa 

exclusiva alheta, terminam descambando para a defesa do princípio geral da 

comunicabilidade das instâncias, à míngua do reconhecimento da supremacia 

penal. 

2.1.4 Reflexo da sentença penal condenatória 

A decisão criminal condenatória, com trânsito em julgado, faz questão 

fática tornar-se indiscutível no juízo civil, tanto assim que o credor (a vítima), para 

reaver a correspondente indenização, não mais deverá suscitar o processo de 

cognição, podendo, de pronto, ingressar com a ação de execução forçada, cujo 
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processamento terá por esteio a sentença penal, a qual constitui título executivo 

judicial, conforme o disposto no Art. 584, II, do Código de Processo Civil. 

O decisório penal passado em julgado, contendo a insofismável afirmação 

de que o servidor público cometeu determinado fato ilícito, repercutirá 

indubitavelmente na seara disciplinar, não mais podendo ser ali discutido, a 

menos que o fato elucidado na sentença não seja definido, pela lei ou 

regulamento, como falta disciplinar, o que não é o caso da Polícia Militar do 

Estado do Ceará, porquanto a Lei nº 13.407/03 (Código Disciplinar) estabeleça 

em seu artigo Art. 12, § 1°, inciso I, a saber:  

Transgressão disciplinar é a infração administrativa caracterizada pela violação dos deveres 
militares, cominando ao infrator as sanções previstas neste Código, sem prejuízo das 
responsabilidades penal e civil. 

§ 1º. As transgressões disciplinares compreendem: 

I - todas as ações ou omissões contrárias à disciplina militar, especificadas no artigo seguinte, 
inclusive os crimes previstos nos Códigos Penal ou Penal Militar. 

9
 

2.1.5 Eventual projeção da decisão penal absolutória 

Agregue-se que – diferentemente da decisão condenatória, que contém 

sem exceção juízo indiscutível a respeito do fato, da sua antijuridicidade e de sua 

autoria, o julgado absolutório nem sempre expressa de forma segura e 

incontestável que o acusado seja inocente, razão por que nem toda sentença 

penal absolutória definitiva poderá provocar reflexos na órbita disciplinar. 

Nada obstante, ressalte-se que toda sentença penal absolutória repercute 

na instância disciplinar quando a falta funcional, em sua definição legal, se 

escudar exata e precisamente num tipo penal. Vale dizer, quando o justo título 
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punitivo seja, por empréstimo da lei disciplinar, exatamente a hipótese delitiva nos 

termos do direito penal. E como somente a jurisdição penal é a competente para 

proclamar a existência de um crime imputável a alguém, conclui-se que, sem tal 

sentença definitiva com transito em julgado, não poderá haver punição disciplinar, 

a menos que haja resíduo disciplinar conectado ao delito criminal. Havendo 

resíduo disciplinar, deverá por ele ser responsabilizado o servidor que seja o seu 

verdadeiro autor. 

Contudo, se o ilícito disciplinar toma como sua hipótese de incidência fato 

que apenas se assemelha a determinado tipo penal, não devendo 

necessariamente constituir crime, a sentença penal absolutória somente projetará 

eficácia no setor disciplinar quando:  

a) o julgamento proclame categoricamente a inexistência do fato que, na 

instância disciplinar, constitua a razão única da punição do servidor; 

b) o decisório penal declare, de modo cristalino e insofismável, que o 

funcionário acusado não é o autor da infração penal; 

c) o julgado reconhece que o fato fora perpetrado em estado de 

necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício 

regular de direito;  

d) a sentença absolutória conclui que o servidor é inimputável, nos termos 

do Art. 26 do Código Penal.  

Por outro lado, destaque-se que jamais poderá repercutir na instância 

disciplinar a sentença criminal absolutória que tome por esteio uma das seguintes 

hipóteses:  
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a) por inexistirem provas da ocorrência da infração penal; 

b) por não constituir o fato ilícito penal; 

c) por não serem as provas dos autos suficientes para embasar uma 

sentença penal condenatória. 

Em todos esses casos, prepondera o princípio da independência e 

autonomia das instâncias. 

Por conseguinte, não poderão os funcionários públicos, fundamentados em 

tais decisões, pretender elidir as punições que lhes tenham sido infligidas na 

instância disciplinar. 

2.1.6 Suscitação do sobrestamento 

a) Levantamento do incidente. 

Suscitação, do latim suscitatione, conforme os melhores dicionários, é o ato 

ou efeito de suscitar, enfim, instigação, sugestão, que conduz ao suscitamento, 

sustação ou sobrestamento. A respeito, esclarece José Armando da Costa, 

verbis: 

 Se a falta imputada ao acusado consistir em crime contra a Administração Pública, a repressão 
disciplinar somente poderá ser posta em prática depois da prolação da sentença penal 
condenatória.

10
 

 Continua o ilustre autor: 

Despercebendo essa questão e mandando instaurar processo disciplinar para apurar essas 
infrações, terá a autoridade hierárquica agido em desacordo com o direito. 

