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RESUMO 

 

O estudo busca verificar a capacidade dissuasória das penas administrativas 

disciplinares não expulsivas, bem como seu papel na ressocialização administrativa dos agentes 

públicos, a partir da análise das taxas de reincidências. 

Utiliza, para tanto, dados dos procedimentos disciplinares consolidados pela 

Controladoria-Geral da União, por meio do sistema CGU-PAD, que registra a totalidade das 

apurações disciplinares conduzidas no âmbito do Poder Executivo Federal. 

A partir da comparação das taxas de reincidência verificadas nas diferentes modalidades 

e intensidades de sancionamentos aplicados, constata a inexistência de progressividade do 

poder dissuasório das penas, conforme seu aumento de intensidade, bem como sua incapacidade 

de alterar o comportamento de agentes públicos reiteradamente reincidentes. 

 

Palavras-Chave: Processo administrativo – Brasil; Sanções administrativas; 

Reincidência. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The study aims to verify the dissuasive capacity of non-expulsive administrative 

disciplinary penalties, as well as their role in the administrative resocialization of public agents, 

based on the analysis of recidivism rates. 

For this purpose, it uses data from the disciplinary procedures consolidated by the 

Federal Comptroller General, through the CGU-PAD system, which registers all disciplinary 

investigations carried out in the Federal Executive Branch. 

From the comparison of the recidivism rates verified in the different modalities and 

intensities of sanctions applied, it is verified the inexistence of progressiveness of the deterrent 

power of the sanctions, according to its intensity increase, as well as its insufficiency to alter 

the behavior of repeatedly recidivist public agents. 

 

Keywords: Administrative process – Brazil; Administrative sanctions; Recidivism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Reconhecendo que, assim como no âmbito penal, as penalidades administrativas 

possuem outras funções além da retributiva, o presente estudo procura explorar a efetividade 

das sanções disciplinares na persecução de sua função especial positiva (alteração do 

comportamento do indivíduo sancionado) e geral negativa (dissuasão de determinado conjunto 

de indivíduos da prática de ilícitos). 

Para tanto, busca analisar o comportamento no tempo de agentes públicos, após o 

recebimento de uma sanção disciplinar. Mais especificamente, se propõe a analisar a chance de 

reincidência dos indivíduos na prática delitiva no âmbito administrativo. 

Apesar de se verificar e concluir que a reincidência seja elemento de difícil comparação 

entre diferentes estudos, a presente pesquisa se propõe a realizar uma segmentação das 

penalidades aplicadas em decorrência de ilícitos, seja a partir de características de onerosidade 

da sanção ou mesmo de sua multiplicidade. 

Essa análise estatística é possível por meio do estudo de banco de dados, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (CGU), dos processos disciplinares no âmbito do Poder 

Executivo Federal, bem como das penalidades aplicadas em sua decorrência. 

Em suma, a referida análise tem como objetivo identificar indicativos do quanto um 

indivíduo sancionado tende a mudar seu comportamento de acordo com a natureza da sanção 

recebida, bem como indicar a capacidade dissuasória de sanções a partir de suas características. 
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2. FUNÇÕES DA PENA 

 

 Seja com a finalidade de se avaliar a eficácia das sanções, seja na verificação de 

legitimidade do sistema jurídico, a doutrina do direito penal tem estudado e teorizado nos 

últimos séculos as funções das sanções aplicadas a partir da identificação do cometimento de 

ilícitos. 

 A ideia de uma pena que, mais do que uma retribuição vingativa diante do 

comportamento indesejado, possua como finalidade última a dissuasão dos indivíduos para que 

não pratiquem condutas determinadas remonta a obra de Beccaria (2008), que teorizou as 

funções das penas já no século XVIII. 

Nessa linha, Cezar Roberto Bitencourt (2013) discorre sobre a teoria relativa da pena, 

segundo a qual a sanção criminal se volta a prevenir a criminalidade, deixando de ser um fim 

em si mesma. Numa visão utilitarista da pena, portanto, a teoria reconhece não apenas seu 

caráter dissuasório como também o ressocializante.  

