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RESUMO 

 

 

PORTO, Felipe Lopes. Os Princípios constitucionais explícitos do Direito Administrativo 

e sua importância no Processo Administrativo Disciplinar no âmbito do Exército 

Brasileiro. Resende: AMAN, 2017. Monografia. 

 

Esta monografia foi desenvolvida para tratar de um tema muito presente, embora oculto aos 

olhos de muitos militares, que é a influência que os princípios constitucionais do Direito 

Administrativo exercem sobre a Administração Militar. A pesquisa aborda de uma forma mais 

específica os princípios explícitos, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 

Eficiência, dentro do Processo Administrativo Disciplinar no Exército Brasileiro, com uma 

análise da aplicação destes princípios nas apurações de transgressões disciplinares, e tem por 

objetivo demonstrar que esses princípios têm importância e devem ser levados a sério por 

qualquer militar que se passe por um agente administrativo à luz do Regulamento Disciplinar 

do Exército, e que, do contrário, estariam estes agentes cometendo atos ilegais e até mesmo 

injustos. 

 

Palavras-chave: Direito Administrativo Militar. Princípios Administrativos. Processo 

Administrativo Disciplinar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

PORTO, Felipe Lopes. The explicit Constitutional Principles of Administrative Law and 

its importance in the Administrative Disciplinary Process of the Brazilian Army. Resende: 

AMAN, 2017. Monograph. 

 

This monograph was developed to expose a very present theme, although concealed in the eyes 

of many military personnel, which is the influence that the constitutional principles of 

Administrative Law exert on the Military Administration. The research addresses in a more 

specific way the explicit principles, Legality, Impersonality, Morality, Publicity and Efficiency 

within the Disciplinary Administrative Process in the Brazilian Army, with an analysis of the 

application of them in the investigations of disciplinary transgressions, and aims to demonstrate 

that these Principles are of importance and must be taken seriously by any military officer who 

passes through an administrative agent in the eyes of the Army Disciplinary Regulations, and 

who would otherwise be committing unlawful and even unjust acts. 

 

Key words: Military Administrative Law. Administrative Principles. Disciplinary 

Administrative Process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A aplicação dos princípios constitucionais do Direito Administrativo e sua importância 

na Administração Militar é um tema muito recorrente durante a carreira dos militares, uma vez 

que norteia toda as ações da Administração Militar, principalmente as que interferem 

diretamente na rotina dos membros das Forças Armadas. Sejam portarias, normas gerais de 

ação, porte de armamento, processos disciplinares, ou mesmo aquelas que se baseiam nos 

direitos e deveres dos militares, como serviço militar, férias, licenciamentos, pensões militares, 

etc. A partir disso, é estabelecido o foco deste trabalho: a análise da influência dos princípios 

administrativos constitucionais em atividades administrativas que interessam (e muito) às 

Forças Armadas. 

 A pesquisa busca chamar a atenção dos administradores militares sob a perspectiva do 

processo administrativo de transgressões disciplinares no âmbito do Exército Brasileiro, com 

vistas a delimitar o tema. E ainda mais do que isso, aborda os princípios constitucionais 

explícitos do Direito Administrativo, citados no Art 37, caput da CF/88: Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, que recebem esta ênfase por darem 

sentido aos outros. E tudo com base nas legislações cabíveis: a Constituição Federal, o Estatuto 

dos Militares e o Regulamento Disciplinar do Exército. 

Os princípios serão de grande valia ´´sempre que situações concretas apontarem para 

eventuais situações de conflito aparente de normas`` (HEUSELER, 2011, p. xiv). Há a 

necessidade de se identificar diferenças, antes de tudo, sob à luz da Administração Pública, de 

uma sociedade civil, que desfruta de uma certa liberdade, da sociedade militar, que possui 

diversas peculiaridades em direitos e deveres, bem como ´´fundada na obediência, a qual, em 

razão de sua finalidade, necessita de uma estrutura hierarquizada com sistema disciplinar 

próprio`` (HEUSELER, 2011, p. 2) e também igualdades como a supremacia do interesse 

público sobre o particular em ambos.  

O Oficial do Exército Brasileiro, como comandante de diversas frações, passa a ser 

responsável por inúmeros subordinados, principalmente no que diz respeito a se aplicar sanções 

que visem controlar condutas erradas. Neste momento estará exercendo a função de operador 

jurídico ou agente administrativo e cresce de importância que este militar seja justo, ético e 

amparado legalmente em suas decisões. E para que o administrador militar possa fazer isso é 

necessário que atente para os princípios que regem tais atividades. 

O Exército, bem como Marinha e Aeronáutica, além de possuir um regime jurídico 

próprio, é pautado pela hierarquia, e com ela vem atrelada a ideia do poder disciplinar, que 
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decorre das relações jurídicas entre superiores e subordinados, ou até mesmo, administradores 

e administrados, e cabe a este administrador “apurar infrações disciplinares e aplicar punições” 

(ABREU, 2015, p. 67) e são os princípios constitucionais que definem limites a este poder. Por 

isso que esse assunto é envolto de uma grande relevância, e o que estimula também a um estudo 

científico focado no assunto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO  

 

A pesquisa a ser realizada tratará do assunto Direito Administrativo, campo de pesquisa 

inserido na área de Direito, conforme definido na Portaria nº 517, de 26 SET 00, do Comando 

do Exército Brasileiro (BRASIL, 2000). 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

Para melhor entender o tema proposto por esta pesquisa, é necessário, primeiramente, 

compreender alguns conceitos e conteúdo pertinente a ser analisado.  

Segundo Abreu (2015, p. 311): 

 

A disciplina militar consiste na rigorosa observância e acatamento integral das leis, 

regulamentos, normas e disposições que regem a vida castrense. Materializa-se por 

meio do perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos membros 

das Forças Armadas. 

 

 

Diante disso temos que ´´a administração se sujeita a restrições cuja inobservância 

acarreta a nulidade do ato administrativo e, em alguns casos, até mesmo a responsabilização da 

autoridade que o editou`` (ABREU, 2015, p. 49). Essas restrições a que se refere o autor são os 

princípios administrativos previstos explicitamente na constituição. 

