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Resumo 

Tem-se adotado como postulado do processo administrativo o princípio da verdade 

material. Com o advento, no Brasil, da Constituição Federal de 1988 entrou em vigor uma 

série de princípios e garantias processuais, agora alçados a categoria de direitos fundamentais 

que se caracterizam, principalmente, pela indisponibilidade e intangibilidade. Este artigo 

propõe-se a analisar a aplicabilidade do princípio da verdade material no processo 

administrativo frente a essa nova ordem normativa à luz das modernas teorias 

principiológicas. 
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Material. 

 

 

Abstract 

It has been adopted in the administrative process the principle of truth material. 

With the advent, in Brazil, the Constitution of 1988 came into force a series of principles and 

procedural safeguards, now raised to the category of fundamental rights which are 

characterized mainly by the unavailability and inviolability. This article proposes to examine 

the applicability of the principle of material fact in administrative proceedings before this 

new normative order in the light of modern theories principiológicas. 
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Introdução 

 

Tem, praticamente, unanimidade a idéia de que no direito processual 

administrativo tem aplicação o princípio da verdade material. Balizada por este princípio a 

Administração Pública deve, então, utilizar-se de todos os meios legais disponíveis para 

chegar à verdade dos fatos, não se contentando com as alegações apresentadas pelas partes. 

No entanto, nem sempre se fez uma reflexão mais acurada do referido princípio a 

respeito de seus fundamentos e de seu devido alcance à luz de outros princípios 

constitucionais processuais.  

Como se sabe pela moderna teoria principiológica, nenhum princípio pode ser 

interpretado de forma isolada e absoluta, devendo ter o seu raio de atuação delimitado no caso 

concreto através de um confrontamento com outros princípios. Nesta operação ponderativa, é 

imprescindível que se utilize do princípio da proporcionalidade a fim de que se delimite o real 

alcance de cada princípio na realidade. 

Desta forma, deve-se analisar, num primeiro momento, quais os fundamentos da 

aplicabilidade do princípio da verdade material no processo administrativo, e, em seguida, o 

seu devido alcance em relação às questões jurídicas fáticas frente às demais normas 

princiológicas aplicáveis. 

 

 

1 A verdade material como decorrência da oficialidade e da 

indisponibilidade do interesse público 

 

O princípio da verdade material no processo administrativo tem como 

fundamentos os princípios da oficialidade e o da indisponibilidade do interesse público. É 

inconcebível sustentar a busca pela verdade material destituída destes baluartes. 

O processo administrativo deve buscar a satisfação do interesse público. Tal 

interesse deve ser entendido, conforme brilhante lição de Bandeira de Mello, como “o 

interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando 

considerados em sua qualidade de membros da Sociedade e pelo simples fato de o serem.”77 

                                                
77 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 25ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 61. 



O renomado administrativista adverte que o interesse público não deve ser visto 

sempre em contraposição aos interesses individuais, uma vez que não há interesse público que 

subsista, se contrário ao interesse de cada um dos membros da sociedade. No caso concreto, 

podem ocorrer situações que o interesse público realmente conflite com o interesse de um 

indivíduo ou um grupo de indivíduos da sociedade, porém haverá sempre maior número de 

pessoas que se beneficiarão com os fins colimados pelo interesse público. 

Por outro lado, Administração Pública, como pessoa jurídica, pode ter interesses 

que lhe são particulares, que não se confundem com o interesse público propriamente dito. 

Bandeira de Mello, com fulcro na doutrina italiana, os chama de interesses públicos 

secundários, em contraponto aos interesses públicos primários. 

Ao explicar o conteúdo jurídico do princípio do interesse público, Bandeira de 

Mello, parte do exemplo de que o indivíduo pode até não se conformar em ser desapropriado, 

mas a priori “terá pessoal interesse em que exista dito instituto, já que, enquanto membro do 

corpo social, necessitará que sejam liberadas áreas para abertura de ruas, estradas, [...]”78 

Esta constatação tem estreita congruência com a noção rawlsiana de justiça, uma 

vez que o indivíduo ao ser confrontado numa situação hipotética, sob o chamado véu da 

ignorância, concordaria com os institutos jurídicos essenciais da sociedade para o benefício da 

maioria, caso, também, pudessem ser suportados pela minoria. 

A busca da verdade material no processo administrativo satisfaz o princípio do 

interesse público à medida que é de interesse da sociedade que no âmbito da Administração 

Pública as decisões sejam tomadas de acordo com a realidade dos fatos. Portanto, caso seja do 

interesse pessoal do administrado não trazer as provas necessárias ao conhecimento da 

verdade, o administrador público não pode quedar-se inerte no processo administrativo. Deve 

buscá-las onde quer que se encontrem, utilizando todos os meios legais disponíveis para tanto, 

a fim de que se chegue a um razoável conhecimento da verdade fática. 

