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) sabemos , não as e limina. Isso porque os seres 
em criaturas dotadas de bondade infinita . Ou seja, SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 
los a cometer ilícitos e desrespei tar o u burlar as 

lão são anjos é importante porque c ria um estado 
Jução em que devemos, antes de punir, proc urar 
das c eficazes de inibir a prática das condutas ilí
'mmas para prevenir o mal, tanto melhor, porque 

Idos de punir. 

itas vezes anula o positi vo, é o tempo decorr ido 
lade e o seu julgamento final , fazendo com que a 
dos seus principais efeitos, que é o efeito educa

o prontamente punido. Se o sistema funcionasse 
Ireservado é óbvio o amplo direito de defesa dos 
la penalidade alcançaria o se u real objeti vo. 

nudar este s istema. 


ndir da punição, porque sempre haverá ocasiões 

) cometidos. Sem aplicação da punição o que te

unidade, em vez de promover condutas positivas, 

oso. E neste caso, pensando no Siste ma Financei

tenha a certeza (ou ao menos a possib ilidade bas

reforçar a confiança de todos no Mercado de Ca


ele atuam. 


Joria Geral da Faze nda Naci o nal, CVM, Banco 

s de classe do mercado de capi tais, os advogados 

queles que possam dar sua desinteressada contri 

ços nesse sentido. 


participar desta mudança. Eu também estou pron

2.2 

APf J CAÇÃO DO DIREJTO ADMINISTRATIVO 

SANe IO ADOR NOS JULGADOS DO CRSFN 


RICA RDO VILLAS BÔAS C UEV A 

S UMÁRI O: 1. Introduçiio - 2. Objeto uo direito adm ini s trati vo 
sancion ador distinção ent l·e sanção ad mini strativa e medida de polícia
3. Unid ad e do j us [!uniclldi estatal: princípio da culpabi lidade - 4. Tipos 
penais e tipos jnfracionais - 5. Devido processo legal. 

1. 	 Introdução 

A extensão do devido processo legal ao processo administrativo, na Consti 
tui ção Federal de 1988, e a edição da Lei 9.784/99 foram determinantes para a 
conso lidação. no Brasil, do direito admini strativo sancionador como disciplina 
autônoma. ste ramo do dire ito, informado por princípios garantistas com uns 
ao direito penal , embora sem se confundir com ele, te m tido ampla aplicação no 
Conselho de Recu rsos do is tema Fina nce iro Nac ional. Procura-se aqui verifi
car como tem se dado essa aplicação em alg uns julgados desse Consel ho. 

2. 	 Objeto do direito administrativo sancionador: distinção entre sanção ad
ministrativa e medida de polícia 

O direito administrativo sa ncionador tem por objeto, obv iamente, a aplica
ção de sanções pela Administração. Sanção administrativa é qualquer mal infli
gido pela Administração a um administrado, com fina lidade puramente repres 
s i va, em decorrência de conduta i legal apurada em processo admi ni strati vo. Nela, 
divisa m-se quatro e lementos fundamentais: " a) autoridade admini strativa (ele 
mento subjetivo); b) efei to aflit ivo da medida em que se exterioriza (eleme nto 
objetivo) ... ; c) finalidade rep ressora (elemento teleológico) consisten te na re
pressão de uma conduta c no rCói tabe lec imento da ordem jurídica;" e d) natureza 
administrat iva do procedimen to (e le mento forma l). ' A sa nção admini s trativa 

,il Fábio Med ina Osório. Direi/o Adminisl ra/ivo Sancio!1odor, RT. 2000, p. 56. 
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de 

sam, antes, 
restabelecer a 

veda determinada conduta por 
de certa não há falar em 

que regem o direito administrativo sancionador. 

A 

3. 

entre outros doutrinadores de 
estatal. há 

Op. Cll. p. 74. 


Clt. p. 98. 

!-I) 	 V, p. ex. recur,os lA [4 (Proc 9300228330), 

93002283:'6) (Proc Adm.9200023966) 

A11. Dec. 

Recurso número (Proc. Adm. 

(Proc. Adm. 