Ainda que se discuta o caráter misto da pena, retributivo e relativo, sobretudo em face 

da presença das duas finalidades no ordenamento brasileiro (GRECO, 2016), é a análise das 

funções das penas identificadas na teoria relativa que permite a mensuração de seus impactos 

na sociedade. 

 Atualmente, a doutrina penalista tem reconhecido ao menos quatro funções da pena na 

perspectiva relativa, classificadas entre gerais ou especiais, conforme a função enderece à 

sociedade como um todo ou o indivíduo autor da irregularidade, e entre positivas e negativas, 

de acordo com a finalidade de reforçar ou dissuadir comportamento (ZAFFARONI et al, 2003). 

 Num breve resumo, pode-se estabelecer que a função geral negativa da pena é 

consubstanciada pela ideia de dissuasão da pena, de que indivíduos, diante da possibilidade de 

serem punidos, se o gravame for severo o suficiente, optarão por não praticar a conduta ilícita 

(ZAFFARONI et al, 2003).  

A função geral positiva, por sua vez, caracteriza-se pela geração de confiança no sistema 

punitivo de maneira geral. A sanção se endereçaria, dessa forma, a todos os indivíduos 

submetidos ao conjunto de normas, tendo como finalidade a própria manutenção do sentimento 

de justiça (ZAFFARONI et al, 2003).  

Segundo Cezar Roberto Bitencourt (2013) a função geral positiva tem como objetivos 

três efeitos, a aprendizagem dos membros da sociedade, a reafirmação da confiança no sistema 

jurídico, e a pacificação social. 
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A função especial negativa trata da neutralização do infrator, pela busca de que o 

indivíduo que praticou um ilícito seja impedido de reiterar sua conduta (ZAFFARONI et al, 

2003).  

Por fim, a função especial positiva é a que se caracteriza pelo objetivo de alteração do 

comportamento do indivíduo ou de sua ressocialização. Nessa linha, é a função que tem como 

objetivo o não cometimento de novas irregularidades pelo indivíduo que teve uma pena contra 

si executada (ZAFFARONI et al, 2003). 

 Assim como no sistema penal, o sistema sancionador administrativo pode ser analisado 

a partir das diferentes funções da pena (IZAÍAS DANTAS, 1999).  

No âmbito do direito disciplinar, diferentes intensidades de sanções, que variam de mera 

advertência à expulsão do serviço público (BRASIL, 2019), procuram, de alguma forma, 

modular a consequência da pena à dissuasão necessária para condutas específicas.  

As sanções expulsivas, que promovem o encerramento do vínculo entre agente público 

e Administração, têm, especificamente, ênfase na função especial negativa. 

 Também é amplamente reconhecida função especial positiva das penas na seara 

disciplinar. Medina Osório (2011), por exemplo, ao abordar a finalidade das sanções 

administrativas, destaca seu papel reeducador sobre o indivíduo. 

Ao sancionar condutas ilícitas menos severas, apenáveis com advertências ou 

suspensões, a Administração pressupõe que manterá sua relação funcional com o agente faltoso. 

Dessa forma, se faz necessário que o sistema punitivo seja capaz de alterar o comportamento 

indesejado, a fim de que seja minorado o risco de que a Administração se sujeite ao 

cometimento de novos ilícitos. 

 É nessa linha que o estudo da reincidência se insere. Quantificar e analisar a manutenção 

do comportamento indesejado pelos indivíduos após as sanções pode contribuir para a avaliação 

da efetividade da função especial positiva do sistema sancionador. 

 Não obstante, entender como as sanções evitam o cometimento de novos ilícitos pelos 

indivíduos anteriormente sancionados pode também contribuir com pistas sobre a efetividade 

da função geral negativa das penas disciplinares. 

Frise-se que a metodologia de análise já é utilizada de maneira semelhante em outros 

estudos. Fredericks, Mccomas, e Weatherby (2016), por exemplo, analisaram dados sobre 

reincidência criminal nos Estados Unidos, utilizado as taxas de reincidência de diferentes 

grupos de crimes (de colarinho branco ou violentos), para verificar a capacidade das penas de 

dissuadir condutas e alterar o comportamento dos indivíduos nos diferentes casos. 