11
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 José Armando da Costa, Teoria e prática do Processo Administrativo Disciplinar, 4. ed., Brasília 

Jurídica, pág.415. 
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Nesse caso, isto é, uma vez instaurado o processo, deverá a comissão 

encarregada, em expediente fundamentado, levantar o incidente de 

sobrestamento do processo. E conclui: 

Provido o incidente, será o processo suspenso até que sobrevenha o decisório criminal.
12

  

O posicionamento do nobre autor, embora plenamente possível à luz do 

Direito, foge ao razoável, porquanto nega os mecanismos de controle disciplinar 

existente na esfera administrativa, tornando-a estática e dependente da esfera 

penal. Promover o incidente de suspensão de exceção para regra, nos casos em 

que a transgressão também se constituir em crime, é assumir o risco do servidor 

ser beneficiado pela morosidade da justiça brasileira, com a possibilidade de 

praticar as mesmas transgressões que o levaram a responder ao processo 

administrativo disciplinar, ou até ilicitudes de maior potencial ofensivo, 

acarretando sérios prejuízos a corporação e a sociedade como um todo. Ademais, 

no caso específico dos processos administrativos disciplinares, conduzidos pela 

Lei nº 13.407/03 (Código Disciplinar PM/BM), esta normatizou em seu Art. 12, § 

1º, inciso I, que todas as ações ou omissões contrárias à disciplina militar, 

inclusive os crimes previstos nos Códigos Penal ou Penal Militar são 

compreendidas como transgressões disciplinares, sendo plenamente possível a 

instauração de um processo administrativo com esteio na prática de um crime 

previsto no Código Penal Brasileiro, visto que, como aduzido acima, constitui-se 

também em transgressão disciplinar. 
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Quase que diariamente observamos a imprensa brasileira, principalmente 

os programas com enfoque policial, cobrando uma maior fiscalização da 

administração pública em torno dos componentes das policias militares do Brasil. 

A já tão citada “banda podre” das organizações policiais constituem-se, em sua 

grande maioria, por policiais com desvio de conduta, criminosos em potencial.  

O fato de conhecerem as limitações do sistema de Segurança Pública do 

Estado do Ceará torna-os, ao meu ver, mais nocivos do que o restante dos 

bandidos. Boa parte destes policiais submetidos a processos administrativos 

disciplinares (Conselhos de Disciplina ou Justificação), são servidores com desvio 

de conduta, criminosos em potencial, não sendo prudente ou razoável que tais 

servidores permaneçam no seio de suas instituições policiais, trabalhando ao lado 

de profissionais compromissados, até que o processo que corre na justiça penal 

tenha transitado em julgado.  

2.1.7 Pertinência do instituto 

A figura do sobrestamento é pertinente tanto para o processo 

administrativo comum quanto para o disciplinar, porém, neste, deve ser 

considerado com muita cautela, muito critério e acima disso, com bastante 

acuidade jurídica, para se aquilatar da sua efetiva conveniência, que deverá, 

implicitamente, decorrer da preservação dos fatores processuais apontados.  

Por ser importante quanto à sua ocorrência é que esta medida processual 

denominada sobrestamento, ao ser adotada, deve ser objeto de despacho do 

Presidente da Comissão Processante, devidamente fundamentado, inclusive 

demonstrando os reflexos jurídicos e legais que o caso concreto sub examine por 

certo pode ensejar.  
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O sobrestamento, como se pode verificar, pode ser suscitado pelas 

comissões processantes, colhendo-se a assinatura de seu presidente, sob forma 

de despacho interlocutório, ou de exposição de motivos, podendo ou não ser 

provocado pela defesa, sendo em seguida encaminhado a autoridade delegante 

para análise em torno do pedido.  

2.1.8 Espectro da suscitação 

Todavia, não gozam as comissões processantes, de exclusividade na 

suscitação do sobrestamento, podendo provocá-la o acusado, através de petição 

formulada pela defesa técnica, assim como as consultorias jurídicas. 

Espécie de questão prejudicial, o sobrestamento condiciona o resultado do 

processo administrativo disciplinar, colocando-se, assim, como antecedente lógico 

da decisão final da Administração pública que deve aguardar o pronunciamento 

final do Poder Judiciário, com trânsito em julgado.  

Curiosamente, a pesquisa que apóia o presente trabalho, demonstra, 

através de dados estatísticos colhidos na Corregedoria Geral dos Órgãos de 

Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, que a defesa técnica dos 

policiais acusados em Conselhos de Disciplina e Conselhos de Justificação, tem 

invocado, sempre que a transgressão motivadora do processo também se 

constitui crime, o instituto do sobrestamento, e em muitos casos, visando apenas 

a procrastinação do feito, ou esquivar-se de responsabilidade legalmente 

constituída. 

Neste sentido a Corregedoria Geral dos Órgãos de Segurança Pública e 

Defesa Social, vem desenvolvendo fundamental papel no que diz respeito a 
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fiscalização dos processos administrativos disciplinares originados no âmbito da 

Polícia Militar do Estado do Ceará, fornecendo, subsídios jurídicos ao 

comandante da Polícia Militar do Estado do Ceará, no sentido de apontar vícios 

formais que poderiam ensejar a nulidade processual e também em relação ao 

pedido de suspensão processual para aguardo de decisão judicial, quando este, 

pelas circunstâncias do fato, não deveria prosperar. 

2.1.9 Fatores que autorizam o pedido do sobrestamento 

Sobrestamento é mecanismo de parada momentânea do que se estava 

executando, em razão de qualquer fato, que a tenha autorizado, ou para que se 

cumpra qualquer outra medida necessária à continuação ou ao prosseguimento 

do que se sobrestou. É o ato ou efeito de suspender o curso de alguma coisa, 

interrupção do andamento. 