:'63. 

administrativag 

mas inversão do ônus da 
materialidade do ilícito. 

nor 
provar a do acusado. C 

indiClos 4ue excluam a ilicitude de sua conduta 
apre,cntar contraprova, no sentido de que "cu a 

se dc O 
corolários, ainda, os 

A análise do CRSFN revela 
damental para delímitar a dos 
financeira. nos processos oriundos do Banco Ce! 

CVM. 

colhido no direito da concorrênci 
os ilícitos anrlconcorrenciais " 

,"" Proc. Adlll. 0001019626. accirdão S.289/04.j. 
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mplica umjuízo de priv:J.ção de direitos, impo~ i 
liberdade~ , condicionamentos, ligado~. e m st: u 
)lnclimento (comprovado) de um ilícito admini s
n efeito aflitivo, já que a sanção tem por final ida

lbém aplicar medidas de polícia, as quai" mesmo 
~adas ao cometimento de algum ato ilícit . não se 
lrque dotadas de elementos objetivo e teleu\( gico 
:ito aflitivo e, tampouco, finalidade punitiva. Vi
Il busos de direito individual. com a finalidade de 
servaro interesse público. Assim , quando a Admi
:onduta por falta de amparo lega l ou determina a 
l) há falar em sanção administrativa. Mes mo as 
que podem apresentar elementos co mum, üs san
ológico distinto, não se sujeitando aos princípios 
rativo sancionador. ' 
Idministrati va e medida de pol ícia tcm norteado a 
lo CRSFN . Foi com base nela que o Conse lho de
julgar os recursos atinentes à desclass ificação e à 
;es de crédito rural, os quais nào se enquadra vam 
.operações de crédito rural referida no art. 2.°, l, c: . 
:omente com a edição do Dec. 5.363/2005 é que o 
tl1e ia para julgar os recursos de decisões do l3anco 
;sificação e à descaracterização de operações de 
mpedimcnto, referentes ao Programa de Garantia 
Proagro".' Do mesmo modo. () CKSFN cons ide
ar apelo interposto contra dec isão do Banco Cen
ento e a imediata substituição das posições ante
'quia acerca dos recursos captados na forma da 
irregulalidadcs constatadas em seu rt~pas se." Por 
a, e não sanção administrati va, entendeu-se que a 
lência do CRSF 

estatal: princípio da culpabilidade 

re nutros doutrinadores de renome. postula a ulli
'ão há diferença substancial entre as norma~ pe

14 (Proc . Adm . 930022 8330). 1.424 (Proc Adro . 
. Adm, 920002.'\966) 

96. com a reda~'üo dada pelo Dcc. 5.3ó3. de 3 1.0 1.2005. 

. Adm 980U864626) 
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nais e as normas admini q rativas ré' rres sora ~ : os ilíc ilos n ~ la s clefinidos distin
guem-se. sobretudo. pe las pt'nas que Ih :-. 'ão ah"trata men te cominadas. Em 
conseljÜência. é possível aplicar rrincípios COI11U ll , ao direito penal e ao direito 
administrativo ~allc ionador. em reforço da, garantias individuais 7 

Dentre es~c . princípios de s têl ca - ~c () princípio consLitucional da culpabili
dade. que pres'i upõe a evitabilidade do ilícito, isto é. a poss ihilidade de o fato 
ser evitado, c remete às noções de ex igibilidade ou incx igihilidacle de conduta 
di ve rsa, as qua is lastrc inm as clássicas excluden tes de ilicitude. como a legíti
ma defc'sa, o estado de nect's sidade ou o c~ tr i!O cumprimento de ~I ever l e o al ~ o 
direito puniti vo . portanto , a responsahilidade é sempre subjet iva. A CO~s ( lt ui
ção FederaL ao a ~ s ' gurar a di g nidade ela pes soa human'a , os princípios da 
pessoal idade e da indi\' icluali 7.açiio. o devido proce,sso !t:ga l e li '> demais direi
tos e liberdade fund amentai s c-.l al uídos n() direito internacional e no próprio 
texto constitucIOnal. não adm ile a rcsponsahilidade objctiva na seara punitiva. 
sep penal , seja adl11ini s t rat i \ ' a . ~ 