13 

 

3. A CONCEITUAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E MODELOS PARA SUA ANÁLISE 

 

 O presente estudo se propôs, portanto, a analisar características das taxas de reincidência 

em função das penalidades inicialmente aplicadas a agentes públicos no âmbito do Poder 

Executivo Federal em decorrência da prática de ilícito disciplinar.  

A análise dessas taxas apresenta algumas limitações relevantes amplamente verificadas 

em estudos anteriores.  

Entre esses limitadores estão os obstáculos de comparação de diferentes estudos, dada 

a pouca uniformidade da conceituação e definição de parâmetros que caracterizem a 

reincidência (RUGGERO, DOUGHERTY e KLOFAS, 2015). 

Juridicamente, a reincidência no direito brasileiro, é definida nos termos dos art. 63 e 

64, do Código Penal (BRASIL, 1940). 

Código Penal 

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, 

depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha 

condenado por crime anterior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Art. 64 - Para efeito de reincidência:  

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou 

extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 

5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento 

condicional, se não ocorrer revogação; 

II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos. 

 

De acordo com a previsão legal, a reincidência ocorre, portanto, quando um ilícito é 

praticado após o trânsito em julgado de uma ação penal que tenha cominado uma pena em 

decorrência de crime a um indivíduo, desde que o novo ilícito tenha sido praticado em intervalo 

de tempo não superior a cinco anos após encerrado o cumprimento da pena oriunda do crime 

anterior. 

A doutrina penalista aponta ainda algumas outras características relevantes para a 

configuração desse instituto. Para sua caracterização, a condenação precedente deve ter 

ocorrido em razão exclusivamente de crime assim definido pela legislação, não caracterizando 

a reincidência, dessa forma, condenação prévia por qualquer outro tipo de ilícito, incluindo 

eventual condenação por contravenção penal, em razão de ausência de previsão legal para tanto 

(GRECO, 2016).  
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No âmbito administrativo disciplinar, esfera objeto do presente estudo, apesar de o 

instituto da reincidência estar previsto no art. 130, da Lei 8.112, de 1990 (BRASIL, 1990), 

como situação majorante das penalidades disciplinares, o instituto não foi expressamente 

definido na seara. 

Dessa forma, tem-se utilizado, de forma geral, o conceito estabelecido na legislação 

penal para interpretá-lo (BRASIL, 2019). 

Isso é, tem sido considerada uma reincidência em âmbito administrativo disciplinar o 

cometimento de um ilícito disciplinar após decisão que tenha aplicado sanção de caráter 

disciplinar a agente público (BRASIL, 2019). 

Destaque-se que não são consideradas sansões disciplinares eventuais soluções 

consensuais adotadas entre Administração e agente público, tais como o Termo de Ajustamento 

de Conduta (BRASIL, 2019; BRASIL, 2020b).  

Diferença entre o conceito jurídico de reincidência criminal e administrativa disciplinar 

reside no prazo máximo durante o qual o cometimento de um ilícito após cominação anterior 

de sanção caracteriza o instituto.  

Como regra geral, esse lapso temporal, em âmbito administrativo disciplina, está 

definido no art. 131, da Lei n° 8.112/1990 (BRASIL, 1990), o qual define o período durante o 

qual uma penalidade disciplinar produz efeitos (BRASIL, 2019). 

Art. 131.  As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros 

cancelados, após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, 

respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração 

disciplinar.  

Note-se, no entanto, que esses prazos, sendo estabelecidos no estatuto dos servidores 

públicos, dizem respeito apenas aos agentes públicos com vínculo com a Administração regido 

pela Lei n° 8.112/1990 (BRASIL, 1990).  

Empresas estatais, por sua vez, podem estabelecer prazos específicos que regulamentem 

as relações de trabalho com seus empregados públicos em regramentos próprios.  

Apesar da existência de definição jurídica, em âmbito penal, da reincidência, são 

identificadas ao menos seis conceituações distintas do instituto nos trabalhos acadêmicos 

(SAPORI et al, 2017). 

“1. Reincidência por autoculpa, que considera nova prática de crime declarada pelo 

mesmo indivíduo. 

2. Reincidência policial, que é estabelecida por novo registro de crime do mesmo 

indivíduo na polícia. 
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3. Reincidência penal, que supõe o processamento penal do mesmo indivíduo por nova 

prática de crime. 

