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RESUMO

O trabalho estabelece um resumo histórico da origem do processo administrativo sancionador no Brasil, a partir da análise empírica de 135 
processos administrativos federais nos últimos 5 anos. Pode-se verificar a deficiência na aplicação do sistema acusatório como instrumento de 
garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e seus fundamentos justificadores como instrumento de garantia da 
segurança jurídica do administrado, sob a égide do Estado Democrático de Direito brasileiro. Na Administração a pacificação de conflitos não é 
uma questão central; o são a prestação de serviços, a ordenação de atividades privadas mediante o poder de polícia, o fomento e outras, mas não 
de forma à pacificação de conflitos. Percebe-se que a Administração não é imparcial; é gestora do interesse público e atua na defesa deste, 
embora obedeça ao princípio da isonomia. Tendo como referência a Teoria Garantista, os conteúdos materiais devem ser vinculados a princípios 
e valores constantes nas constituições dos estados democráticos a que pertencem. As normas do ordenamento jurídico não são autônomas e 
independentes. Nesse diapasão, o Direito Administrativo e o Direito Penal são ramos do direito público, independentes entre si, entretanto, 
relacionam-se em diversas situações, por exemplo, o Código Penal prevê crimes contra a Administração Pública, os q uais se amoldam, muitas das 
vezes, como analisado em diversos Estatutos Funcionais, a descrição de idêntica conduta. Nesse passo, a doutrina entende que os ilícitos penais 
são dotados de tipicidade, enquanto os ilícitos administrativos carecem de tal característica por serem os atos administrativos dotados de 
discricionariedade. Assim, tem-se os ilícitos administrativos como atípicos. Dessa forma, para a administração punir um indivíduo, basta haver em 
lei uma definição genérica, cabendo a autoridade definir e justificar seu ato, ou seja, o acusado se defende de comportamentos, pouco 
importando a qualificação jurídica ou legal desse comportamento e pouco importando a incidência sancionatória típica. Nesse passo, deve à 
autoridade administrativa analisar cautelosamente os elementos objetivos, subjetivos e normativos do ilícito disciplinar, evitando a aplicação de 
penas desproporcionais para condutas idênticas, para que não se lesione o princípio da igualdade ou mesmo o princípio do devido processo legal. 
Nessa senda, é necessário que se observe o valor de justiça tanto no momento de construção de normas, quanto ao realizar os atos, pois assim se 
evita a criação de condutas e normas arbitrárias e injustas, decorrentes de figuras ilícitas imprecisas, elásticas, que não permitissem compreensão 
prévia de qual a conduta que o legislador quis proibir. Inegável é que uma situação ideal seria a descrição da conduta ilícita, bem como da sanção 
correspondente, na própria lei, de modo preciso e seguro permitindo aos administrados saberem quais os comportamentos que darão lugar à 
aplicação dessa ou daquela sanção administrativa. Dessa forma, seriam inadmissíveis as expressões imprecisas na criação de figuras ilícitas, 
sendo, entretanto, admissíveis os conceitos jurídicos indeterminados, já conceituados anteriormente, e as normas em branco, que são normas 
que se completam com outros dispositivos normativos, desde que não deixem ao total arbítrio do administrador, com o manto de uma falsa 
discricionariedade, criar um tipo disciplinar em desrespeito à lei. Conclui-se, portanto, que devido à carência de normas específicas, claras, o 
Processo Administrativo Sancionador pode e deve ser conectado aos princípios e aos institutos do Direito Penal, principalmente, ao sistema 
acusatório, pois, com o advento da Constituição Cidadã, as garantias não devem mais ser restringidas à esfera penal, devendo alcançar todo o 
direito sancionador que limite os direitos dos cidadãos.
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