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Responsabilidade do servidor

-Comissão (servidores/Presidente)

O art. 149 prevê o seguinte:
Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão
composta de três servidores estáveis designados pela autoridade
competente, observado o disposto no § 3º do art. 143, que
indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante
de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de
escolaridade igual ou superior ao do indiciado.
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Demais membros

Os demais membros da Comissão não precisam ocupar cargo
efetivo superior e podem ter nível de escolaridade mais baixo que
o do indiciado.
O único requisito para ser membro (não presidente) da Comissão
é ser servidor estável.
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Essa estabilidade deve ser no cargo atual que o servidor ocupa ou
pode ser a estabilidade no serviço público?
É necessário que os membros da comissão sejam estáveis no
serviço público, mesmo que ainda não tenham adquirido a
estabilidade no cargo atual que ocupam (STJ).
A estabilidade exigida no art. 149 acima mencionado deve ser
aferida no serviço público, não no cargo. Logo, não é nulo o PAD
conduzido por servidores que não possuam estabilidade no atual
cargo que ocupam, desde que já tenham adquirido a estabilidade no
serviço público. Em um caso concreto julgado pelo STJ (REsp
1.317.278-PE), um dos membros da comissão processante ainda se
encontrava em estágio probatório relativo ao cargo de Auditor
Fiscal, mas, em virtude de já ter ocupado outro cargo por cerca de
dez anos (Técnico da RFB), já era estável no serviço público.
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-Obrigatoriedade
-Sigiloso
-Fases – a) instauração, b) inquérito, c) julgamento
-Advogado (Súmulas Vinculante 5)
-Defesa (regra/mais de 1/edital)
-Revel
-Decisão
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-Prova emprestada

É plenamente possível utilizar, em processo administrativo
disciplinar, na qualidade de “prova emprestada”, a interceptação
telefônica produzida em ação penal, desde que a interceptação
tenha sido feita com autorização do juízo criminal e com
observância das demais exigências contidas na Lei n. 9.296/1996
(Lei de Interceptação Telefônica).
Esse é também o entendimento do STF: Pet 3683 QO, Rel. Min.
Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2008.
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-Revisão
O PAD poderá ser promovido por autoridade de órgão ou
entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade.
Denúncia anônima

Do Inquérito
Princípio do contraditório e ampla defesa.
Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como
peça informativa da instrução.
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-O julgamento fora do prazo legal

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o excesso de
prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não
gera, por si só, qualquer nulidade no feito. O excesso de prazo só
tem o condão de macular o processo administrativo se ficar
comprovado que houve fundado e evidenciado prejuízo, pois não
há falar em nulidade sem prejuízo (pas de nulité sans grief).
STJ. 1ª Seção. MS 16.031-DF, Rel. Ministro Humberto Martins,
julgado em 26/6/2013.



Responsabilidade do servidor

Depois do servidor já ter sido punido, é possível que a
Administração, com base na autotutela, anule a sanção
anteriormente cominada e aplique uma nova penalidade mais
gravosa? NÃO. A decisão administrativa que põe fim ao processo
administrativo, à semelhança do que ocorre no âmbito jurisdicional,
possui a característica de ser definitiva.
Logo, o servidor público já punido administrativamente não pode
ser julgado novamente para que sua pena seja agravada mesmo
que fique constatado que houve vícios no processo e que ele
deveria receber uma punição mais severa.
Assim, a anulação parcial do processo administrativo disciplinar para
adequar a penalidade aplicada ao servidor, consoante pareceres do
órgão correspondente, ensejando aplicação de sanção mais grave
ofende o devido processo legal e a proibição da reformatio in pejus.
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Tal posicionamento tem por base a Súmula 19 do STF, que
dispõe:

Súmula 19-STF: É inadmissível segunda punição de servidor
público, baseada no mesmo processo em que se fundou a
primeira.
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O que é a chamada “verdade sabida”? Esta ainda é aceita pelo
ordenamento jurídico brasileiro?
A verdade sabida era uma forma de punição do servidor público.
“Ocorria quando a autoridade competente para punir o servidor
infrator tomava conhecimento pessoal da infração, por exemplo,
quando o subordinado desautoriza o superior no ato do recebimento
de uma ordem ou quando em sua presença comete falta punível por
ele próprio. Em tais casos, a autoridade competente, que presenciou
a infração, aplicava a pena pela verdade sabida, de imediato, sem
procedimento algum, consignando no ato punitivo as circunstâncias
em que foi cometida e presenciada a falta.” (MARINELA, Fernanda).
Esse tipo de punição não pode mais ser realizada considerando que
viola a garantia do devido processo legal, em especial o contraditório
e a ampla defesa, sendo, portanto, incompatível com a CF/88.
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É possível a instauração de processo administrativo com
base em “denúncia anônima”?
SIM. Segundo o STJ, não há ilegalidade na instauração de
processo administrativo com fundamento em denúncia anônima,
por conta do poder-dever de autotutela imposto à Administração
e, por via de consequência, ao administrador público (AgRg no
REsp 1307503/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 06/08/2013).
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Não se aplica o princípio da insignificância no caso de Infração
disciplinar
EX: Determinado Policial Rodoviário Federal foi flagrado recebendo
40 reais de propina de dois caminhoneiros.
Após todo o processo administrativo disciplinar, tendo sido provado
o fato, o servidor foi punido com a pena de cassação de
aposentadoria (art. 127, V e art. 134).
Vale esclarecer que a pena de cassação de aposentadoria é como se
fosse a pena de demissão, no entanto, aplicada ao servidor que se
aposenta após ter praticado a conduta infracional. Veja:
Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do
inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a
demissão.
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O servidor punido não concordou com a sanção recebida e impetrou
mandado de segurança no STJ. Segundo alegou, viola o princípio da
proporcionalidade punir com demissão ou com cassação de
aposentadoria um Policial Rodoviário Federal, com quase trinta anos
de serviço, sem notícia de qualquer infração anterior, pelo simples
fato de ter recebido uma propina de apenas 40 reais.
O STJ acolheu essa tese? NÃO. Conforme explicou o Min. Humberto
Martins, na esfera administrativa, o proveito econômico auferido
pelo servidor é irrelevante para a aplicação da penalidade, não
incidindo o princípio da insignificância, como na esfera penal, razão
pela qual é despiciendo falar em razoabilidade ou proporcionalidade
da pena, pois o ato de demissão é vinculado, nos termos do art.
132, XI, da Lei n. 8.112/90:
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Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
XI - corrupção;
Para o Min. Relator, o ato de demissão é vinculado, ou seja,
incidindo as hipóteses do art. 132 da Lei n.8.112/90, ao
Administrador não cabe fazer qualquer valoração, cabendo-lhe
unicamente aplicar a penalidade prescrita.