4. Reincidência judicial, que envolve nova condenação do mesmo indivíduo por nova 

prática de crime. 

5. Reincidência penitenciária, que ocorre quando há segundo ingresso na prisão do 

mesmo indivíduo por nova prática criminal. 

6. Reincidência jurídica, que é o segundo processamento do mesmo indivíduo por nova 

prática de crime do mesmo título do Código Penal.” (SAPORI et al, 2017). 

 

 Tais definições serão adotadas no presente trabalho para a caracterização das diferentes 

tipologias do instituto. 

A diferente utilização de critérios não decorre apenas de definições legislativas distintas, 

mas, fundamentalmente, dos dados disponíveis para análise e dos efeitos e aspectos da 

reincidência que se pretendem estudar. 

 Verifica-se, portanto, que, no âmbito acadêmico, o termo reincidência transcende sua 

definição jurídica, adequando-se as necessidades e objetivos delineados em cada estudo. Tem, 

como ponto comum, apenas, uma potencial recorrência de prática ilícita em determinado 

intervalo de tempo. 

Esses diferentes critérios de mensuração implicam, dessa forma, a captura de diferentes 

recortes da realidade, ocasionando diferenças significativas nos resultados de análises. Por 

exemplo, levantamento realizado por Fazel e Wolf (2015), relativamente ao biênio 2010-2011, 

constatou, na Noruega, a taxa de reincidência de 42% para egressos do sistema prisional, em 

relação aos quais novos crimes foram registrados pela polícia (reincidência policial), e de 14% 

para egressos do sistema prisional que teriam sido novamente aprisionados (reincidência 

penitenciária).  

Não obstante, não apenas os diferentes critérios para a caracterização do instituto tornam 

os estudos sobre o tema como de difícil comparação. Diferentes características de populações 

específicas também estão diretamente relacionadas as taxas verificadas de reincidência 

criminal.  

Fatores como gênero, idade e escolaridade são preditivos, de forma que, para jovens, 

pessoas do sexo masculino, ou indivíduos de baixa escolaridade, a reincidência é prevalente 

(PRITCHARD, 1979). 

Ademais, diferentes tipos de ilícitos também estão relacionados a distintas taxas de 

reincidências. Nos Estados Unidos, Fredericks, Mccomas, e Weatherby (2016), identificaram 
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taxas nos crimes de colarinho branco significativamente superiores àquelas relativas aos crimes 

violentos. 

Pelo exposto, além de a taxa de reincidência ser de difícil comparação entre diferentes 

países ou regiões, também se revela de complicado cotejo entre diferentes esferas jurídicas. 

Como o presente estudo trata da reincidência de ilícitos disciplinares praticados por 

agentes públicos no âmbito do Poder Executivo Federal, considerando a composição desse 

conjunto de indivíduos apresentar características bastante distintas da população brasileira em 

geral (PALOTTI, FREIRE, 2015), e tendo em vista as diferenças entre ilícitos administrativos 

e criminais, verifica-se delicada a comparação das características das taxas de reincidência 

observadas neste trabalho com aquelas relativas às taxas analisadas nos estudos sobre 

criminalidade da população em geral. 

Dessa forma, ainda que estudos criminais sejam utilizados como referência, se buscará 

analisar as características das taxas de reincidência administrativa a partir das características 

verificadas em subgrupos, notadamente definidos a partir das características das penalidades 

administrativas primeiramente aplicadas aos indivíduos. 
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4. ESCOPO DAS ANÁLISES 

 

A despeito do conceito legal, o presente estudo se utiliza de forma aproximada conceito 

de reincidência judicial para a definição de reincidência. 

Dessa forma, é considerado reincidente, para o fim das análises, aquele agente público 

que tenha sido sancionado disciplinarmente em decorrência de conduta praticada após sanção 

anterior. 

Especificamente para os fins deste estudo, não se considerará intervalo de tempo 

máximo entre sanção e novo ilícito para a caracterização da reincidência. 

A decisão de utilização do conceito de reincidência judicial decorre, em primeiro lugar, 

da completude dos dados disponíveis e, em segundo lugar, da certeza que ele confere para a 

avaliação de ocorrência de novo ilícito.  