'lcS1ll0 que a lei, em ccrt a ~ siluaçües. expressamente ar<l'.lC a neC\:ssidade 
de prova da culpa para a carac tcri/ação do ilícito administrativo.' niío há res
ponsabilidade objetiva. ma~ inversão do ônus da prova. autoridade tem o ônus 
de ~rovar a autoria e a materialidade do ilícito, mediante a apresentação UO,S 

mdlclos que com provelll o nexo de causalidade enlre a conduta c a lesão ou o 
ri sco de lesão ao bem jurídico protegido pela norma sancionatória administrati
va, mas nflo [)1'ecisa provar a culpa do acusado. Cabe a cste apresentar os conlra
ínclicios quc excluam a ilicitude ele sua condu la. O administrado pode sempre 
apresentar contrap rova, no sentido de que seu ag il' não era evitável ou de que 
não s~ revestia de antijuri d ic idadc. O rrincípio da culpabilidade tem por 
corola1'1os, amda , os pn ncípios da pcssoalidade e da individuali ziH;iio da san
ção. 

A análi se dos julgados do CRSFl revela que ta l entendimento tem sido fun
damentai para delimitar a re sponsabilidaele dos adm inistradores de instituição 
rlnan ce lra, nos processm onunde s do Banco Ce ntral , ou de administradores de 
co mpanhia~ sujeitas à fi sca lização da C VM, 

H ,oRecurso 5. J 44 .1" porcxe mplo. o CR. F manteve, em parte , uec lsão que 
cspec lhcou ( ... ) : l ~ I'c , pec tlvas rc,ponsabilidadc. tios admini stradores . consi

derando as atribui çõe~ de sc u ~ cargos e u período cl t? ' cus mandatos. O r'ato de ter 
a condenação se baseado na culpa in vigilando não a transforma em responsabi 
hdade objetiva. Já é entendimento pacífico neste Colegiado que as responsabi 

. 71 ()r . ( ir., p. 102 . 

1"1 . ()p . Cl t. . p. 3! )l. 

Um ~x.empl o. c~lhido Ilod irc ilu da concolTêllcia . ~ II art. 20 Lei 1UIX4/94, o qual 
JI~poe que os IilClto ~ ,111lIconc()ITLIll'i~i , Se r~l() caraCicrizados inuependentemente 
ue culpa . 

. IU Proc . A dm. 000 LO 19626. aCól'diio 52 X9 /04 . .I . em I X.OX.2()()4. 
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lidades dos administradores de instituições financeiras podem ocorrer por cul
pa in vigilando ou in elígendo de acordo com as atribuições estatutárias dos res
pectivos cargos. A responsabilidade estatutária ocorre mesmo que o adminis
tJ·ador não tenha participado diretamente da operação". Na decisão de primeiro 
grau, o Banco Central anotara que "as atribuições e res ponsabilidades dos mem
bros da Diretoria e do Conselho de Administração SIão previstas no estatuto do 
[banco], sendo, portanto, descabido o argumento que vê aqueles órgãos como 
meros homologadores das posições externadas pelos setores técnicos Cada um 
dos intimados tinha poderes para se opor à aprovação das operações. por meio 
de voto dissonante, caso não concordasse com as proposições em exame. o 
entanto, não foi o que ficou registrado nas atas das reuniões daqueles colegia
dos. Invariavelmente, as operações eram aprovadas sem que ti vesse sido regis
trado qualquer óbice por parte dos presentes".1 1 

Por outro lado, no Recurso 3.269, IJ absolveu-se o diretor de informática de 
instituição financeira por não ter sido caracterizada "participação relevante" na5 
infrações objeto do apelo. A Procuradoria da Fazenda Nacional havia consig
nado que a participação do recorrente "na diretoria da instituição não envolvia 
atividades ligadas às operações quer ativas quer passivas do banco ou à sua con
tabilidade, haja vista que exercia a função de diretor de sistemas. área de infor
mática. A sua responsabilização , decorrente de apenas uma operação de cessão 
irregular de crédito na qual não teve participação direta, revela-se de extremo 
rigorismo, mesmo se for considerado o critério da culpa baseada na negligência 
in vifiilando, merecendo o afastamento da sua penalidade". Jj 