Alguns fatores supervenientes podem influenciar a comissão processante a 

deliberar pelo sobrestamento do processo administrativo, vejamos alguns destes 

casos: 

-Quando houver problema de saúde com algum dos membros do 

colegiado; 

-Quando o acusado apresentar licença para tratamento de saúde (LTS); 

-Quando o acusado, sendo este estabilizado, estiver no exercício de cargo 

eletivo; 

-Quando o acusado responder a sindicância administrativa instaurada no 

âmbito da Corregedoria dos Órgãos de Segurança Pública e Defesa Social, e 
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durante a instrução processual tiver sido transferido para Órgão não pertencente 

ao sistema de segurança pública e defesa social; 

2.1.10 Competência para sobrestar 

Retomando o fio inicial, caso seja o pedido de sobrestamento acolhido pela 

Comissão Processante, deve o feito, ser submetido, em efeito devolutivo, ao 

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará (autoridade delegante) 

para emitir parecer favorável ou não, podendo, por força de Lei, remeter os autos 

a Corregedoria Geral dos Órgãos da SSPDS, para emitir parecer em torno da 

necessidade ou não da aplicação do instituto suspensivo, para empós deliberar 

pelo deferimento ou não do pedido. 

2.1.11 Remessa a origem 

Uma vez sobrestado o feito, por ato do Comandante-Geral da PMCE, 

devem o processo ser remetido à origem, ou seja, à Comissão Processante de 

atribuição, ou a Diretoria responsável, a fim de que, se acompanhe o 

desenvolvimento da ação penal, retomando-se o curso dos trabalhos 

procedimentais após a decisão judicial prolatada e devidamente transitada em 

julgado. É importante que a comissão processante acompanhe o desenrolar do 

processo judicial, evitando que ocorra sentença transitada em julgado, sem que o 

comando da Polícia Militar do Estado do Ceará tenha conhecimento, evitando 

com isto a protelação do resultado final do processo administrativo, que poderá, 

caso seja absolvido pela justiça, inocentar o miliciano disquisitado. 

2.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SOBRESTAMENTO NO DIREITO 
ADMINISTRATIVO BRASILEIRO 
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No dia 23 de março de 1943, o DASP, através da Exposição de Motivos nº. 

882, entendeu que o Órgão competente para ajuizar se determinado ato constitui 

crime é o Poder Judiciário e, assim, não se pode aplicar a penalidade 

administrativa sem que o ato imputado como crime seja assim definido em 

decisão judicial.  

Sustentou-se, então, a tese dos inegáveis inconvenientes da Administração 

Pública ficar na dependência da decisão judicial, normalmente demorada, repleta 

de chicanas produzidas pela defesa, através de recursos meramente 

protelatórios. Em razão desse questionamento, o DASP, através da Exposição de 

Motivos nº 327, de 24 de fevereiro de 1954, aprovada pelo Presidente Getúlio 

Vargas, pronunciou que a doutrina invocada pelo Ministério da Marinha, quanto à 

obrigação de aguardar a administração o pronunciamento do Poder Judiciário 

quando o funcionário é acusado de crimes, doutrina essa que foi estabelecida na 

Exposição de Motivos nº 882, de 23 de março de 1943, deste Departamento, se 

referia apenas aos crimes contra a administração pública, e não aos demais. 

As outras figuras de delito administrativo, embora possam também 

constituir crimes consignados nas leis penais, não dependem do julgamento 

judiciário para a aplicação da pena disciplinar, já que elas não são punidas pela 

administração em atenção ao fato de constituírem crime, mas por estarem 

definidas em Lei específica como transgressão disciplinar, como é o caso da Lei  

nº 13.407/03 (Código Disciplinar), em seu Art. 12, § 1º, inciso I. 

2.3 A NECESSÁRIA MOTIVAÇÃO PARA O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO 
DOS AUTOS 
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O sobrestamento é verdadeira suspensão dos atos processuais, 

significando a verdadeira paralisação do processo que, por esse meio, perde sua 

natural dinâmica, passando à situação estática momentânea. 

Embora ele possa surgir em ambos os processos, isto é, no penal e 

também no disciplinar, neste último deveria, em tese, apresentar-se com o caráter 

de verdadeira excepcionalidade, entretanto o instituto em estudo vem sendo 

requerido com muita freqüência nos processos administrativos da Polícia Militar 

do Estado do Ceará, sobretudo nos Conselhos de Disciplina e nos Conselhos de 

Justificação.  

Antes de se chegar à conclusão de que o sobrestamento do processo 

administrativo disciplinar é a decisão mais prudente, há de ser resguardada a 

máxima cautela, em primeiro lugar para aquilatar se realmente existe vantagem 

jurídica, depois para ser evitada a procrastinação do processo e, finalmente, se 

eventualmente, não venha a concorrer para a prescrição.  

A figura do sobrestamento é pertinente tanto para o processo 

administrativo comum quanto para o disciplinar, porém, neste, deve ser 

considerado com acuidade jurídica, para verificar sua efetiva conveniência. 

Por ser importante quanto aos seus efeitos é que esta medida processual 

denominada sobrestamento, ao ser adotada, deve ser objeto de despacho do 

Presidente da Comissão Processante, devidamente motivada e fundamentada, 

inclusive demonstrando os reflexos jurídicos e legais que o caso concreto sub 

examine por certo pode ensejar.  
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Pela própria essência do instituto jurídico do sobrestamento, o despacho da 

comissão processante que o admitir deve sempre ser fundamentado e não 

apenas como artifício jurídico protelatório da decisão. Sobre este aspecto 

pesquisa realizada na Corregedoria Geral dos Órgãos da Segurança Pública e 

Defesa Social do Estado do Ceará, especificamente em processos administrativos 

(Conselhos de Disciplina, PAD e Conselho de Justificação), mostrou que os 

membros do colegiado estavam deliberando pelo sobrestamento dos autos até 

que a decisão final ocorresse na esfera penal, sempre que existisse processo na 

justiça penal sobre o mesmo fato gerador do processo administrativo, mesmo 

havendo fato material probatório que se consubstanciasse a decisão em nível 

administrativo. 