A verificação de que, por exemplo, um indivíduo apenas responde a um processo, após 

anterior sancionamento, não apresentaria garantia de que um novo ilícito realmente tenha sido 

cometido. 

Como a presente análise busca a verificação de mudança do comportamento dos 

indivíduos e do poder dissuasório das sanções, a certeza da existência de ilícito se revela de 

maior importância que o comportamento da Administração na decisão de iniciar uma 

persecução, diferentemente de casos em que o escopo de estudo que se propõe à verificação de 

características de indivíduos processados. 

As taxas de reincidência foram obtidas por meio da análise de informações 

anonimizadas da base de dados do sistema CGU-PAD, mantido pela CGU, regulamentado pela 

Portaria CGU n° 1.043/2007. Os dados da referida base foram fornecidos pela própria 

instituição. 

O referido sistema mantém registro das apurações disciplinares concluídas e em curso 

no âmbito do Poder Executivo Federal, possuindo como principais finalidades a possibilitação 

da atividade de supervisão correcional exercida pela CGU e o planejamento das ações 

correcionais no âmbito do SISCOR. 

Os dados possuem natureza censitária, dada a obrigatoriedade de seu uso: 

Portaria CGU n° 1.043/2007:  

Art. 1º As informações relativas a processos disciplinares instaurados no âmbito dos 

órgãos e entidades que compõem o Sistema de Correição do Poder Executivo 

Federal, criado por meio do Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005, deverão ser 
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gerenciadas por meio do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGU-

PAD. 

A pesquisa utilizou as informações dos procedimentos disciplinares registrados no 

CGU-PAD com data de instauração entre 1° de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2019, 

independentemente da modalidade de apuratório. Foram consideradas as atualizações de dados 

relativas a esses processos registradas até 12 de outubro de 2020. 

Uma vez que foram consideradas quaisquer modalidades de processos registrados, 

também não se diferenciou a natureza de vínculo do agente público com a Administração, sendo 

verificadas as situações de reincidência de servidores públicos com ou sem vínculo efetivo, de 

empregados em regime regulado pela Consolidação das Leis do Trabalho, ou mesmo em regime 

de trabalho temporário. 

Também foi considerada a situação de reincidência independentemente de alterações de 

regime pela qual o agente público tenha passado, bem como independentemente de alteração 

de órgão de vinculação ou lotação. 

Dessa forma, foram considerados reincidentes quaisquer agentes públicos do Poder 

Executivo Federal que tenham sido sancionados disciplinarmente por ato praticado após prévio 

sancionamento com pena não expulsiva (isso é, excluídas as sanções de demissão, cassação de 

aposentadoria, destituição de cargo em comissão ou rescisão do contrato de trabalho por justa 

causa). 
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5. ANÁLISE DOS DADOS DE REINCIDÊNCIA DISCIPLINAR NO PODER 

EXECUTIVO FEDERAL 

 

 Como previamente tratado, o presente estudo tem como objetivo explorar a efetividade 

das funções especial positiva e geral negativa das sanções disciplinares no Poder Executivo 

Federal, a partir da verificação de ocorrência de reincidência diante das diferentes 

características das penas aplicadas. 

 Para a análise, foram segmentadas as penalidades aplicadas a agentes públicos, a fim de 

se verificar as taxas de reincidência após a aplicação de cada uma de suas modalidades. 

Cumpre esclarecer, inicialmente, que não foram catalogadas as penalidades expulsivas 

(sanções de demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão ou rescisão 

do contrato de trabalho por justa causa), uma vez que após sua aplicação fica inviabilizada nova 

prática de ilícito administrativo disciplinar pelo agente público em razão do próprio 

encerramento do seu vínculo com a Administração na oportunidade. 

As demais penalidades aplicáveis nessa esfera são a advertência e a suspensão. Com o 

fim de se observar diferentes comportamentos em face de diferentes intensidades das penas, as 

suspensões foram divididas em grupos de até dez dias, de onze dias até vinte e nove dias e 

maiores ou iguais trinta dias. A divisão dos grupos procurou manter quantidade de sanções 

próximas nas diferentes faixas para viabilizar comparações.  