Nesses dois exemplos, vê-se que o CRSFN admite a responsabilização do 
administrador por culpa in vigilando ou in eligendo, sempre que se carcaterize 
omissão dos deveres que lhe são atribuídos no estatuto social. A omissão pode 
ser provada por atas que não consignem oposição a operações que venham de
pois a ser investigadas. Mas esse rigor é temperado ao interpretar-se a causali 
dade na omissão de maneira restritiva e ao acolher-se a teoria da relevânciaju 
rídica, integrada em parte no Código Penal bras ileiro , a qual postula que somente 
as condições tipicamente adequadas a produ zi r o re sultado, ou seja , some nte 
aquelas condições juridicamente relevantes em razão da finalidade proteti va da 
norma e das particularidades do tipo, podem ser consideradas na determinação 
de responsabilidade 14 

"I) No Recurso 4.052 (Prac. Adm. 9900965314, acórdão 4.490/2003 ,). em 1910.2003), 
absolveu-se diretor financeiro que comprovou oposição a ordem arbitrária do pre, 
sidente da instituição financeira, bem como a diligência devida para impedir que se 
concretizasse. 

.1" Prac. Adm. 9600590469, acórdão 5.446/04, j. em 20. [0.2004. 


'I" Cf. também o Recurso 4.162 (Prac. Adm. 9800920096. acórdão 4.731 /2004. J. em 

09.02.2004), no qual foi absolvida diretora contábil que não pal1icipou da delibel·ação 
de conceder empréstimo vedado. apesar de ter efe tuado o correspondente registm. 

,11 Juarez Taval'es. Teoria do injusto Penal. Juarez Tavares . Del Rey. Belo Horizonte. 
2000. p. 209. 

2. l:oSPeCIAL: 20 ANOS DO CONSELHO DE 

.lá no Recurso 3.856,1' absolveu-se diretor, 
defi nida a partir da aposição de sua assinatura 
eletrônico) , no mesmo mês em que passou a inte 
rente . qua ndo a infração já estava devidamente 
rante a ge stão de seu antecessor, não indiciado n 
belecer-sc tratamento isonômico mediante cane 

O Rec urso 3.99416 foi provido quanto ao ind 
diretor da área de câmbio deu-se contemporane 
segundo e último empréstimo, sem condições d 
ração - feita de resto em agência no exterior pos 
cer da Procuradoria da Fazenda Nacional , dem 
ção do ilícito alterou a relação de pertinência s 
pessoa fís ica. Enquanto o fato esteve capitulad, 
Resoluçiio CMN 1.620/89, a qualificação jurídic 
servas cambiais impunha a inclusão no processe 
retor encarregado de câmbio. Quando, entretar 
qualificado como empréstimo vedado, proibido, 
jurídico (a solidez da instituição e do mercado), ( 
pertinência lógica e subjetiva ajustificar a sanção. 
que "o empréstimo vedado tenha se materializac 
bio, a esfera de ação pessoal do recorrente não c 
dência da norma proibitiva e do bem jurídico tI 
punição infligida pelo Banco Central. 

Nesses outros dois julgados, percebe-se que 
mento de que, no direito punitivo, o injusto (tipo 
vras de Juarez Tavares, o "injusto pessoal. isto 
determinado autor, em que se dá atenção ao fim 
atitude, aos deveres que lhe são ou eram impost 
circunstâncias pessoais". Com isso, não basta p, 
lesão objeti va a um bem j uríd ico. É preciso que se 
pessoa l da ação, "corolário de um substrato de de 
membros da sociedade pelas normas jurídicas". ' 

4. Ti po. penais e tipos infracionais 

E nquanto no direito penal predominam os Lil 
nistrativo são mais freqüentes os tipos abertos. 
mento subjetivo é diferente no direito penal, que 
dolo eventual, sendo os ilícitos de negligência. q~ 