O outro fundamento da busca pela verdade material é o princípio da oficialidade. 

Este princípio informa, conforme lição de Ferraz e Dallari que,  

 

[...] no processo administrativo, diferentemente do que ocorre no processo judicial, a 
autoridade competente para decidir tem também o poder/dever de inaugurar e 
impulsionar o processo, até que se obtenha um resultado final conclusivo e definitivo, 
pelo menos no âmbito da Administração Pública.79 

 

                                                
78 BANDEIRA DE MELLO, 2008, p. 60. 
79 FERRAZ, S.; DALLARI, A. A. Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 85 



Não se pode conceber que a instauração, o andamento e a conclusão do processo 

administrativo fiquem ao alvitre do particular, já que, em determinadas situações este pode ter 

o interesse pessoal que o feito não se consume. Deste modo, a Administração Pública deve 

agir de ofício a fim de não ficar pendente uma tomada de decisão. 

Nesse sentido, uma correta decisão administrativa deve estar assentada sobre um 

conjunto probatório adequado e suficiente, valendo-se o administrador público para tanto, de 

iniciativa probatória própria, fundado no princípio da verdade material ou real. 

O princípio da oficialidade, como adverte Bacellar Filho, não exclui a garantia de 

participação do particular interessado, em consonância com os demais princípios 

constitucionais processuais, já que “oficialidade não se confunde com unilateralidade das 

decisões administrativas;”80 

Pelo exposto, observa-se que o princípio da verdade material no processo 

administrativo não deve ser considerado como resultado do poderio da Administração 

Pública, mas sim como consubstanciação dos corolários da oficialidade e do interesse público. 

 

 

2 Inquisitividade X imparcialidade 

 

De acordo com conclusão de Bacellar Filho sobre o assunto, “a aceitação do 

princípio da verdade material pode conduzir a dois resultados indesejáveis: i) a permanência 

da visão inquisitória do processo administrativo e ii) a admissão da reformatio in peius.” 81 

Esta incômoda constatação parte da premissa de que para satisfazer o princípio, 

não se poderia impor limites à busca da verdade.  

O princípio da verdade material, na seara processual administrativa, ganha 

contornos muito peculiares em razão do fato de se acumular nas mãos da Administração 

Pública duas funções que a priori são incompatíveis entre si: a iniciativa probatória e o 

julgamento da causa. 

Não é adequado que um mesmo ente tenha a função da busca da prova, e, ao 

mesmo tempo, tenha que julgar a questão. Tal distorção, compromete o critério da 

imparcialidade processual, pois um julgador predisposto a certa decisão irá, certamente, 

carrear aos autos a prova mais conveniente aos seus interesses. 

                                                
80 BACCELAR FIHO, 1998, p. 174. 
81 BACELLAR FILHO, 1998, p. 254. 



Esta é uma das maiores fragilidades do processo administrativo pátrio, uma vez 

que na ordem jurídica brasileira inexistem entes independentes e autônomos para exercerem 

distintamente as funções de instrução e julgamento. 

A destituição do julgador de iniciativa probatória prima pela imparcialidade do 

julgamento. Porém, constata-se que o direito processual vigente reluta em retirar, em ultima 

ratio, o controle da prova do órgão julgador, como se vê, por exemplo, no poder instrutório do 

juiz no processo penal ou na nomeação de uma outra comissão processante administrativa 

disciplinar quando a autoridade administrativa não se contenta com o conjunto probatório. 

O Estado, a fim de privilegiar um modelo processual garantista e imparcial, deve 

desconcentrar os poderes processuais, distribuindo-os entre entes autônomos e independentes, 

cada qual exercendo uma missão constitucional. Caso contrário, o excesso de poder numa 

mesma entidade jurídica pode levar a distorções do sistema processual, sendo a mais grave  o 

afastamento da principiologia emanada da Constituição. 

Não há necessidade de se constituírem poderes da República para assegurar o 

cumprimento do disposto pelo critério da imparcialidade. O ordenamento jurídico, mesmo 

infraconstitucionalmente, pode com absoluta efetividade, estabelecer entes administrativos 

independentes e autônomos, para realizarem distintamente as funções processuais 

administrativas.  

Um bom exemplo dado pela Constituição de 1988, no âmbito do processo judicial, 

foi a criação do Ministério Público que, mesmo não sendo um dos três poderes da República, 

exerce com independência e autonomia sua missão constitucional.  