As suspensões convertidas em multas foram tratadas como grupo apartado, dadas as 

características diferenciadas da sanção de natureza apenas pecuniária. 

Vale ressaltar que a CGU (BRASIL, 2020), atualmente, orienta os órgãos e entidades 

do Poder Executivo Federal sobre a correta aplicação dos parâmetros de dosimetria das penas 

disciplinares insculpidos no art. 128, da Lei n° 8.112/90 (BRASIL, 1990).  

 A partir dos dados extraídos do sistema CGU-PAD, foi possível a elaboração da 

seguinte tabela: 
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TOTAL REINCIDENTES % 

Apenados (Advertência Ou Suspensão) 5863 412 7,03% 

Reconhecimento De Prescrição De Pena 3600 100 2,78% 

Apenados Inicialmente Com Advertência 2422 154 6,36% 

Apenados Inicialmente Com Suspensão 3391 193 5,69% 

Apenados Inicialmente Com Suspensão de Até 10 Dias 1656 161 9,72% 

Apenados Inicialmente Com Suspensão de 11 Até 29 

Dias 

952 9 0,95% 

Apenados Inicialmente Com Suspensão Maior ou igual a 

30 Dias 

783 23 2,94% 

Apenados Inicialmente Com Suspensão Convertida Em 

Multa 

661 34 5,14% 

    

MÚLTIPLAS REINCIDÊNCIAS REINCIDENTES MAIS DE UMA 

REINCIDÊNCIA 

 

 
412 108 26,21% 

    

REINCIDÊNCIA PROCESSUAL PROCESSADOS PROCESSADOS POR 

UMA SEGUNDA VEZ 

 

 
64385 3163 4,91% 

Figura 1. – Taxas de reincidência judicial por modalidade da primeira sanção aplicada / Taxa de 

múltiplas reincidências judiciais / Taxa de reincidência processual. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações extraídas do banco de dados do CGU-PAD. 

 

Na consolidação pode ser verificado, inicialmente, que a reincidência disciplinar no 

âmbito do Poder Executivo Federal foi de 7,03% durante os 11 anos objeto da análise. Isso é, 

pouco mais de sete em cada cem agentes públicos sancionados com advertência ou suspensão 

voltaram a ser sancionados em razão de ilícito disciplinar cometido após o primeiro 

sancionamento, no intervalo de tempo objeto do estudo. 

A despeito de todas as dificuldades de comparação de taxas de reincidência, a título de 

referência, destaca-se estudo do IPEA que verificou a reincidência judicial (conceito similar ao 

utilizado no presente estudo) no âmbito criminal no Brasil.  

O citado estudo, mesmo considerando apenas as reincidências ocorridas dentro de cinco 

anos após a aplicação da primeira sanção (conceito legal de reincidência criminal), verificou 

taxa de reincidência de 24,4% (IPEA, 2015). 
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A partir desse dado, e uma vez que o presente estudo não apresenta a mesma restrição 

temporal, é possível se inferir que as taxas de reincidência disciplinar têm se mostrado 

significativamente inferiores às verificadas na seara criminal no Brasil. 

Essa verificação pode, no entanto, ser influenciada não apenas por uma eventual melhor 

efetividade de função da pena na seara administrativa, mas também por diferenças diretamente 

relacionadas a população de indivíduos alvo dos distintos sistemas jurídicos, ou mesmo pela 

natureza dos ilícitos. 

Não obstante, a baixa proporção de reincidências diante das sanções de menor 

severidade (não expulsivas) indica, por si só, que o sancionamento disciplinar no Poder 

Executivo Federal tem sido exitoso em alterar a conduta dos indivíduos, cumprindo a função 

especial positiva das penas. 

Sob a perspectiva da análise econômica do direito, Becker (1968) aponta estar o poder 

dissuasório da pena relacionada tanto à certeza da punição quanto à intensidade da pena 

aplicada.  

Dessa forma, dentro de um sistema com expectativa de sancionamento uniformemente 

esperada entre as distintas modalidades de sanção, a sua intensidade seria determinante para a 

dissuasão do cometimento de ilícitos. 