´´A Administração Militar, para fazer valer a supremacia do interesse público perante o 

administrado e realizar as diversas atividades administrativas que lhe são afetas, foram 

conferidos poderes`` (ABREU, 2015, p. 64). Dois desses poderes são o disciplinar e o 

hierárquico. Ainda segundo Abreu (2015, p. 67):  

 

O poder hierárquico decorre da hierarquia administrativa. Constituem faculdades ou 

desdobramentos deste poder: a) dar ordens; b) controlar as atividades dos subalternos, 

aferindo sua legalidade e o fiel cumprimento de obrigações; c) anular, de ofício ou 

provocação dos interessados, atos eivados de ilegalidade, ou revogá-los, se 

inconvenientes ou inoportunos; d) avocar e delegar funções, desde que não sejam, 

respectivamente, de competência exclusiva do inferior e do superior; e) editar atos 

normativos de efeito interno, para regulamentar a atuação dos órgãos subordinados(...) 

O poder disciplinar deriva do poder hierárquico. Todavia, com ele não se confunde. 

Consiste, em suma, no poder de apurar infrações disciplinares e de aplicar punições 

aos servidores e às demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. 

 

Ainda sobre poder disciplinar: 

 

O poder disciplinar é discricionário, o que, no entanto, deve ser entendido nos seus 

devidos termos. A Administração não tem liberdade de escolha entre punir e não 

punir, pois, tendo conhecimento de falta praticada pelo servidor, tem, 
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necessariamente, que instaurar o procedimento adequado para a sua apuração e, se for 

o caso, aplicar a pena cabível. Não o fazendo, a autoridade competente para tanto 

incidirá, em tese, em crime de condescendência criminosa. (ABREU, 2015, p. 68). 

 

O servidor, mencionado acima se refere no nosso caso ao militar administrado. Pode-se 

notar claramente a responsabilidade que é atribuída ao administrador público militar ao lidar 

com esse poder-dever, pois, como descrito, não pode ´´fugir`` ao problema, ou fingir 

desconhecimento da situação. A discricionariedade citada para o poder disciplinar se refere ao 

fato de que o administrador irá analisar cada situação levando em conta gravidade, atenuantes, 

agravantes, entre outras variáveis que influenciam no julgamento.   

Além desses, existem outros poderes mencionados na literatura sobre o assunto que são 

relevantes a este trabalho, como o poder vinculado, que é quando, segundo Mazza (2012, p. 

263) ´´a lei atribui determinada competência definindo todos os aspectos da conduta a ser 

adotada, sem atribuir margem de liberdade para o agente público escolher a melhor forma de 

agir. Onde houver vinculação, o agente público é um simples executor da vontade legal``, ou 

seja, o administrador deve possuir os requisitos necessários, por lei, para ser capaz de punir 

alguém. Por exemplo, um tenente não pode punir um soldado só porque ele é seu subordinado, 

pois não lhe cabe essa competência, já o capitão comandante da subunidade a que pertence o 

soldado tem essa atribuição e lhe é cabível puni-lo.  

É importante que se saiba que apesar de serem chamados de poderes da Administração 

Pública, não deixam de ser obrigatórios de se exercer pelo administrador, por isso poder-dever. 

Fazendo-se uma relação de poder vinculado e poder-dever veremos que mesmo um militar, que 

não pode punir, note uma infração de outro militar, não deve deixar passar despercebido, a 

partir do Art 12 do RDE, temos que: 

 

Todo militar que tiver conhecimento de fato contrário a disciplina, deverá participá-

lo ao seu chefe imediato, por escrito. 

§ 1º A parte deve ser clara, precisa e concisa; qualificar os envolvidos e as 

testemunhas; discriminar bens e valores; precisar local, data e hora da ocorrência e 

caracterizar as circunstâncias que envolverem o fato, sem tecer comentários ou emitir 

opiniões pessoais. (BRASIL, 2002, p. 8) 

 

  

O militar que cometer uma violação de suas obrigações ou deveres estará sujeito as 

devidas consequências, porém o que deve ser compreendido é que poderá ser classificado como 

um crime, contravenção ou transgressão disciplinar. O Estatuto dos Militares nos ajuda a 

entender que a diferença se dará de acordo com a gravidade da conduta cometida pelo infrator. 

Nesta pesquisa o foco será nas transgressões disciplinares. Veremos que de acordo com o Art 

14 do RDE:                
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Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos preceitos 

estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva a ética, aos deveres e as obrigações 

militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que afete a 

honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.  

§ 1º Quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção 

penal, não se caracterizará transgressão disciplinar. 

§ 4º No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma 

natureza, esta é absorvida por aquele e aplica-se somente a pena relativa ao crime. 

§ 5º Na hipótese do § 4º, a autoridade competente para aplicar a pena disciplinar deve 

aguardar o pronunciamento da Justiça, para posterior avaliação da questão no âmbito 

administrativo. 

§ 7º É vedada a aplicação de mais de uma penalidade por uma única transgressão 

disciplinar. 

§ 8º Quando a falta tiver sido cometida contra a pessoa do comandante da OM, será 

ela apreciada, para efeito de punição, pela autoridade a que estiver subordinado o 

ofendido. (BRASIL, 2002, p. 10) 

 

Mas ainda fica o questionamento de quem pode punir e a quem o Regulamento 

Disciplinar do Exército se refere como apto a ser punido. A partir disso temos que ``estão 

sujeitos a este Regulamento os militares do Exército na ativa, na reserva remunerada e os 

reformados´´ (Art 2º, caput do RDE). O Regulamento citado é o Regulamento Disciplinar do 

Exército, e levando-se em conta que nele estão previstas as transgressões disciplinares, quem 

está sujeito a ele e viola uma de suas normas, pode ser punido. Além disso, segundo o Art 10 

do RDE: 

 

A competência para aplicar as punições disciplinares é definida pelo cargo e não pelo 

grau hierárquico, sendo competente para aplicá-las: 

I – o Comandante do Exército, a todos aqueles que estiverem sujeitos a este 

Regulamento; e 

II – aos que estiverem subordinados as seguintes autoridades ou servirem sob seus 

comandos, chefia ou direção: 

a) Chefe do Estado-Maior do Exército, dos órgãos de direção setorial e de 

assessoramento, comandantes militares de área e demais ocupantes de cargos 

privativos de oficial-general; 

b)      Chefes de estado-maior, chefes de gabinete, comandantes de unidade, demais                   

comandantes cujos cargos sejam privativos de oficiais superiores e comandantes das 

demais Organizações Militares – OM com autonomia administrativa; 

c)     Subchefes de estado-maior, comandantes de unidade incorporada, chefes de 

divisão, seção, escala regional, serviço e assessoria; ajudantes-gerais; 

subcomandantes e subdiretores; e 

d)     Comandantes da demais subunidades ou elementos destacados com efetivo 

menor que subunidade. (BRASIL, 2002, p. 7) 

