
Claudio Roza 

jogo, 
autoritário da decisão singular. 

do juiz natural/autoridade 
, sequer existente. 

forial. 

afastando-se de 

colegiados, legitilllamente eleitos, repre
recursais, assessores da autoridade 

decisão de penalidades mais graves, se 
ao Conselho (julgamento pelos pares), 

'va, é de competência de agente polí
diretamente à disciplina , responde por 

" em fórum especial (no caso do Executi
e Ministros de Estado ). 

competente, () 

Federal/ /988 não pode mais existir 
O processo ad/llinistrativo disci

visão, aproximando-o de lima estruturei de 
vez comissôes de exceção, 

ntes e designadas sob encomend{/, olbe/'
concretizado r dos princípios cOl1stitucio
'tucional Democrático de Direito, 

Curitiba, prilJ/avera de 2005. 

Claudio Roza 

, 

SUMARIO 


INTRODUÇÃO .. ... .. ..... .. .. ............ ...... ...... .... .. .... ............. ...... .............. 13 


1 ESTADO ..................... .. ........................................................ " ............ 23 


1.1 "Poderes" do Estado ............ .... .. .. .. ........... .. .. .. ... ... .. .. ...... .... ..... .... ......... 24 


1.2 Os "Modelos" de Estado ............ ........ ... ... ......... .... ... ... ... .. ... ... ............. 25 


1.1 "Gestão" do Estauo """" " """" " "" " ." "" ."" " ." ." ". "." """"." " ." """" 26 


IA Estauo Constitucional ....................................................... .. .. .. ... .... .. .... lO 


2 PROCESSO: CONCRETIZAÇÃO DE VALORES ........ .. ..... .. .. .. ... ..... 11 


3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ............. .. .............................. ... .......... 39 


3.1 Ato Administrativo ........ .. ............... .. .. ... ........ ... ... ................... ........... .. 41 


1.2 Func.;ão Ad 111 ini strati va .......... .. ............................................................. 41 


1.1 Age nte Púhlico ....................... .. ......... ..... .. ........... ........... ..................... 44 


1.1.1 Deveres e Pro ihic.;ões ........ .. ...... ... ... ........... ................................. 46 


4 PROCESSO ADMINISTRATIVO .. ...... .. ................. ...... ............. .... ..... 49 


5 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ........ ... .. ................. 53 


5.1 Fases do Proccsso Disciplinar ............... ............................................... 57 


6 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁ VEIS AO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ........................................ ............ 59 


6.1 Dev ido Processo Legal ........ .. ............ .. ....... .. ....... .... .. .... ....... ... .. .. .. .. ..... 61 


6.2 Contraditório ...................................... ......... .. ...... ...... ... ...... ... .. .. .. ... ..... . 64 


 

 



12 Claudio Roza 

6.3 Ampla Del·esa ....................................................................................... 67 


6.4 Presunção da Illocência ................. .................... ................................... 6~ 


6.5 Juiz Natural .............................................. .. ..................... ... ........... ...... 69 


7 AUTORIDADE NATURAL .... .. .. ... ... ........... ... ... ........... ... ....... .. ............ 71 


7.1 Aspectos Históricos .............................................. ... ... ................... ....... 71 


7.2 Significado(s) do Princípio do Juiz Natural ......................................... 75 


8 INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NO PRO
CESSO DISCIPLINAR .......................................................................... ~ I 


8.1 Autoridade Instauradora ....................................................................... ~4 


8.2 Autoridade Instrutora .............. ............................................... .. ............ 87 


8.3 Autoridade Julgadora .................................................. .. ....................... 89 


9 	CONSEQÜÊNCIAS DO PRINCÍPIO DA AUTORIDADE NATU
RAL NO PROCESSO DISCIPLINAR ................................................. 93 


10 	DISTRIBUIÇÃO x CHOQUE DE COMPETÊNCIAS NAS FA
SES PROCESSUAIS ............................................................................. 99 


10.1 Na Instauração/Acusação .................... .. ............... .. .... .... .......... ........ 99 


10.2 Na Instrução Processual .............. .... .. .... ............ .. .......... .. ........ .. ..... 104 


10.3 No Julgamento ....................................................................... .. ....... 1()9 


11 JULGADOS E LEIS: AVANÇOS DEMOCRÁTICOS'? ........ .. ...... .. 113 


11.1 Julgados .......................................... ............. .. .... .. .......................... I 13 


11.2 Avanços e recuos na legislação ............................... ... ....... .. .. .......... I 18 


12 SUPREMACIA CONSTITUCIONAL .............. .. ..... ..... .. ................... In 


CONCLUSÕES .............. ...... ................................................................ .. ... 129 


REFERÊNCIAS ......................... ... ............. .. .. ... ... ....... .. .. ........... ... ....... .. ... 139 


ÍNDICE ALFAllÉTICO ..... .. .. ... ........... ... ... ... ... ... ....... .. .. .............. ....... .. ... 145 


 

 