Ademais, ainda no tocante às intensidades das sanções, tem-se que sistema sancionador 

deveria buscar minorar a gravidade das condutas ilícitas (OLSSON; TIMM, 2012), ou seja, 

induzir os indivíduos a praticarem ilícitos de menor gravidade em detrimento dos de maior. 

O direito administrativo disciplinar estabelece a intensidade das penas a serem 

aplicadas, dentre outros fatores, pela gravidade da conduta, por sua natureza, pelas 

circunstâncias da sua prática e pelos danos dela decorrentes (art. 128, da Lei n° 8.112/1990). 

Como decorrência, espera-se que penalidades mais gravosas sejam aplicadas a ilícitos de caráter 

mais reprovável. 

A título de exemplo, seria esperado que, num sistema de penas progressivas, que sofrem 

dosimetria a partir do dano sofrido pela Administração, indivíduos aumentariam seu grau de 

cuidado ao tratar de temas que pudessem ocasionar danos maiores em razão de atos culposos, 

reduzindo, assim, cometimentos de ilícitos aos quais poderiam ser culminadas sanções mais 

severas. 

A Figura 2 ilustra a premissa de gradação da sanção em proporção a seriedade do ilícito. 

Funda-se, portanto, na ideia de que penas, para serem dissuasivas, devem sempre ser superiores 

à restituição perfeita do benefício obtido a partir do cometimento do ilícito (BECKER, 1968).  
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Além disso, se se deseja um desestímulo crescente com o crescimento da gravidade do 

delito, a severidade da pena real deve crescer a uma taxa maior que a seriedade do delito 

(OLSSON; TIMM, 2012). 

A figura separa a pena esperada da real para demonstrar que não basta uma pena em 

abstrato progressivamente mais severa. O binômio severidade e possibilidade de aplicação 

constitui a pena real, e este deve observar as características mencionadas. Em nada adiantariam 

penas abstratas com severidade progressiva e probabilidade de aplicação regressiva.  

Observe-se, no entanto, que para fins da presente análise, a intensidade da pena abstrata 

revela-se de maior relevo em razão da espectativa de uniformidade na capacidade de aplicação 

das diferentes sanções. 

 

 

Figura 2. – Severidade da sanção em função da severidade do delito. 

Fonte: COOTER; ULEN, 2010, p.477. 

 

Diferentemente do teoricamente desejado, não se verificou uma relação linear entra a 

gravidade da primeira sanção atribuída ao agente público e a taxa de reincidência verificada a 

partir dos dados extraídos do CGU-PAD. A taxa de reincidência verificada para a advertência, 

suspensão de até dez dias, suspensão de 11 a vinte e nove dias e suspenção superior a 30 dias 

foram, respectivamente, 6,36%, 9,72%, 0,95% e 2,94%. 
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Figura 3. – Taxas de reincidência por intensidade da primeira sanção. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações extraídas do banco de dados do CGU-PAD. 

 

Ainda que, de forma geral, os dois grupos de sanções de maior intensidade tenham 

menor taxa de reincidência que os demais, nos termos desejados, se verifica que a as suspensões 

de até dez dias apresentam uma taxa de reincidência maior do que as advertências, assim como 

as suspensões de maior quantidade de dias apresentam taxa de reincidência superior às 

intermediárias. 

Nessa linha, a análise exploratória dos dados permite inferir que o sistema de penas 

administrativo disciplinar tem sido apenar parcialmente capaz de dissuadir em maior grau os 

ilícitos de maior gravidade. 

Com relação à multa (suspensão convertida em multa), que pode, a critério da 

Administração, substituir uma penalidade de suspensão, verificou-se taxa de reincidência de 

5,14%, ligeiramente inferior à suspensão propriamente dita, com taxa de 5,69%. No entanto, os 

dados disponíveis não permitiram segmentar a modalidade de sanção, conforme realizado com 

as penalidades de suspensão. 

Nessa linha, os dados indicam uma possibilidade de as penas de multa possuírem caráter 

dissuasório ligeiramente superior às suspensões, apesar de ser impossível a partir dos dados, 

analisar os efeitos da progressividade de sua dissuasão com a progressão de sua intensidade. 