 

Sendo assim podemos inferir, com a ajuda de Heuseler (2011, p. xv), que: 

 

A impunidade que se verifica em outros ramos de atividade, para quem fere apenas os 

princípios da moral, é inadmissível para o militar das Forças Armadas, que é formado 

para pautar-se não só conforme a lei. Mas, sobretudo, com honradez e com dignidade, 

tendo como norteadores de sua conduta valores como patriotismo, civismo, 

hierarquia, disciplina, profissionalismo, lealdade, constância, verdade real, honra, 

dignidade humana, honestidade, coragem etc. 
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2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

Visando testar se o fenômeno acontece em ambiente militar, formula-se a seguinte 

situação:  o militar, como qualquer outro cidadão, é dotado de direitos e deveres, porém, não há 

dúvida que estes são inerentes, únicos, e o diferencia das demais pessoas. Quando o 

comportamento desse militar fere ou não respeita esses deveres, passa a incorrer em uma 

transgressão ou crime. Diante dessa situação começam a surgir questionamentos que 

necessitam ser bem compreendidos, e que irão produzir o problema de pesquisa, como: até que 

ponto os princípios constitucionais administrativos influem nessas atividades? Qual a 

importância do administrador se atentar para os limites legais no julgamento dos administrados? 

E como esses princípios se aplicam nos processos administrativos disciplinares? 

A intenção na pesquisa é evidenciar a importância destes princípios no que tange o 

processo disciplinar do Exército Brasileiro. 

Tendo em vista isso, podemos elucidar as seguintes hipóteses de investigação: 

a) se o administrador militar não atentar para os princípios constitucionais 

administrativos, então poderá ocorrer a nulidade do ato administrativo, e 

consequentemente acarretará na ilegalidade; 

b) uma vez que existem regulamentos que norteiam o processo administrativo 

disciplinar  militar, como o RDE, então cabe a quem de direito saber aplicá-los no 

momento de punir alguém;  

Pode-se destacar as seguintes variáveis de pesquisa do tipo explicativa: variável 

independente: infração de uma norma. Variável dependente: apuração da infração. E variável 

de controle: aplicação dos princípios administrativos. 

O objetivo geral da investigação será analisar a aplicação dos princípios constitucionais 

administrativos no processo administrativo disciplinar no âmbito do Exército Brasileiro. 

Os objetivos específicos da investigação serão identificar os princípios constitucionais 

explícitos da administração pública; descrever como acontece a inserção do processo 

administrativo disciplinar, com ênfase nas transgressões disciplinares, na organização 

administrativa federal e desta no Direito Administrativo; explicar a importância de tais 

princípios para uma boa administração. 

No desenvolvimento do trabalho serão executados procedimentos metodológicos que 

orientarão os passos a serem seguidos. Primeiramente serão realizadas pesquisas bibliográficas 

sobre o assunto para que se tenha uma base teórica sólida, seguindo-se a isso haverá a leitura 



13 

 

do material julgado relevante e interpretado para o trabalho, de forma que se relacione ao tema 

proposto através de uma análise crítica, para que se solucione o problema apresentado. 

O trabalho terá como base as obras literárias que tratam sobre o direito administrativo 

militar, de maneira mais ampla, e sobre o processo administrativo militar, de maneira mais 

específica, e todas as obras levando em consideração os princípios do direito administrativo. 

As obras de Abreu (2015) e Mazza (2012) tratam de conceitos relevantes para análises iniciais, 

porém, mais obras e fontes diversas serão buscadas para melhor aprofundamento como a de 

Heuseler (2011). 

Com essa pesquisa bibliográfica se pretende criar uma visão crítica sobre o problema, 

e, se valendo do método hipotético dedutivo, serão confrontados os conceitos e conteúdos 

adquiridos com as hipóteses apresentadas para que se chegue a uma solução final. Partindo-se 

da definição de Direito Administrativo em sentido mais amplo, a investigação irá focar nos 

princípios administrativos constitucionais explícitos, e a respectiva contextualização na 

organização administrativa federal e no processo administrativo disciplinar âmbito Exército 

Brasileiro. 
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3 DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR 

 

´´O conceito de Direito Administrativo Brasileiro, para nós, sintetiza-se no conjunto 

harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas 

tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado`` 

(MEIRELLES, 2002, p. 38). Para Carvalho Filho (2009, p. 8), é ´´o conjunto de normas e 

princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas 

e órgãos do Estado e entre este e as coletividades a que devem servir. `` 

Podemos verificar que, apesar da dificuldade em se definir o Direito Administrativo, 

muito em virtude de ser um estudo recente, existe sempre uma alusão a princípios e a 

necessidade de eles serem aplicados de forma harmônica e coerente com a atividade pública, 

tornando-se então, junto as normas, o principal objetivo deste ramo do Direito. 

 A Administração Pública que, segundo Meirelles (2010, p. 63) ´´é todo o 

aparelhamento do Estado preordenado à realização de serviços, visando à satisfação das 

necessidades coletivas``, lida com relações entre órgãos, agentes e servidores públicos, todos 

pertencentes a um sistema que gera atividades, atos, ou relações jurídicas que devem ser 

reguladas para uma melhor coesão, funcionalidade e eficiência. 

Aprofundando ainda mais o conteúdo, Abreu (2015, p. 39) nos auxilia a identificar como 

os militares se encaixam neste sistema:  

 

As Forças Armadas e Auxiliares possuem órgãos próprios, agentes públicos 

submetidos a regime jurídico especifico e institutos ímpares, como agregação, 

deserção, incorporação desincorporação, comissionamento, reserva, reversão, 

licenciamento, etc., sem paralelo na Administração Pública ´´civil``. Daí a real 

necessidade de se promover um estudo cientifico, individualizado e sistematizado 

deste setor especial da Administração, por meio de uma disciplina jurídica 

especializada. A doutrina a tem denominado Direito Administrativo Militar. 

  

 Na vida rotineira de um ambiente militar as medidas administrativas são o que 

realmente movimentam e provêm o melhor funcionamento interno. E essas medidas 

administrativas surgem a partir de situações que permeiam na caserna como serviço militar 

obrigatório, prerrogativas, aquisição de material, porte de arma e também sanções disciplinares, 

foco de análise neste trabalho. 
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3.1 Organização administrativa 

 

´´A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição`` (Art 18, caput da CF/88). 