, I ') Proc. adm. 000 [021357, acórdão 4.456/03, j. em 

dó) Proc . Adm. 9800900968, acórdão 3.967/03, j. 1:11 

,", Cf. Juarez Tavares. Teoria do injusto Pl:'nal , Del 
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financeiras podem ocorrer por cuI

de acordo com as atribuições estatutárias dos res


.,u"...~~ estatutátia ocorre mesmo que o adminis

da operação" Na decisão de primeiro 


e responsabilidades dos mem

estão previstas no estatuto do 

que vê aqueles como 


setores técnicos. Cada um 


consideradas 

em 19102003), 

que se 

'l iSPECl DO DO 

Já no Recurso 3.856.' ab'iolveu-se diretor, legltImidade passiva foi 
definida a partir da assinatura num único expediente (correio 
eletrôlllco). no mesmo mês em que passou a a diretoria do banco recor
rente, quando a infração estava devidamente vale dizer 
rante a gestão de seu antecessor. não indiciado autos, o que atualiza 
belecer-se tratamento isonômico meJiante cancelamento da punição". 

o Recurso 3.994 l6 foi posse do cargo de 
data de concessão do 

mesmo 
que "o de câm

a esfera de pessoal do recorrente não coincidia com o campo de inci
dência da norma proibitiva e do bemjuridico tutelado", não justificando a 

Banco Central. 

Nesses outros dois julgados. percebe-se que o CRSFN 
mcnto de no direito 
vras de Juarez Tavares, o 

ilícito a 

todos 

4. 

os tipos fechados, no direito admi 
nistrativo são mais o~ tipos abertos. A prova da ou do ele
mento é diferente no direito que dá ênfase maior ao dolo ou ao 
dolo eventual. sendo os ilícitos de que envolvem culpa, uma mino

(IS) Proc, adtTI, 0001021357, 4.456/03, j. em 29.10.2003. 

,I(" Prec. Adm. 9800900968. j. em 26.03.2003. 
'17, Cf. Juarez Tavares. T(/(lría do Penal. Del 2'ed.,2002.p.14! 
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ria. Já no direito administrativo sancionador fala-se quase sempre em culpa ou, 
no máximo, em culpa grave como requisito necessário para a punição. No direi
to administrativo sancionador, de um modo geral, constata-se uma tendência à 
criação de tipos que reflitam ilícitos de mera conduta ou de perigo e que não 
exijam uma prova tão completa como nos ilícitos de resultado. Tais ilícitos têm 
uma apuração muito mais s implificada e admitem até ritos sumários de ap ura 
ção, sendo, em princípio, mais adequados para garantir, por e e mplo, a higidez 
do sistema financeiro do que os ilícitos de resu ltado, que demandam uma apu 
ração mais lenta e custosa. Assim , em vista do princíp io da e ficiência admini s
trativa, é possível ju stificar uma reorientação dos tipos infracionais administra
tivos, no sentido de uma simplificação. 

O tipo sancionador administrativo, contudo, deve conter "grau mínimo ele 
certeza e previsibilidade acerca da conduta reprovada", cabendo ao intérpre te 
pautar-se "por critérios de razoabilidade e proporcionalidade na definI ção do 
conteúdo proibitivo da normajurídica"".'H A falta dessa certeza foi pro ido o 
Recurso 3.640,'9 arquivando-se o processo no qual a CVM aplicara mu lta por 
suposta infração à Instrução CVM 8. Tal norma contém um tipo de encerrame n
to, ou tipo de reserva, necessário para os casos em que houver manifesta má-fé. 
manifesta intenção de causar dano ao mercado. No caso, contudo, não pôde ser 
aplicada, pois a revogação do art. 254 da Lei das SIA assegurava, na verdade, a 
licitude das operações tidas pela autarquia por ilícitas: "as operações de comer
cialização das ações da companhia - a primeira, através edital de oferta públi 
ca, motivada pela necessidade de o novo controlador manter per 'entualmíni
mo de investimento que rentabili zasse a mais curto prazo o aporte feito na com
pra da participação majoritária; a segunda, mediante leilão em bolsa de valores, 
para busca da gestão iso lada da sociedade - não afrontaram as normas vi gentes 
à época, pelo que a caracterização de prática não eqüitativa teria de decorrer de 
eventual conluio entre o novo controlador e o grupo de investidores qualifica
dos que subsistira com os papei s após o primeiro certame, circunstância que não 
foi objeto de invest igação nes te processo administrativo". 