 

 

3 A proibição da “verdade sabida” 

 

Face aos princípios processuais constitucionais, o instituto da verdade sabida, 

tornou-se descabido no ordenamento jurídico brasileiro. Verdade sabida, nos processos 

administrativos de cunho punitivo, segundo lição de Di Pietro, “é o conhecimento pessoal e 

direto da falta pela autoridade competente para aplicar a pena.” 82 

O conhecimento pessoal e inequívoco dos fatos não tem o condão de afastar as 

garantias processuais constitucionais, mesmo sob a alegação de que se estaria privilegiando, 

na verdade, o princípio da verdade material. 

                                                
82 DI PIETRO, 2008, p. 605. 



O Código Processual Penal brasileiro em vigor, mesmo tendo sido editado antes da 

Constituição de 1988 não previu o referido instituto. Grande parte da doutrina estendia tal 

entendimento às esferas civil e administrativa. 

Com a promulgação da Constituição de 1988 não há dúvidas que o princípio da 

verdade material não pode se valer da verdade sabida, sem ferir, principalmente, as garantias 

constitucionais do devido processo legal e do contraditório. 

No tocante à não aplicação da verdade sabida, foi decidido pelo colendo Tribunal 

Regional Federal, 1ª Região, no EIREO 96.01.27630-0/DF – Primeira Seção, publicado no 

dia 20.10.2006, relatado pelo Des. Fed. José Amílcar Machado, pela anulação da penalidade 

administrativa imposta, uma vez que é imprescindível, sob pena de ofender o princípio 

constitucional da ampla defesa, a instauração ainda que simplificada de processo 

administrativo. 

Portanto, qualquer decisão administrativa imposta com fulcro na verdade sabida 

carece de embasamento constitucional, podendo ser suspensa judicialmente através dos 

remédios processuais adequados.  

 

4 Os efeitos da revelia e da confissão 

 

A confissão foi considerada ao longo de muito tempo a rainha das provas. 

Historicamente, devido a esse posicionamento, os primórdios do que hoje é o processo 

jurídico, utilizaram os mais variados métodos para obter a confissão do acusado.  

Frequentemente, a única forma de obtê-la era através da violência física ou psicológica.  

Com a racionalização dos sistemas jurídicos a importância da confissão se 

relativizou. Modernamente, é de interesse público que o resultado do processo não seja 

injusto. Desta forma, uma prova tão precária não poderia ter importância tão capital. 

No processo penal pátrio, por exemplo, quando a infração penal deixar vestígios 

torna-se obrigatória a realização do exame de corpo de delito, não bastando a confissão do 

acusado, segundo o mandamento legal insculpido no art. 158 do CPP.83 

Face à adoção do princípio da verdade material no processo administrativo, o valor 

probatório da confissão também não é absoluto, já que o administrador tem o dever processual 

de buscar todos os elementos probatórios disponíveis que sejam relevantes e pertinentes à 

                                                
83 BRASIL, Decreto-Lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941. Institui o Código de Processo Penal. Texto legal com 
as alterações adotadas até 10.08.2009. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-
Lei/Del3689.htm>. Acesso em: 10 ago. 2009. 



causa sob exame. Caso o conjunto probatório seja incongruente com os termos da confissão, 

esta deve ser desconsiderada. 

Pelo mesmo motivo, a revelia não traz, automaticamente, algum efeito ao processo 

administrativo, como aqueles observados no processo civil onde predomina o interesse 

particular. Desta forma, o revel na esfera administrativa não terá fatos presumidos como 

verdadeiros em seu desfavor. 

Nesta esteira, Ferraz e Dallari asseveram que no processo administrativo “por 

força do princípio da verdade material, mesmo no silêncio da lei, e até mesmo contra alguma 

esdrúxula disposição nesse sentido, nem há que se falar em confissão e revelia, como ocorre 

no processo judicial.”84 

Entretanto, não se deve, também, levar a interpretação do princípio da verdade 

material ao extremo, de forma a inviabilizar, por exemplo, o valor probatório da confissão. 

Restando provado que a Administração Pública empenhou-se na busca da verdade, utilizando 

todos os meios disponíveis, não há que se negar validade a uma decisão que se fundamente 

unicamente em uma confissão, obtida com respeito a todos os preceitos constitucionais e 

legais. 

Portanto, a confissão, quanto ao seu valor probatório, deve ser entendida no 

processo administrativo como uma prova como qualquer outra. Quanto a sua obtenção, por 

outro lado, tem particularidades, pois o administrador público não poderá estimular ou 

dificultar a sua obtenção, já que a iniciativa desta prova cabe exclusivamente ao confidente. 

 

 

5 A possibilidade da prova emprestada 

 

O aproveitamento, em determinadas situações, de provas carreadas de um processo 

para outro é uma conseqüência da adoção do princípio da verdade material.  