Definimos que, segundo Mazza (2012, p. 138), a ´´organização administrativa é o 

capítulo do Direito Administrativo que estuda a estrutura interna da Administração Pública os 

órgãos e pessoas jurídicas que a compõem``.  A União, os Estados-membros, os Municípios e 

o Distrito Federal são pessoas federativas, tratadas como pessoas jurídicas. Os que se vinculam 

a elas são denominados órgãos e o conjunto destes chama-se Administração Pública Direta.   

Particularmente a União possui três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Dentro 

do Poder Executivo estão o Ministério da Defesa, o Comando do Exército e demais órgãos 

subordinados a eles. 

 

3.2 Órgão público 

 

´´Órgão público é um núcleo de competências estatais sem personalidade jurídica 

própria`` (MAZZA, 2012, p. 138). O órgão possui funções, cargos e agentes. Vejamos algumas 

classificações e exemplos:  

Independentes: ´´são originários da Constituição e representativos dos Poderes de 

Estado, sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional e só sujeitos aos controles 

constitucionais de um Poder pelo outro`` (ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS 

NEGRAS, 2017, p. 23). Exemplo: Presidência da República. 

Autônomos:  ´´são os localizados na cúpula da Administração, imediatamente abaixo 

dos órgãos independentes e diretamente subordinados a seus chefes`` (ACADEMIA MILITAR 

DAS AGULHAS NEGRAS, 2017, p. 23). Exemplo: Ministério da Defesa. 

Superiores: ´´são os que detém poder de direção, controle, decisão e comando dos 

assuntos de sua competência específica, mas sempre sujeitos à subordinação e ao controle 

hierárquico de uma chefia mais alta`` (ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 

2017, p. 23). Exemplo: Comando do Exército. 

Subalternos: ´´são todos aqueles que se acham hierarquizados a órgãos mais elevados, 

com reduzido poder decisório e predominância de atribuições de execução`` (ACADEMIA 

MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2017, p. 24). Exemplo: 540º BIS. 
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3.3 Cargo público 

 

Para Carvalho Filho (2010, p. 662) cargo público é: 

 

O lugar dentro da organização funcional da Administração Direta e de suas autarquias 

e fundações públicas que, ocupado por servidor público, tem funções específicas e 

remuneração fixadas em lei ou diploma a ela equivalente. E como local, o cargo pode 

ou não estar ocupado. 

 

No caso de um militar, o cargo que está responsável é revestido de atribuições, e 

concorrem para tanto apenas de serviço ativo. Segundo Abreu (2015, p. 331) será ́ ´especificado 

nos quadros de efetivos ou tabelas de lotação das Forças Armadas, ou previsto, caracterizado 

ou definido como tal em outras disposições legais``.  Podemos citar como exemplo o comando 

de unidades militares. 

Em se tratando de transgressões disciplinares, já bem nos diz o Regulamento Disciplinar 

do Exército ́ ´a competência para aplicar punições disciplinares é definida pelo cargo e não pelo 

grau hierárquico`` (Art 10, caput do RDE). Fazendo uma ligação com o princípio da legalidade 

veremos que ele deve ser respeitado nesta circunstância, mesmo não sendo uma lei, mas uma 

norma especifica escrita para os militares do Exército.  

 

3.4 Agente público 

 

Veremos que, de acordo com o Art 2º, caput, da Lei nº 8.429 de 1992: 

 

Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego 

ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior (BRASIL, 1992, p. 1) 

  

 

Segundo Mazza (2012, p. 452) os agentes públicos são ´´todos aqueles que têm uma 

vinculação profissional com o Estado``. O militar é considerado uma das categorias de agente 

público por ser o que se chama servidor público, que será conceituado adiante, de uma 

instituição ´´organizada com base na hierarquia e disciplina`` (MAZZA, 2012, p. 455). Além 

disso faz parte do poder executivo da União, entidade mencionada no artigo anterior ao citado. 
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3.5 Servidor público 

 

Podemos definir, a partir de (ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 

2017, p. 25) que servidores públicos são: 

 

Todos os agentes que, exercendo com caráter de permanência uma função pública em 

decorrência de relação de trabalho, integram o quadro funcional das pessoas 

federativas, das autarquias e das fundações públicas de natureza autárquica. Eles 

fazem do serviço público uma profissão, como regra de caráter definitivo, e se 

distinguem dos demais agentes públicos pelo fato de estarem ligados ao estado por 

uma efetiva relação de trabalho. 

 

 

Os servidores fazem parte da categoria mais significativa de agente público. Possuem 

uma lei própria, a Lei nº 8.112 de 1990 que destaca em um de seus artigos que ´´para os efeitos 

desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público`` (Art 2º da Lei nº 

8.112/90). 

Existem algumas classificações a que pertence o servidor público, iremos nos ater no 

que diz respeito aos militares das Forças Armadas, ou seja, nos servidores públicos estatutários. 

Segundo Mazza (2012, p. 455) ´´aqueles que compõem os quadros permanentes das forças 

militares possuem vinculação estatutária, e não contratual, mas o regime jurídico é disciplinado 

por legislação específica diversa da aplicável aos servidores civis``.  

Apesar de existir uma lei que trata de assuntos referentes ao servidor público (Lei nº 

8.112 de 1990), como por exemplo as formas de ingresso, no caso dos militares existe o Estatuto 

do Militares que versa sobre a legislação específica dessa categoria, tratando inclusive das 

formas de ingresso nas Forças Armadas.  O Estatuto é bem objetivo quando diz: ´´os membros 

das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial 

de servidores da Pátria e são denominados militares `` (Art 3º, caput do Estatuto dos Militares). 
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4 PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

Podemos entender, segundo Cretella Júnior (1987, p. 271) que processo administrativo 

é: 

 

Uma série de operações jurídicas que preparam a edição do ato administrativo, 

permitindo que o Estado atinja através da manifestação da Administração, quer 

expressa espontaneamente, quer por iniciativa do administrado, funcionário público 

ou não. 

 

 

Regulado pela Lei nº 9.784 de 1999 o processo administrativo trata de maneira geral em 

´´buscar estabelecer a apuração de fatos que têm relevância para Administração`` (HEUSELER, 

2011, p. 5) através de medidas processualísticas. Pode-se desprender da definição do processo 

que a apuração compreenderá os termos procedimento administrativo e processo administrativo 

propriamente dito, que embora semelhantes não podem ser confundidos, pelo contrário, 

auxiliam em uma melhor interpretação. 