Na Polícia Militar do Estado do Ceará, o sobrestamento dos autos de 

processo administrativo disciplinar apóia-se em decisões das autoridades 

administrativas, concordando, muitas vezes, com sugestões emanadas dos 

membros do colegiado. Ocorre, porém, que esta decisão pelo sobrestamento do 

feito, não se funda, muitas das vezes, em motivação plausível e justificável, mas 

apenas, pelo que se dessume, em comodismo ou falta de autoridade para decidir 

pela demissão de um determinado servidor, principalmente quando se tem 

elementos probatórios para a formação de um juízo de convencimento em torno 

das ações antijurídicas que motivaram o processo. O fato de poder transmitir esta 

responsabilidade a justiça penal, tem proporcionado uma verdadeira “chuva de 

pedidos de sobrestamento dos processos administrativos no âmbito da Polícia 

Militar”, a ponto do comandante da PMCE, com esteio no Art. 11, § 4°, inciso V, 

da Lei nº 13.407/03, ter que remeter inúmeros processos administrativos 

disciplinares que ensejam demissão a Corregedoria Geral, para que esta possa 
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avaliar caso a caso, emitindo parecer in fine, pela necessidade ou não da 

suspensão processual.  

2.4 NATUREZA JURÍDICA 

O sobrestamento do processo administrativo disciplinar é procedimento 

incidental meramente dilatório que objetiva aguardar decisão criminal, de caráter 

absolutório ou condenatório, contra o processado administrativamente, cuja 

natureza jurídica reveste-se de contornos inafastáveis de ato administrativo 

discricionário, de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo federal, 

estadual ou municipal, fundado em pareceres das respectivas consultorias 

jurídicas, formulações, orientações normativas, despachos normativos ou 

instrumentos equivalentes. 

2.5 ASPECTOS JURISPRUDENCIAIS DO SOBRESTAMENTO 

A regra geral, fundada na lei e apoiada pela doutrina, é a da independência 

das instâncias penal e administrativa. Na órbita federal, o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos da União, Lei nº 8.112, de 11 de novembro de 1990, dispõe, 

em seu artigo 125 que as sanções civis, penais e administrativas poderão 

cumular-se, sendo independentes entre si.  

A Lei nº 13.407/03 (Código Disciplinar) também consagrou a 

independência das esferas ao dispor: 

A aplicação das penas disciplinares previstas neste Código independe do resultado de eventual 
ação penal ou cível.

13
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Conseqüentemente, como as sanções penal e disciplinar podem cumular-

se, não cabendo à Justiça penal aplicar penas de caráter administrativo, é 

indisputável que ambas órbitas possuem espectro próprio, sem mútua 

dependência, como regra geral. Semelhante entendimento restou consagrado 

pela doutrina e, também, pela jurisprudência. 

2.5.2 Exceções à regra 

O princípio da total independência das instâncias penal e administrativa, 

não obstante, admite duas restrições.  

A primeira delas é a de que, se o fato que constitui ilícito administrativo é, 

ao mesmo tempo, ilícito penal, a decisão do juízo criminal que declara inexistente 

o fato, ou que o funcionário não foi seu autor, é válida na instância administrativa, 

sempre que não haja resíduo de transgressão. 

A decisão administrativa, no caso, é vinculada à existência de um 

pressuposto: a prática do fato, punível também na órbita penal. Cabendo ao 

Poder Judiciário o controle da legalidade dos atos administrativos (e no exame da 

legalidade se compreende o da existência desse fato pressuposto, que justifica a 

punição), quando o Poder Judiciário tiver de examinar a legalidade do ato 

impugnado, estará obrigado a respeitar a conclusão da Justiça criminal, que 

declarou inexistente o fato, ou que dele não participou o funcionário. E não poderá 

acolher a legitimidade do ato administrativo, que chegou a conclusão diversa. 

Portanto, deve a Administração atender, nesse caso a conclusão do julgado 

criminal, por motivo semelhante ao que impõe e acolhe, a instância civil.  
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A segunda objeção ao princípio da total independência das instâncias 

penal e administrativa encontrou fundamento, pela primeira vez, na Exposição de 

Motivos nº 882, de 23 de março de 1943, formulada pelo Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP) que se inclinou pela necessidade de 

prévio pronunciamento do Poder Judiciário antes da aplicação da sanção 

administrativa ao acusado, posto que, entre as faltas que podem conduzir à 

demissão desponta a prática de crimes.  

Revela, a esse respeito, citada Exposição de Motivos que, o dispositivo, ao 

falar em crime, não definiu os atos infringentes da lei penal e, por isso, só a esfera 

judiciária competente é que cabe definir o delito, já que a Administração não se 

acha autorizada a dizer que funcionário cometeu crime. 

2.6 JURISPRUDÊNCIAS ACERCA DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO 

Várias são as decisões dos Tribunais pelo Brasil.  

2.6.1 Tribunal de Justiça de São Paulo 

O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

Assim, as conclusões do processo administrativo só poderão subsistir na medida em que não 
tiverem sido contrariadas pela decisão judicial. Justamente, por este motivo, é que tudo aconselha 
que a Administração, sempre que se trate de faltas, que também constituam crimes, suste o 
inquérito até que se verifique o pronunciamento da Justiça. 