Numa perspectiva de economia comportamental, uma elevada propensão a assumir 

riscos, uma percepção equivocada acerca da probabilidade de punição ou equívocos na taxa de 

desconto em relação ao ônus conferido por uma penalidade a ser aplicada no futuro são fatores 

(COOTER; ULEN, 2010), dentre outros não relevantes para a presente discussão, que podem 

justificar o fato de um indivíduo optar pela prática de ilícitos. 
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Espera-se que o segundo e terceiro fator, tratando-se de erros de estimativa do praticante 

do ilícito, sejam mitigados após a aplicação de uma primeira penalidade. A sanção deveria ser 

capaz de fazer o indivíduo reavaliar tais fatores, aumentando o poder dissuasório da pena. 

Também pode ser sondada, a partir dos dados, a capacidade de o sistema administrativo 

disciplinar federal mitigar o fator de propensão a risco dos indivíduos.  

Esse fator, inclusive, justificaria o tratamento diferenciado de reincidentes, aplicando a 

estes sanções mais severas, e, portanto, que apresentam maior poder dissuasório. 

Verifica-se, por meio dos dados, que a taxa de reincidência daqueles já reincidentes é 

significativamente maior (26,21%) do que dentre aqueles que haviam recebido apenas sua 

primeira sanção (7,03%). 

Tal constatação indica que, apesar da progressividade da pena a partir de maus 

antecedentes e reincidência (art. 128, da Lei 8.112/1990), o sistema administrativo disciplinar 

no âmbito do Poder Executivo Federal não tem sido efetivo em mitigar a prática de ilícitos dos 

agentes públicos que reiteradamente se dispõe a descumprir as normas. 

Infere-se, dessa forma, que a Administração pode não estar obtendo êxito na 

modificação do comportamento indesejado dos que indivíduos propensos a assunção de maior 

risco. 

 O estudo verificou ainda a taxa de indivíduos que foram objeto de processamento 

disciplinar após a conclusão de investigação disciplinar anterior já concluída, 

independentemente da cominação de sanções, tanto da primeira apuração, quanto na segunda. 

 Verificou-se que essa taxa de reprocessamento, de 4,91%, é significativamente inferior 

a taxa de reincidência, de 7,03%.  

 A baixa taxa de reprocessamento indica que o poder punitivo estatal, em regra, não tende 

processar sempre os mesmos indivíduos por supostos ilícitos praticados, situação na qual se 

esperaria uma taxa de novo processo superior a taxa de reincidência. 

 Essa característica mostra-se relevante como potencial contraposição a ideia de que se 

busca sempre a culpabilização de indivíduos que se pressupõe propensos ao cometimento de 

ilícitos, independentemente da existência efetiva de indícios de autoria e culpabilidade quando 

da decisão pelo início da persecução disciplinar. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo se propôs, numa análise exploratória, a inferir, por meio da 

quantificação de taxas de reincidências no âmbito administrativo disciplinar do Poder 

Executivo Federal, a efetividade das funções especial positiva e geral negativa das sanções 

dessa natureza. 

 Para tanto, utilizou-se das informações disponíveis na base de dados do sistema CGU-

PAD, mantido pela CGU, que registra informações dos procedimentos disciplinares conduzidos 

no âmbito do Poder Executivo Federal. 

 A despeito das dificuldades de comparação das taxas de reincidência entre diferentes 

estudos, pôde-se concluir que as baixas taxas de reincidência verificadas a partir dos dados 

indicam uma ampla capacidade de as penalidades disciplinares menos severas, no geral, 

moldarem o comportamento dos agentes públicos, cumprindo a função especial positiva das 

sanções. 

No entanto, o mesmo efeito não foi verificado no tocante a agentes públicos que 

apresentaram múltiplas reincidências. O conjunto de indivíduos com essa característica 

apresentou taxa de reincidência significativamente superior aos demais agentes públicos.  

A referida situação pode indicar a necessidade de reavaliação da severidade de sanções 

para reincidentes, a fim de se garantir dissuasão para esse grupo em níveis semelhantes aos 

demais. 

 Foi ainda verificada uma capacidade apenas parcial de o sistema sancionatório 

disciplinar dissuadir em maior medida os ilícitos de maior severidade. A constatação sugere 

uma necessidade de discussão quanto aos critérios de progressividade das sanções. 
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