O processo é a relação que surge entre o administrador e o administrado e o que é feito 

para se solucionar conflitos jurídicos administrativos criados. Já o procedimento é a forma como 

será conduzido os atos para que se chegue ao fim desejado.  

Com base no Art 5º da CF/88, veremos que o administrador deve atentar para a 

observância dos processos legais na tomada de suas decisões e que este mesmo processo deve 

atender a uma série de critérios que asseguram aos litigantes contraditório e ampla defesa. Vale 

lembrar que a lei que estamos analisando do processo administrativo é editada tomando-se 

como alicerce a Constituição Federal. 

´´A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 

finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 

contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência`` (Art 2º, caput da Lei nº 

9.784/99). Nota-se, a partir do artigo exposto acima que a maioria dos princípios 

administrativos constitucionais explícitos estão presentes nessa lei do processo administrativo 

de maneira a reforçar a importância desses princípios para a tomada da decisão final do 

administrador. Embora não tenham sido citados neste artigo, os princípios de impessoalidade e 

publicidade são abordados de maneira indireta nesta lei, o que será revisto no capítulo referente 

aos princípios. 

Diante do exposto podemos resumir que o processo administrativo objetiva ´´eliminar 

conflitos e fazer justiça mediante a atuação da vontade concreta da lei`` (DINAMARCO, 1996, 
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p. 279). E esta mesma lei que visa ´´a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor 

cumprimento dos fins da Administração`` (Art 1º, caput da Lei nº 9.784/99).     

   

4.1 Processo administrativo disciplinar militar 

 

De maneira simples pode-se inferir que como o processo administrativo tem a função 

de ´´buscar estabelecer a apuração de fatos que têm relevância para Administração`` 

(HEUSELER, 2011, p. 5), o processo administrativo disciplinar busca estabelecer a apuração 

disciplinar de fatos de infração por parte do servidor. Esta condição de apurar fatos é devida ao 

poder disciplinar que é conferido à administração com a finalidade de ´´manter a ordenação 

adequada do serviço público e para assegurar o cumprimento das obrigações por parte dos seus 

agentes`` (HEUSELER, 2011, p. 10). 

 Na análise do processo administrativo disciplinar militar não se pode esquecer dos dois 

pilares das Forças Armadas: hierarquia e disciplina, princípios estes que garantem 

peculiaridades na apuração de infrações disciplinares aos militares, inclusive no processo, 

formas de punição e finalidades desta: ´´A punição disciplinar objetiva a preservação da 

disciplina e deve ter em vista o benefício educativo ao punido e à coletividade a que ele 

pertence`` (Art 23, caput do RDE). Extraindo-se do próprio Estatuto dos Militares, notam-se 

valores, deveres e obrigações inerentes a estes que denotam importância maior na observância 

das normas vigentes. O militar se enquadra na única categoria de servidor público que, ao 

cometer transgressão disciplinar, dependendo da pena, pode ter restrito seu direito à liberdade. 

Percebe-se a partir do exposto acima uma certa discricionariedade no que diz respeito a 

subjetividade do julgamento de uma transgressão disciplinar ao lidar o agente público com 

atenuantes, agravantes, antecedentes do infrator (em caso mais específico, as circunstâncias 

presentes no Art 16 do Regulamento Disciplinar do Exército) entre outros. E ao mesmo tempo 

a vinculação da obrigatoriedade de apurar, não o sendo facultativo ao existir a infração 

disciplinar, mesmo que não puna o servidor. Pois esta é a grande questão das transgressões e 

crimes, a subjetividade do primeiro e uma certa objetividade do segundo.  

No julgamento de crimes militares o Código Penal Militar oferece as punições cabíveis 

a cada tipo de situação, bem como as penas relativas, cabendo ao Conselho de Justiça 

diferenciar, por exemplo, homicídio doloso de culposo. Já no julgamento de transgressões 

disciplinares existe uma certa dificuldade em se constatar o enquadramento da punição das 

infrações, além de não estar previsto em norma escrita a pena relativa, partindo do 

administrador militar esta análise. Análise esta que vai depender e muito dos princípios 



20 

 

administrativos constitucionais explícitos, os quais servirão de base para uma correta tomada 

de decisão. Segundo Heuseler (2011, p. 26):   

 

No processo administrativo, dependendo do caso concreto, é difícil fazer tanto a 

adequação ao ilícito administrativo quanto quantificar a eventual punição. Piorando 

esse quadro. Como já ressaltado, não há um Código de Processo Administrativo e na 

sua falta busca-se respaldo na Constituição, observando os Princípios do Devido 

Processo Legal e os outros Princípios que regem a Administração Pública e no próprio 

estatuto funcional que diz respeito ao caso considerado. 
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5 PRINCÍPIOS  

 

Princípio é, segundo Bandeira de Mello (2000, p. 747-48): 

 
Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental 

que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério 

para a exata compreensão e inteligência delas, exatamente porque define a lógica e a 

racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhes a tônica que lhe dá sentido 

harmônico. 

 

 

De todas as tentativas de se definir o que seja o princípio, Celso Antônio Bandeira de 

Mello nos mostra essa definição que é talvez a mais complexa, porém, sem dúvida, a mais 

completa. A partir dela podemos entender que não podemos falar de Direito Administrativo 

sem mencionar os princípios, pois, se aquele é conjunto de normas e princípios para 

determinado fim, estes serão sempre sua base de apoio, principalmente porque esse ramo do 

Direito não é codificado, ou seja, cabem aos que lidam com a Administração Pública recorrerem 

aos princípios para interpretar sistemas normativos. Agora, o próprio autor citado diferencia 

normas e princípios ao afirmar que ´´violar um princípio é muito mais grave do que violar uma 

norma`` (MELLO, 2000, p. 748), além de ser ilegal, garantindo de certa forma uma hierarquia 

entre princípio e norma.  

Os princípios administrativos possuem duas funções que nos ajudam a compreender sua 

aplicação, os quais Mazza (2012, p. 79, grifo nosso) expõe: 

 

Função hermenêutica: se o aplicador do direito tiver dúvida sobre qual o verdadeiro 

significado de determinada norma, pode utilizar o princípio como ferramenta de 

esclarecimento sobre o conteúdo do dispositivo analisado; 

Função integrativa: além de facilitar a interpretação das normas, o princípio atende 

também a finalidade de suprir lacunas, funcionando como instrumento para 

preenchimento de vazios normativos em caso de audiência de expresso regramento 

sobre determinada matéria. 