5. Devido processo legal 

A Constituição, em seu art 5.°, L V. assegura aos acusados em proce~so ad
ministrativo ..... o contraditório e a ampla defesa , com os meio~ e recursos a ela 
inerentes". A EC 45/2004 acrescentou ao arL 5.°, o inciso LXXVIII, visanJ o 
garantir a todos, no ámbitojudicial ou administrativo, " ... a razoá e l duraçflo do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Não há dúvi
da , assim, de que o processo administrativo deve obedecer ao devido processo 
legal, tanto em sentido formal como em sentido material. Vale dizer: o processo 

II S, Fábio Medina Osório, cir. p. 217. 


d'll Processo CVM 5/99 , j. em 26.10.2003, acórdão 3.957/03. 


2. 1 ·.~PRIi\L: 20 ANOS DO CONSELHO DE 

administrativo deve obedecer pelo menos aos p 
ampla deCcsa (sentido formal), devendo atentar. 
tivos , como os princípios da proporcionalidade 
ria!). 

Q uanto ao primeiro , é claro que subsi slen 
inquis itoria l, como os inquéritos administrativo~ 
que, espelhados nos inquéritos policiais, destiné 
provas minimamen te necessários à instauração do 
não há e nem poderia haver contraditório. Mas r 
administrado. Ao contrário, sua existência justi 
Administra<,:ão possa investigar as inúmeras info 
be, formulando acusações somente quando estrit 
ao administrado o ônus de se defender em proce 
decidiu no Recurso 4.166: "os procedimentos il 
quérito policial , a fa se inquisitorial dos processl 
realizadas pelo Banco Central do Brasil, prestam 
vicção nf'cessários à instauração do presente e di 
tório, qu só se impõe no processo , formado após 
de defesa". !II 

Em w ntido material, o devido processo legal 
porcional iclade, em seu duplo sentido de garanl 
(sentido amplo) e de garantidor da proporção de 
estrito). O princípio da proporcionalidade é em 
correção tia apl icação da lei pela Administração, 
to do~ bens jurídicos tutelados pela norma não fo 
No Recurso 3.6 18, por exemplo, mitigoll-, e <l ml 
trai por sonegação de cobertura cambial, aplicanc 
nalidade: "Pela leitura dos autos , pode-se inferi, 
embora com equívocos , em resolver comutativa 
no intuito de preservar a relação de comércio exi 
turas ex portações para o mercado importador. E né 
do contrato de exportação de maneira menos ol1e 
titui 'ão de mercadorias defeituosas em atendimt 
comprador estrangeiro, parece agregar valor intal 
ção entre as parte~ - à própria política comercial 
cendo, por isso, sopesamento com o bem jllrídic. 

,2111 Acórdão 5275/04 , Processo CVM RJ/2001/0076í 

(111 Hans PeleI' Buli, AlIgelneines Verwaltungsrecht. 
2000, p. lI6/117). 

,22, Acórdão 1.837/02 , Proc. Adm. 9900931388, reCL 
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o sancionador fala-se quase sempre em culpa ou, 
il110 requi sito necessúrio para a punição. No direi

de um modo geral, constata-se uma tendencia à 
ilícitos de mera conduta ou de perigo e que não 

C0l110 nos ilícitos de resultado. Tais ilícitos têm 
p lificada e admitem até ritos sumários de apura
I adequados para garanti r. por exemplo, a higidez 
l S ilícitos de resultado, qu e demandam uma apu
im, em vista do princípio da eficiência adminis
a reorientação dos tipos infracionais administra 

Ilificação. 

istralivo, contudo, deve conter "grau mínimo ele 
a da conduta reprovada", cabendo ao intérprete 

~oabilidade e proporcionalidade na definição do 
jurídica".18 A falta dessa certeza foi provido o 

~e o processo no qual a CVM aplicara multa por 
VM 8. Tal norma contém um tipo de encerramen
rio para os casos em que houver manifesta má-fé, 
Jano ao mercado. No caso, contudo, não pôde ser 
art. 254 da Lei das S/A assegurava, na verdade, a 
!Ia autarquia por ilícitas: "as operações de comer
un hia - a primeira, através edital de oferta púbJi
~ de o novo controlador manter percentual míni

i1izasse a mais curto prazo o aporte feito na com
; a segunda, mediante leilão em bolsa de valores. 