14
  

Portanto, diante desse quadro, é preciso entender que, desde 1954, o Supremo Tribunal Federal 
tem decidido assim: 

SERVIDOR PÚBLICO – Demissão – Processo Administrativo – Decreto fundamentado na prática 
de crime – Obrigatoriedade de provimento condenatório com trânsito em julgado. Ementa oficial: 
Estando o decreto de demissão alicerçado em tipo penal, imprescindível é que haja provimento 
condenatório com trânsito em julgado. Se de um lado é certo que a jurisprudência sedimentada do 
Supremo Tribunal Federal indica o caráter autônomo da responsabilidade administrativa, a não 
depender dos procedimentos cível e penal pertinentes, de outro não menos correto é que, 
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alicerçada a demissão na prática de crime contra a administração pública, este há que estar 
revelado em pronunciamento do judiciário coberto pelo manto da coisa julgada

15
 - Min. Marco 

Aurélio DJU 11.03.94). 

2.6.2 Supremo Tribunal Federal: 

“(D.J. de 17/09/93) 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.301-9 – DF 

IMPETRANTE: ................................................... 

IMPETRADO: PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 

EMENTA: - MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAIS FEDERAIS. NULIDADE 
DO PROCESSO DISCIPLINAR, CONSISTENTE EM REALIZAÇÃO DE PROVA SEM 
OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS E EM HAVEREM SIDO INDEFERIDAS 
DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. 

Alegações improcedentes, por encontrar-se demonstrado que o reconhecimento dos impetrantes 
por suas vítimas, ocorrido 7 dias apenas após os fatos, se deu com observância de todas as 
cautelas legais, e por não haverem sido indicadas as diligências que lhes teriam sido recusadas 
no processo disciplinar, onde foram ouvidas nada menos que 48 testemunhas, 29 arroladas pela 
defesa. 

Independência das instâncias administrativa e penal. 

Segurança denegada. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por 
seu Tribunal Pleno, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por 
unanimidade de votos, em indeferir o Mandado de Segurança. Votaram os Ministros Octávio 
Gallotti (Presidente), Moreira Alves e Sydney Sanches (§ 2º do art. 134 do Regimento Interno). 

Brasília, 04 de agosto de 1993. 

OCTÁVIO GALLOTTI – PRESIDENTE 

ILMAR GALVÃO – RELATOR  

RELATÓRIO” 

O SENHOR MINISTRO ILMAR GALVÃO (Relator) – Aníbal Jorge Lemos Barrero e Victor 
Buongermino Neto impetraram mandado de segurança, visando a invalidação de decretos do 
Presidente da República pelos quais foram eles demitidos do cargo de Agente de Polícia Federal, 
ao fundamento de terem-se “prevalecido, abusivamente, da condição de funcionário policial e 
praticado ato lesivo da honra de pessoal natural, com abuso de poder. 

Alegam que o respectivo processo disciplinar se ressente das baldas de haver sido realizado 
reconhecimento pessoal ao arrepio das normas processuais em vigor e de terem sido indeferidas 
múltiplas e variadas diligências requeridas pela defesa. 
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Aduziram que, conquanto ainda penda de julgamento o processo crime instaurado para apuração 
dos mesmos fatos, os depoimentos das pretensas vítimas foram unânimes e taxativos no sentido 
de que não foram os Impetrantes os autores do delito de que são acusados, depoimentos esses 
que não foram trazidos para o inquérito administrativo, como seria necessário. 

Concluíram por invocar orientação preconizada em parecer da Consultoria Jurídica do Ministério 
da Justiça, no sentido do sobrestamento do processo administrativo até a ultimação da ação 
penal. 

O pedido foi deduzido no sentido de, liminarmente, serem reconduzidos os Impetrantes a seus 
cargos e, no mérito, ser decretada a nulidade dos atos disciplinares impugnados. 

À guisa de informações, veio para os autos parecer da douta Consultoria Geral da República, 
capeando, de sua vez, parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, onde se dá conta 
de que a punição dos Impetrantes se deu com base no disposto no Art. 364, incisos XLVIII e LXII, 
combinados com o Art. 383, inc. X, ambos do Decreto nº 59.310, de 23 de setembro de 1966, 
após procedimento regular, que foi precedido de sindicância e de auto de reconhecimento 
realizado pela Polícia Federal, com observância do Art. 266 do CPP, quando foram os Impetrantes 
apontados como responsáveis pelo seqüestro, com tentativa de extorsão, de Amabílio Ferreira 
Lima Filho, Albino Righetto e João Carlos Teixeira Alves, ocorrido em Santos, na manhã do dia 11 
de julho de 1989. 

Ainda segundo os mencionados pareceres, o ato presidencial não se apoiou apenas no 
mencionado reconhecimento, mas em confronto das demais provas colhidas na instrução, durante 
a qual foi facultada aos Impetrantes a mais ampla defesa, havendo sido indeferidas diligências e 
inquirições de testemunhas que tinham caráter meramente protelatório, conforme entendido pela 
Comissão. 

Conclui-se por afirmar que o mandado de segurança não é o instrumento apropriado para 
verificação da materialidade dos fatos e das situações que serviram de estribo para a decisão 
administrativa. 

A douta Procuradoria Geral da República, em parecer subscrito pela Drª Odília Ferreira da Luz 
Oliveira, opina pela denegação da segurança, in verbis: 

Desde logo, saliente-se que todas as alegações relativas ao procedimento disciplinar são 
gratuitas, pois não consta dos autos nenhuma cópia de peça que dele tenha sido 
comprovadamente extraída; a reprodução de fls. 41/103, supostamente a defesa que os 
impetrantes apresentaram, não está autenticada nem assinada e à cópia de parecer da 
Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça também falta autenticação. 