 

Percebe-se que ambas as funções partem de uma dúvida quanto a interpretação das 

normas. O termo ´´hermenêutica`` se refere a interpretação pura das palavras presentes nas 

legislações, já na ´´integrativa`` parte de uma das máximas da Administração Pública, de que o 

que a lei não diz, não necessariamente autoriza o administrador a fazer, criando lacunas, vazios, 

em que o agente público deve-se fazer valer dos princípios para nortear, dar diretrizes e 

prerrogativas as suas ações. 

Existem princípios administrativos que são positivados e outros não, e ainda aqueles 

que mesmo positivados são constitucionais e outros infraconstitucionais. Alguns dos princípios 
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infraconstitucionais podem ser encontrados na Lei nº 9.784 de 1999, sobre processo 

administrativo, já os constitucionais serão encontrados no Art 37 da CF/88. No caput deste 

mesmo artigo estão discriminados os princípios constitucionais administrativos explícitos: ´´a 

administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência`` (Art 37, caput da CF/88).  

Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência regem 

todos os processos administrativos da Administração Pública, no caso de apurações 

disciplinares não é diferente. O administrador militar irá se deparar com as mais diversas 

situações no âmbito do processo disciplinar, por mais estranhas às normas que sejam, e assim 

espera-se, pois, cada caso é um caso, então a aplicação dos princípios não será ´´absoluta, nem 

se pode afirmar que entre eles há hierarquia´´ (GASPARINI, 2006, p.7), nenhum é mais 

importante que o outro, por isso a importância de serem interpretados de maneira integrativa e 

simultânea. Veremos agora os princípios constitucionais administrativos explícitos. 

 

5.1 Princípio da legalidade 

 

´´Inerente ao Estado de Direito, o princípio da legalidade representa a subordinação da 

Administração Pública a vontade popular`` (MAZZA, 2012, p. 85). Entenda-se essa 

subordinação em decorrência da lei. Este princípio é considerado a matriz, o mais importante, 

que dá origem a outros. 

Resumindo em uma frase o conceito da legalidade, temos que ́ ´a Administração Pública 

só pode praticar as condutas autorizadas em lei`` (MAZZA, 2012, p. 86). Este conceito denota 

o que se chama de sentido positivo deste princípio, já o sentido negativo diz que as condutas 

não podem ir de encontro a lei, o duplo sentido se deve aos atos administrativos ocuparem uma 

posição inferior no ordenamento jurídico em relação as leis. O que a lei não fala, não 

necessariamente autoriza o agente a praticar atos administrativos, a não ser que tenham previsão 

legal. 

Porém não é só a lei, em sentido restrito, que os administradores e administrados devem 

prestar atenção, ou seja, obrigatoriamente obedecer. Existem mais diplomas normativos que 

servem de fontes administrativas, como Constituição Federal, tratados internacionais, praxes 

administrativas, normas internas. Este último em especial aos militares da Academia Militar 

das Agulhas Negras, por exemplo, se trata da NAPD, e um exemplo de praxe administrativa é 

cadetes do Exército se dirigirem aos superiores hierárquicos em posição de sentido, que deve 
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ser respeitado, embora não esteja previsto em norma escrita, sendo cabível de punição. Então, 

podemos perceber que a influência deste princípio é maior ainda no meio militar porque as 

sanções disciplinares militares envolvem restrições de liberdade, segundo o Art 24 do RDE: 

 

Segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, as punições 

disciplinares a que estão sujeitos os militares são, em ordem de gravidade crescente: 

I – a advertência; 

II – o impedimento disciplinar; 

III – a repressão; 

IV – a detenção disciplinar; 

V – a prisão disciplinar; e  

VI – o licenciamento e a exclusão a bem da disciplina. 

Parágrafo único. As punições disciplinares de detenção e prisão disciplinar não podem 

ultrapassar trinta dias e a de impedimento disciplinar, dez dias. (BRASIL, 2002, p. 

13) 

 

  

As punições de impedimento disciplinar, detenção disciplinar e prisão disciplinar são as 

que restringem a liberdade do infrator e podem derivar em outras de acordo com o local. Por 

exemplo, na Academia Militar das Agulhas Negras existe diferentes tipos de impedimento para 

os cadetes, como impedimento a ala e impedimento ao conjunto principal. Isto talvez seja um 

dos assuntos mais polêmicos quando se fala em punições disciplinares no meio militar, porque 

além de tudo envolve Habeas Corpus, que abriria para um debate interessante, porém, para 

outro momento. 

A seguir podemos verificar, com a ajuda de Mazza (2012, p. 90) que existem exceções 

a legalidade e que são exemplos que impõe restrições a determinados direitos: 

 

´´A Constituição Federal prevê três institutos que alteram o funcionamento regular do 

princípio da legalidade por meio da outorga de poderes jurídicos inexistentes em 

situações de normalidade: a) a medida provisória (Art 62 da CF); b) o estado de defesa 

(Art 136 da CF); c) o estado de sítio (Arts 137 a 139 da CF) ``. 

 

 

 

 A partir do exposto inferimos, com o auxílio de Abreu (2015, p. 52), que: 

 

Ao agente público militar, no exercício de sua atividade funcional, é vedado se afastar, 

desviar ou extrapolar os limites da lei, sob pena de nulidade do ato praticado e violação 

do preceito da ética militar. Tal conduta poderá, inclusive, configurar a prática de 

crime militar ou transgressão disciplinar, como, também, de ato de improbidade 

administrativa. 
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5.2 Princípio da impessoalidade 

 

´´O princípio da impessoalidade estabelece um dever de imparcialidade da defesa do 

interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados no 

exercício da função administrativa`` (MAZZA, 2012, p. 92).  

Este princípio dá enfoque em dois momentos do processo administrativo disciplinar. 

Um deles é a finalidade do processo, a impessoalidade ´´impõe ao administrador público que 

só pratique o ato para seu fim legal`` (MAZZA, 2012, p. 93) e completa ´´imprime 

impessoalidade e objetividade na atuação, evitando tomar decisões baseadas em preferência ou 

sentimento perseguição``. 

 É ilícito se o superior, na pessoa de administrador público leva essa preferência pessoal 

para apurações disciplinares, ou seja, não deve beneficiar ninguém e buscar ser ético 

militarmente, segundo (Art 28, V da Lei nº 6.880/80) ´´ser justo e imparcial no julgamento dos 

atos e na apreciação do mérito dos subordinados``. 