la sociedade - não afrontaram as normas vigentes 
ação de prJtica não eqüitativa teria de decorrer de 
I controlador e o grupo de investidores qualifica
~ is após o primeiro certame, circunstância que não 
ite processo administrativo". 

t. 5.0, LV, assegura aos acusados em processo ad
io e a ampla defe sa, com os meios e recursos a ela 
rc scentou ao art. 5.0, o inciso LXXVIII, visando 
Jicial ou administrati vo, " ... a razoável duração do 
lIam a celeridade de sua tramitação". Não há dúvi
~dm ini strativo deve obedecer ao devido processo 
como em sentido material. Vale dizer: o processo 

.217. 


26.IO.20m. acórdão 3.957/03. 


2. ESPF:CI AI :> OA NOS DOCO NSEL HODERE _'URSOSDO SFN 

administrativo deve obedecer pelo menos aos princípios do contraditório e da 
ampla defesa (sentido formal), devendo atentar, ainda, para requisitos substan
tivos, como os princípios da proporcionalidade e da diciencia (sentido mate
rial). 

Q uanto ao primeiro, é claro que s u b~i stem p rocedimentos de natu r\!La 
inquisitorial, como os inquéritos admini s trativos ou averiguações preliminares, 
que, espelhado, nos inquéritos policia is . destinam-se a coli g ir os indícios e as 
provas minimamente necessários à i ns taura~'ão do processo administrativo. Neles 
não há e nem poderia ha ver contraditório. Mas nem por isso há prejuízo para o 
admini strado. Ao co ntrário , sua exis tência justif ica-se exatamente para que a 
Admini st ração possa in v stigar as inúmeras informações e denúncias que rece
be. fo rm ulando acusações somente q uando estritamente necessário, se m impor 
ao ad m inistrado o ônus de Se defender em processo administrativo. É o que se 
decidiu no Recurso 4. 1 6 : "os procedime ntos investigatórios, tais como o in
quérito polic ia l, a fa se i ll q ll i~ i lOri aJ dos proces.~os da VM e as investigações 
realizadas pe lo Banco Celltral do Brasil , prestam-se a fo rmar elementos de con
vicção necessJrios ú in sta uraç ão do presente e d i 'pensam, por isso, o contradi
tório, qu e ~ ó Sé ímpi'k no processo. formado após a intimação para apresentação 
de defe~a" . ~n 

Em ~en tido material, o de vido processo legal traduz-se no princípio da pro
porcionalidade. em seu du plo se nt ido de garan tidor da adequação dos meios 
(sentido amplo) e de garant idor da proporção dos me ios empregados (sentido 
estrito). O princípio da proporcionalidade é empregado como mecanismo de 
correção da aplicação da lei pela Admini ~ tração, quando o sopesamento abstra
to dos bens ju rídicos tutelados pela norma não for adequado ao caso concreto. ~I 

o Recurso 3.61 8, por exemplo, m itigou-se a multa innigida pelo Banco Cen
tral por sonegação de co bertura cambial, aplicando-se o princípio da proporcio
nalidade: "Pela leitura dos autos . pode-. e in ferir que a apelante se empenhou, 
embora com equívocos , em resolver cOIllutativamente a pendencia contratual 
no intuito de preservar a relação de comércio existente e a possibilidade de fu
turas ex portações para o mercado importador. E nessa síngradu ra o cumprimento 
do contrato el e. exportação de maneira menos onerosa às partes, mediante subs
tituição de mercadorias de feituosas em atendimento a legítima expectativa de 
comprador estnlngciro. parece agregar valor intang ível - que transcende a rela
ção entre as partes - à própria política comercial de exportação do País, mere
cendo, por isso . sopesamento com o bem jurídico anunciadamente violado".!! 

,21), Acórdão 5275/04, Processo CVM RJ/2001/007686.j. no CRS FN em 18.08.2004. 

"~li Hans Peter BulJ , A Ilge 111 ei l/!'S VenvaIILIIIg\.,.echl, C F. MuI ler, Heidelberg. 6" ed., 
2000, p. 116/117) 

,", Acórdão 3.837/02. l'roc. Adm. 9900931388, recurso j. em 26.1 1.2002. 
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