Quanto ao desrespeito a regras do processo penal sobre reconhecimento pessoal e fotográfico, é 
certo que o procedimento administrativo disciplinar é regido por normas próprias, não se aplicando 
o Código de Processo Penal, a não ser subsidiariamente, caso haja norma expressa em tal 
sentido. 

Aliás, os impetrantes sequer dizem em que consistiria a infringência de tais regras. 

Da mesma forma, não há prova alguma nos autos seja do indeferimento de diligências requeridas 
por eles, seja da falta de fundamentação das decisões da comissão a esse respeito. 

O desprezo da comissão de procedimento disciplinar pela suposta prova da inexistência de 
autoria, produzida na ação penal, ainda estivesse provado (e não está), seria irrelevante. A 
independência das instâncias administrativa, civil e penal faz com que a prova produzida em uma 
delas não afete aquela produzida na outra, a não ser em duas hipóteses, nas quais a decisão 
penal condiciona a administrativa e a civil: quando se julga provada a inexistência material do fato 
(isto é, que o fato não ocorreu) e quando se considera demonstrado que o réu não foi seu autor. E 
não é esse o caso dos autos, em que a ação penal não fora julgada sequer em primeira instância, 
quando o mandado de segurança foi impetrado e, muito menos, quando os impetrantes foram 
demitidos. 
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Convém notar que o fato pode não ficar provado na esfera penal, mas ficar demonstrado na 
administrativa, servindo de base legal para a imposição de pena disciplinar. 

Assim como não provam os defeitos formais do procedimento disciplinar, os impetrantes não 
demonstram o desvio de finalidade, isto é, a condução parcial dos atos procedimentais, com a 
intenção de demití-los. 

Por fim, é certo que o parecer de órgão da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, além de 
ser uma simples opinião, como todo parecer não-vinculante, não tem apoio no ordenamento 
jurídico, que consagra a independência das instâncias. Tanto isso é verdade, que a sugestão nele 
contida, de suspensão do procedimento disciplinar até que a ação penal fosse julgada 
definitivamente, não foi acolhida, pois os impetrantes foram demitidos.” 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO ILMAR GALVÃO (Relator): A impetração é de todo improcedente. 

Com efeito, tem ela por espeque dois argumentos que não podem ser considerados, seja, o de 
nulidade do auto de reconhecimento, bem como o indeferimento de diligências e inquirições 
requeridas pela defesa; e a aplicação da pena administrativa antes que estivesse concluída a ação 
penal. 

No primeiro caso, não somente em razão de encontrar-se demonstrado que, contrariamente ao 
afirmado na inicial, o reconhecimento dos Impetrantes pelas suas vítimas, ocorrido 7 dias apenas 
após os fatos, se deu com observância das cautelas legais, como mostram os documentos de fls. 
146 e 147; mas também, pelo fato de não haverem sido indicadas pelos Impetrantes quais as 
diligências que lhes teriam sido recusadas. 

Registre-se, a propósito, que além de 19 depoimentos que já haviam sido tomados pela 
Comissão, foram ouvidas nada menos que 29 testemunhas arroladas pela defesa. 

Quanto ao mais, é de ter-se em conta que são independentes as instâncias administrativa e penal, 
conforme orientação consagrada não apenas na doutrina e na jurisprudência pátria, mas também 
na lei.  

Com efeito, dispõe o próprio Decreto nº 59.310/66, em seu Art. 369, verbis: 

Art. 369.  As cominações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo uma e outra 
independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. 

E a Lei nº 8.112/90, no Art. 125: 

As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. 

Assim sendo, não havia razão para que a Administração, diante da conclusão do processo 
administrativo, deixasse de aplicar a sanção disciplinar cabível, diante do que foi apurado contra 
os Impetrantes. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria preceitua: 

Inquérito administrativo. Competência. Cerceamento de defesa. Justiça e legalidade da Pena. 
Independência das instâncias civil e penal. 

É improcedente a alegada incompetência da Comissão de Inquérito, constituída pelo Ministro das 
Relações Exteriores, porque não foi ela destinada a apurar fatos ocorridos no âmbito da pessoa 
jurídica de direito privado – Fundação Visconde de Cabo Frio -, mas atos praticados por servidores 
do Ministério das Relações Exteriores, em exercício de seus cargos efetivos, com os direitos e 
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vantagens a eles inerentes, embora lotados naquela entidade privada. Não ocorre, pois, violação 
do artigo 5º, LIII, da Constituição. 

Inexiste, por outro lado, qualquer nulidade, por cerceamento de defesa, por não ter sido ouvida 
autoridade que, em momento algum do inquérito administrativo, foi indicada como testemunha. 

A alegação de injustiça na graduação de pena imposta ao impetrante, em desproporção com os 
atos por ele praticados, é matéria que foge ao âmbito de competência do Poder Judiciário, que se 
restringe, apenas à legalidade da pena imposta. 

Finalmente, não procede a alegação de que a decisão do processo administrativo deveria 
aguardar a do penal, dado entendimento da independência das instâncias civil e penal, quando 
não se discute a inexistência material do fato ou a sua autoria. 

Mandado de segurança indeferido.”(MS 21.113, relator Ministro Moreira Alves, DJ 14.6.91). 