Do que vimos a impessoalidade quanto a finalidade, o outro momento a que se refere o 

princípio é quanto ao autor do ato, ou processo, pois ´´o agente público não pode imprimir 

pessoalidade associando sua imagem pessoal a uma realização governamental`` (MAZZA, 

2012, p. 94). Deve-se ter ´´objetividade no atendimento do interesse público, vedada a 

promoção pessoal de agentes ou autoridades`` (Art 2º, III da Lei nº 9.784/99). 

Veremos que a partir do Art 16 do RDE: 

 
O julgamento da transgressão deve ser precedido de análise que considere: 

I – a pessoa do transgressor 

II – as causas que a determinam 

III – a natureza dos fatos ou atos que a envolveram; e 

IV – as consequências que dela possam advir. (BRASIL, 2002, p. 11) 

 

 

A partir do exposto acima encontramos uma questão que pode ser confusa na legislação, 

pois ao mesmo tempo que o que julga deve ser impessoal a luz do princípio, ele deve considerar 

a pessoa do julgado, à luz do Regulamento Disciplinar do Exército, o que também configura 

um debate para outro momento. 
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5.3 Princípio da moralidade 

 

Antes de entendermos o conceito deste princípio devemos saber que existe diferença 

entre a norma jurídica e a norma moral. Sendo assim um comportamento praticado por um 

servidor público pode ser classificado de diversas formas, como lícito e imoral, bem como 

ilícito e moral, e é exatamente por isso que não podemos confundí-lo com o princípio da 

legalidade.  

Concordamos com Mazza (2012, p. 96-97): 

 

A moralidade administrativa difere da moral comum. O princípio jurídico da 

moralidade administrativa não impõe o dever de atendimento a moral comum vigente 

na sociedade, mas exige respeito a padrões éticos, de boa-fé, decoro, lealdade, 

honestidade e probidade incorporadas pela prática diária ao conceito de boa 

administração. 

 

 

Importante salientar que a moralidade não parte só da Administração Pública, mas 

também os administrados devem respeitá-la, para o bom convívio, afinal de contas, ´´para o 

Direito Administrativo interessa a atitude, não a intenção`` (MAZZA, 2012, p. 97). 

Principalmente inserido no meio militar percebe-se forte presença de conteúdo ético, sendo de 

suma importância que o ato administrativo tenha sentido e a coerência moral necessária. 

Segundo Heuseler (2011, p. 49): 

 

Quando imoral, o ato administrativo atenta contra a juridicidade que deve estar 

onipresente na conduta da Administração Pública, quebrando e distorcendo os 

fundamentos e diretrizes constitucionais, desprezando o dever de probidade imposto 

pela Constituição de 1988 ao agente público, e, por conseguinte, afastando a ação 

administrativa concreta da ética institucionalizada do regime jurídico que visa a 

Administração Pública concretizar. 

 

  

Dentro do próprio regulamento militar verificamos a existência de normas que indicam 

o quanto a moralidade é importante. O militar do Exército Brasileiro deve ser possuidor de 

valores que prezam pelo bom relacionamento com os demais, ´´respeitar a dignidade da pessoa 

humana``, (Art 28, III do Estatuto dos militares), ´´proceder de maneira ilibada na vida pública 

e na particular`` (Art 28, XIII do Estatuto dos militares), e ter ´´a probidade e a lealdade em 

todas as circunstâncias`` (Art 31, III do Estatuto dos militares). 

A importância da moralidade administrativa é tamanha que pode acarretar na nulidade 

do ato administrativo, segundo Di Pietro (2004, p. 79): 
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Haverá ofensa ao princípio em questão sempre que a Administração ou o administrado 

que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a 

moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de 

equidade ou a ideia comum de honestidade. O descumprimento do princípio em 

questão implica a invalidação do ato praticado. 

 

  

5.4 Princípio da publicidade 

 

O princípio em questão garante ´´divulgação oficial dos atos administrativos`` (Art 2º, 

V da Lei nº 9.784/99) além de ´´livre acesso dos indivíduos a informações de seu interesse e de 

transparência na atuação administrativa`` (MAZZA, 2012, p. 102). Acarretando na proibição 

de atos sigilosos, com algumas exceções. 

Encontra amparo também na Constituição Federal como por exemplo: ´´todos tem 

direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado`` (Art 5º, XXXIII 

da CRFB/88). Além de ser mencionado na Constituição, não poderia deixar de ser na própria 

lei que trata sobre o processo administrativo, pois é direito do administrado ´´ter ciência da 

tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos 

autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas`` (Art 3º, II 

da Lei nº 9.784/99) 

Quando a Administração publica seus atos tem a finalidade de tornar do conhecimento 

de todos, afetos ou não, suas decisões ou intuitos. Além disso, de acordo com Abreu (2012, p. 

56): 

 

O princípio da publicidade viabiliza o controle do ato praticado pela Administração, 

permitindo-se aferir sua legalidade, moralidade, ou quaisquer outras ofensas à ordem 

jurídica. Com a regular publicação, o ato administrativo, em regra, começa a produzir 

efeitos, não podendo o administrado alegar desconhecimento do mesmo. 

 

 

 

Nota-se no trecho anterior a relação estreita entre os princípios, pois de nada adianta 

respeitar um deles e esquecer dos outros. Vale lembrar que além da administração, o controle 

do ato, bem como sua fiscalização, é possibilitado para o próprio administrado.   

No processo administrativo disciplinar a administração tem a obrigação de divulgar 

tanto a instauração quanto o resultado do processo disciplinar em curso. Existem diferentes 

formas que o administrador pode dar publicidade ao seu ato. O Regulamento Disciplinar do 

Exército trata da divulgação de punições do transgressor:  
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Art 34 A aplicação da punição disciplinar compreende:  

I - elaboração de nota de punição, de acordo com o modelo do Anexo II; 

II – publicação no boletim interno da OM, exceto no caso de advertência; e 

III – registro na ficha disciplinar individual. 

§ 4º A publicação em boletim interno é o ato administrativo que formaliza a aplicação 

das punições disciplinares, exceto para o caso de advertência, que é formalizada pela 

admoestação verbal ao transgressor. 