Processo administrativo disciplinar. Demissão do serviço público após regular procedimento 
administrativo em que suas regras específicas foram observadas. Insubordinação do 
procedimento administrativo ao processo penal. Autonomia das responsabilidades civil, disciplinar 
e criminal e de suas respectivas sanções. Lei 1.711/52, art. 200 e Decreto nº 59.310/66, art. 369.” 
(MS 20.947, relator Ministro Paulo Brossard, DJ 10.11.89). 

Ante o exposto, meu voto é no sentido de denegar a segurança. 

EXTRATO DE ATA 

MS 21.309-9-DF 

Rel.: Min. Ilmar Galvão. Imptes.: Aníbal Jorge Lemos Barreto e outros (Advs.: Flávio Correia de 
Pinho e outro). Impdo.: Presidente da República. 

Decisão: Após o voto do Ministro Relator indeferindo o mandado de segurança, o julgamento foi 
adiado em virtude do pedido de vista do Ministro Marco Aurélio. Plenário, 05.12.91. 

Presidência do Senhor Ministro Néri da Silveira, em exercício. Presentes à sessão os Senhores 
Ministros Paulo Brossard, Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Carlos Velloso, Marco Aurélio e 
Ilmar Galvão. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Sydney Sanches, Presidente, 
Moreira Alves, Octavio Gallotti e Célio Borja. 

Procurador-Geral da República, Dr. Moacir Antônio Machado da Silva, substituto. 

LUIZ TOMIMATSU 

 Secretário  

VOTO DE VISTA 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Conforme depreende-se das notas taquigráficas, 
solicitei vista dos autos para ensejar a apreciação da matéria pelo Tribunal em sua composição 
plena. Isto decorreu do fato de haver percebido como causa motivadora da demissão dos 
Impetrantes fato típico penal. Assim, porque entendo que não se pode concluir pela culpa antes do 
trânsito em julgado da ação penal, ainda que os efeitos sejam administrativos, disse da 
conveniência do término do julgamento, atendendo, até mesmo, à ponderação do ilustre Ministro 
Néri da Silveira. 

Os Impetrantes foram demitidos ante o disposto no artigo 364, incisos XLVIII e LXII, combinado 
com o artigo 383, inciso X, ambos do Decreto nº 59.310, de 23 de dezembro de 1966. Quanto às 
duas primeiras causas de pedir da impetração, acompanho o nobre Ministro Relator. O 
reconhecimento dos Impetrantes, pelas vítimas, ocorreu, consoante salientado por S. Exa., com 
observância das cautelas legais. No tocante à nulidade pelo indeferimento de diligências, não 
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restou devidamente esclarecido o objeto destas últimas. O que se nota, na hipótese dos autos, é 
que foram tomados dezenove depoimentos, sendo ouvidas testemunhas arroladas pela defesa. 
Assim, passo ao exame do tema que motivou o pedido de vista. 

No caso vertente, muito embora a definição do tipo administrativo contida no inciso LXII do artigo 
364 referido coincida com os tipos penais, verifico que também respaldou o decreto de demissão 
enquadramento dos Impetrantes no que previsto no inciso LVIII do mencionado artigo: ter-se-iam 
prevalecido, abusivamente, da condição de funcionários policiais, o que, a teor do inciso X do 
artigo 383 do Decreto nº 59.310, é suficiente, por si só, a levar à demissão. Daí acompanhar S. 
Exa. o Ministro Relator para denegar a ordem. 

É o meu voto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Paulatinamente o Direito brasileiro tem evoluído no sentido de consagrar a 

independência das instâncias penal, cível e administrativa, proporcionando a 

utilização dos mecanismos inerentes a cada uma das esferas, fortalecendo-as 

pelo poder de decidir sem que haja dependência de uma em relação a outra. 

Entretanto, existem algumas situações que essa comunicabilidade prospera, 

comprovando, portanto, que tal independência não é absoluta, mas relativa. 

O sobrestamento do processo administrativo disciplinar merece atenção 

dentro de duas hipóteses:  

- para aguardar decisão na esfera criminal;  

- para aguardar decisão incidental no próprio processo administrativo.  

No último caso, temos, por exemplo, situações como perícia por insanidade 

mental, incidente proporcionado pela licença para tratamento de saúde (LTS), 

diligência a ser desenvolvida em outro Estado. Aqui, o presidente da comissão 

provoca, e a autoridade instauradora determina a paralisação temporária do feito. 

O sobrestamento, no caso de espera de medida decorrente do próprio 

processo disciplinar, pode ser determinada pela autoridade instauradora. No caso 

de sobrestamento para aguardar decisão judicial, compete à autoridade julgadora, 

que, nos casos de pena de demissão, nem sempre é a mesma que procede a 

instauração. Ou então, a partir de Despacho Normativo, a atribuição é delegada. 
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Contudo, se o ilícito disciplinar toma como sua hipótese de incidência que 

apenas se assemelha a determinado tipo penal, não devendo necessariamente 

constituir crime, a sentença penal absolutória somente projetará eficácia no setor 

disciplinar quando: 

a) o julgamento proclame categoricamente a inexistência do fato que, na 

instância disciplinar, constitua a razão única da punição do servidor; 

b) a decisão penal declare, de modo cristalino e insofismável, que o 

funcionário acusado não é o autor da infração penal; 

c) o julgado reconhece que o fato fora perpetrado em estado de 

necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício 

regular de direito; 

d) a sentença absolutória concluir que o servidor é inimputável, nos termos 

do art. 26 do Código Penal, o que implicará em abertura de processo de reforma.  

Por outro lado, destaque-se que jamais poderá repercutir na instância 

disciplinar a sentença criminal absolutória que tome por esteio uma das seguintes 

hipóteses: 

a) por inexistirem provas da ocorrência da infração penal, uma vez que 

poderá existir resíduo de transgressão disciplinar, que poderá ser comprovado 

através de processo administrativo disciplinar; 

b) por não constituir o fato ilícito penal, já que o servidor poderá ter 

praticado algum tipo de transgressão disciplinar não caracterizada como crime;  
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c) por não serem as provas dos autos suficientes para embasar uma 

sentença penal condenatória, visto que a justiça não está afirmando sua 

inocência, apenas viu-se fragilizada pela insuficiência de material probatório que 

pudesse consubstanciar a condenação do réu (servidor), havendo a possibilidade 

de tais fatos serem comprovados mediante processo administrativo disciplinar. 

Em todos esses casos, deve preponderar o princípio da independência e 

autonomia das instâncias. 

Por conseguinte, não poderão os funcionários públicos, fundamentados em 

tais decisões, pretender elidir as punições que lhes tenham sido infligidas na 

instância disciplinar.  

A defesa pode pleitear o sobrestamento do processo administrativo, com o 

objetivo de paralisar o andamento dos trabalhos da comissão processante até que 

exista sentença judicial transitada em julgado. Deve a Administração acolher o 

pedido? 

Mesmo tendo o Direito Brasileiro evoluído a ponto de entender que é 

necessário defender a independência das instâncias civil, penal e administrativa, 

sempre houve alguma hesitação da doutrina e da jurisprudência em relação a 

legitimidade da sanção administrativa de demissão, antes do trânsito em julgado 

de sentença penal condenatória.  

Alguns doutrinadores entendem que somente a Justiça Criminal pode dizer 

se determinado fato constitui ou não crime e que a Administração Pública estava 

vinculada a esse juízo de valor ao exercitar o seu poder disciplinar.  
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Defenda a tese de que a Administração exerce poder autônomo e não 

pode ficar inerte diante de irregularidades praticadas por seus funcionários, 

aguardando a manifestação da Justiça sobre o caráter criminal da conduta, vez 

que os procedimentos judiciais são lentos por natureza, podendo demorar anos e 

anos, com a utilização de recursos protelatórios até a última instância. Correr este 

risco, sem motivação plausível, é negar o poder que legalmente fora constituído 

ao administrador de decidir, caso contrário o servidor continuará vinculado ao 

serviço público ainda por longos anos, beneficiando-se do poder que o Estado lhe 

investiu, prestando muitas vezes um desserviço a sociedade, que já anda 

desacreditada por demais em suas autoridades constituídas e revoltada com a 

qualidade do serviço público prestado. 

 É preciso dar uma resposta eficaz à sociedade, sem temer a possibilidade 

de ocorrer decisão que futuramente possa ser contrariada pela justiça. Contudo 

há que se observar a aplicação do devido processo legal, sendo nesse sentido o 

processo administrativo, cujo resultado poderá ser visível em curto lapso de 

tempo, uma arma eficiente para o controle disciplinar.  

Não há dúvida que a repercussão de um crime faz com que a autoridade 

administrativa seja cobrada pela comunidade. A imprensa encarrega-se de 

dimensionar o fato. A indignação ganha corpo. As pressões surgem de todos os 

lados, inclusive do próprio corpo policial que ciente da participação de um 

integrante em práticas antijurídicas, sente-se incomodado com a presença dos 

que fazem parte da tão falada “banda podre”.  

A solução mais justa para banir o servidor acusado de crime é, 

efetivamente, caso comprovada a conduta ilícita que atente ao decorro da classe, 
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ao pundonor policial e que macule o nome da instituição policial, demiti-lo, logo 

após o processo disciplinar, tendo em vista também o princípio da supremacia do 

interesse público.  

O Supremo Tribunal Federal, com o advento da Carta de 1988, foi levado a 

se manifestar em várias ocasiões, tendo como relator o Ministro Néri da Silveira, 

considerando que: 

O processo administrativo não está na dependência da conclusão de processo criminal a que 
submetido ao servidor, por crime contra a administração pública. Independência das instâncias. 

A ausência de decisão judicial com trânsito em julgado não torna nulo o ato demissionário, pois a 
aplicação da pena disciplinar independe da conclusão dos processos civis e penais, 
eventualmente instaurados em razão dos mesmos fatos. 

16
 

A pena administrativa por transgressão disciplinar, não deve, em regra, 

estar condicionada à condenação criminal, os funcionários que praticarem os 

crimes supra referidos não sejam alcançados pela demissão, uma vez que não 

receberão sentença criminal, vem em desarmonia com o espírito do melhor direito 

e com o festejado princípio da supremacia do interesse público. Melhor, agora, 

pode ser a compreensão de que a independência das instâncias é, com efeito, a 

solução adequada, deixando à autoridade administrativa a competência para 

apreciar os casos que estejam sob a tutela do seu poder disciplinar, evitando, 

sempre que possível, o sobrestamento do processo administrativo disciplinar ao 

aguardo da decisão do poder judiciário, nos casos em que a transgressão 

também se constitui crime.  

Entendo, por derradeiro, que essa posição expressa o melhor direito e se 

adequada perfeitamente ao interesse público. Conclusivamente, a Administração 

                                              

16
 . Mandado de Segurança de nº 21.332-9/DF. 
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pode dar curso a processo disciplinar, sem aguardar manifestação do Poder 

Judiciário. Descabendo, portanto, como regra, o sobrestamento do processo 

administrativo disciplinar. 
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