§ 7º Quando a autoridade que aplicar a punição disciplinar não dispuser de boletim, a 

publicação desta deverá ser feita, mediante solicitação escrita, no boletim de escalão 

imediatamente superior. (BRASIL, 2002, p. 16) 

 

 

Esta mesma Seção do Regulamento, que aborda sobre a aplicação de punições, se refere 

ainda no que deve constar na nota de punições, que geralmente vem junto ao aditamento de 

subunidade, com descrições detalhadas, inclusive que não deve ter comentários que não sejam 

de caráter de ensinamento. Outra importante alusão da Seção II é que o princípio 

infraconstitucional de ampla defesa e contraditório é inerente ao militar julgado, sendo que a 

própria publicação dos atos visa dar esse direito ao transgressor ao poder ´´ter conhecimento e 

acompanhar todos os atos de apuração, julgamento, aplicação e cumprimento da punição 

disciplinar, de acordo com os procedimentos adequados para cada situação`` (Art 35, §2º, I do 

RDE).   

Para Mazza (2012) o processo administrativo disciplinar é uma exceção ao princípio da 

publicidade, pois do contrário estaria violando norma constitucional que diz: ´´são invioláveis 

a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação`` (Art. 5º, X da CF/88). Porém, é válido 

notar também que deve ser observado nos processos administrativos o critério de ´´divulgação 

oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição`` 

(Art 2º, V da Lei nº 9.784/99). As únicas hipóteses de sigilo previstas estão no Art 5º, XXXIII 

da CF/88. 

 

 

5.5 Princípio da Eficiência 

 

O princípio da eficiência exige do agente público a dedicação, a seriedade, a 

objetividade, presteza, entre outras qualidades, quando lida com atos de interesse público. 

Importante salientar que a rapidez nesse processo não pode estar vinculada ao trabalho mal 

feito, e sim condizente com os prazos e direitos do administrado. 

´´Economicidade, redução de desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e 

rendimento funcional são valores encarecidos pelo princípio da eficiência`` (MAZZA, 2012, p. 



28 

 

106) e ainda completa ´´o conteúdo jurídico do princípio da eficiência consiste em obrigar a 

Administração a buscar os melhores resultados por meio da aplicação da lei``. 

Percebe-se que o Estatuto dos militares já mencionava a eficiência e algo semelhante 

em suas normas, antes mesmo de o princípio ser positivado na constituição: ´´exercer com 

autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo`` (Art 

28, II da Lei nº 6.880/80) bem como ́ ´empregar todas as suas energias em benefício do serviço`` 

(Art 28, VII da Lei nº 6.880/80). 

Vale ressaltar a diferença que não pode se tornar confusa, para o administrador, entre 

eficiência e eficácia. Enquanto essa está centrada no resultado, aquela está centrada no 

desenvolvimento do ato administrativo. 

De acordo com Abreu (2015, p. 57): 

 

Oportuno dizer que não se pode, em prol da eficiência, transgredir os demais 

princípios que norteiam a Administração. Destarte, é defeso ao agente público violar 

princípios como o da legalidade, da moralidade, impessoalidade, sob pretexto de estar 

agindo em nome da eficiência. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa buscou demonstrar como os princípios constitucionais da Administração 

Pública regem, limitam e exercem influências nas atividades administrativas da vida na caserna 

do Exército Brasileiro. Dentre estas atividades, talvez as que mais desafiam os oficiais são as 

apurações de infrações disciplinares e as decisões subsequentes a essas, as quais a pesquisa 

enfatizou, e que, no entanto, falta muitas vezes o conhecimento jurídico necessário quando se 

trata de assuntos que podem ser tão delicados inclusive com privações de liberdade. 

A partir da definição de Direito Administrativo, o desenvolvimento do trabalho inseriu 

o militar dentro da organização administrativa federal buscando identificar sempre, e destacar 

as peculiaridades constantes e inerentes desta profissão. Logo em seguida houve a 

contextualização e aprofundamento do assunto quando se falou em processo administrativo 

disciplinar e a diferença que existe entre as transgressões e crimes, fato importantíssimo para o 

melhor enquadramento da infração, bem como os princípios propriamente ditos, foco do 

trabalho. 

Os resultados que a pesquisa trouxe foram de que haverá vício e até nulidade dos atos 

administrativos sempre que os princípios administrativos constitucionais explícitos forem 

ignorados, ou mesmo não consultados de maneira simultânea, afinal o Direito Administrativo 

Militar é sistêmico, podendo inclusive ser o agente público responsabilizado por essas 

inobservâncias. Pode-se afirmar com esses resultados que o vício está atrelado a irregularidade, 

ou mesmo improbidade administrativa, e cabe ao administrador público conhecer a legislação, 

desde a Constituição Federal até as Normas Gerais de Ação da organização militar, se for o 

caso, bem como conhecer suas limitações para a melhor apuração de atos que ferem a disciplina 

militar, atenção especial na pesquisa para as transgressões, e a possível punição proporcional.  

Deve ser do conhecimento do administrador a obrigatoriedade de se orientar pelos 

princípios da Administração Pública e que existem consequências legais de punição caso não 

siga estas regras. Como já dito a Lei da Improbidade Administrativa é um bom exemplo disso: 

´´constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 

pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, e 

lealdade às instituições`` (art. 11, ´´caput`` da Lei nº 8.429/92). E ainda que não sendo o foco 

da pesquisa, é necessário saber que o administrador, cometendo crime contra a Administração 

Militar, poderá ser enquadrado em um dos artigos do Título VII do Código Penal Militar, seja 

por desacato, peculato ou falsidade e, inclusive, corrupção. Percebe-se com isso a rigidez que 
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as Forças Armadas impõem à interpretação da irregularidade, que neste caso, é o administrador 

que comete ao não ser legal, moral, impessoal, eficiente ou não deixando público seus atos. 

Mas o Direito sempre leva em conta uma relação bilateral atributiva, então não se pode 

esquecer que o administrado tem um papel importante nesta história toda, afinal de contas parte-

se de um direito deste o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e se for necessária 

a nulidade do processo administrativo por violação da legalidade, revogação por perda da 

conveniência ou oportunidade.  

Sob esta perspectiva conclui-se que o assunto que lidamos neste trabalho de conclusão 

é pouco explorado no contexto das Forças Armadas, muito pelo desconhecimento e falta de um 

código do Direito Administrativo ou mesmo de processo administrativo, assim como de 

literaturas que versem a respeito deste ramo do Direito na área militar e mais especificamente 

na parte disciplinar do Exército Brasileiro. O trabalho visou atentar o público militar e estimula-

lo para a importância do assunto que pode decorrer em outros diversos temas que causem 

polêmica, como a aplicação ou não de Habeas Corpus em punições militares. Se torna 

interessante saber sobre seus direitos e deveres e quanto mais se estuda sobre eles mais percebe-

se que há sempre alguma coisa nova de grande relevância, principalmente na vida pública. 
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