Muitas vezes a reprodução da prova se torna difícil ou até mesmo impossível, 

quando, por exemplo, uma testemunha que já depôs num processo vem a falecer. Cumprindo-

se certos requisitos, é admissível a utilização daquele depoimento em outro processo como 

meio de prova. Neste caso, está a se privilegiar a busca da verdade material ou real. 

Entretanto, tem se admitido, face aos princípios processuais da celeridade e da 

economicidade, o aproveitamento de provas que poderiam ser repetidas.  

                                                
84 FERRAZ, S.; DALLARI, A. A., 2001, p. 87. 



Tanto nas situações em que prova poderia ser repetida quanto naquelas em que não 

poderia, há que se respeitar o princípio constitucional do contraditório. A parte tem a garantia 

de se manifestar em relação a qualquer prova apresentada, seja produzida nos autos ou mesmo 

as chamadas “provas emprestadas” provenientes de outro processo. 

É comum o aproveitamento, no processo administrativo, de provas oriundas do 

processo penal. É o caso, por exemplo, da interceptação telefônica realizada primariamente 

para fins de apuração de infração penal e aproveitada em processo administrativo disciplinar. 

Por outro lado, a jurisprudência tem evitado o aproveitamento de provas em 

processos com diversidade de partes sob alegação de ferir o princípio constitucional do 

contraditório. Tal posicionamento, no entanto, não é absoluto, admitindo-se a prova quando 

ela foi tomada para uma mesma finalidade nos dois processos, se de outra forma ela não 

poderia ser obtida. 

Segundo este entendimento, foi decidido pela 1ª turma do egrégio Tribunal 

Superior do Trabalho, no Recurso de Revista nº 772300/2001.0, publicado no dia 

20.05.20005, relatado pelo Ministro João Oreste Dalazen, pela admissibilidade de prova 

pericial emprestada de outro processo com diversidade de partes, e que comprovou condições 

insalubres de trabalho, face à impossibilidade de nova perícia, uma vez que setor havia sido 

desativado. 

Tal decisão leva em conta, além dos princípios constitucionais processuais, o 

princípio vetor da proporcionalidade, pois de outro modo estaria a se exigir o que se tem 

chamado de prova impossível ou “diabólica”. 

 

 

6 A questão da reformatio in pejus 

 

A reformatio in pejus, é a reforma para pior em decisão de recurso interposto 

exclusivamente pela parte prejudicada. Essa possibilidade é expressamente proibida no 

processo penal e, em regra, incompatível com o processo civil. 

No processo administrativo, entretanto, a aplicação ou não da vedação da 

reformatio in pejus não tem unanimidade. Este fato é resultante, principalmente, do conflito 

gerado entre o princípio da legalidade e os princípios constitucionais do devido processo 

legal, do contraditório e da ampla defesa. 



Os que sustentam que a Administração Pública, face ao poder de autotutela, tem o 

dever de rever seus atos decisórios, se em desacordo com a lei, fundam-se no princípio da 

legalidade e na adoção da verdade real no processo administrativo. Um ato administrativo em 

desconformidade com a lei não pode se convalidar pela simples razão de não se poder agravar 

a pena em recurso exclusivo da defesa. 

Com a Constituição de 1988, floresceram as idéias em sentido contrário, que se 

fundamentam nos princípios constitucionais processuais para defenderem a vedação da 

reformatio in pejus no âmbito administrativo. O recorrente não pode sofrer inibições ao seu 

direito de recorrer, daí ser inadmissível que se agrave a decisão. 

Alguns, como Carvalho Filho, tem um posicionamento intermediário, admitindo a 

reformatio in pejus, apenas quando a matéria a ser reformada for de legalidade estrita. Caso 

seja de manifestação da vontade subjetiva da Administração Pública, nas situações em que há 

permissivo legal para tal discricionariedade, o autor sustenta que “não poderá a autoridade de 

instância superior proceder à nova avaliação subjetiva dos elementos do processo”.85 

Em todo caso, se a Administração entender pelo agravamento da decisão deve 

cientificar o recorrente para que pronuncie a respeito, a fim de se garantir o contraditório. Não 

haveria tal necessidade se a decisão fosse pela manutenção da reprimenda ou pelo seu 

abrandamento. 

Deve-se frisar que esta celeuma tem como origem, em grande medida, o fato de 

que, em regra, no processo administrativo inexiste um órgão acusatório próprio com poderes 

recursais. Desta forma, para os que admitem a reforma da decisão para pior em recurso 

exclusivo da defesa, não o fazem simplesmente com fulcro no princípio da verdade material, 

porém com o intuito de se evitar que decisões ilegais sejam tomadas pela Administração 

Pública sem a possibilidade de serem revistas pelas autoridades administrativas superiores. 

Em síntese, a adoção do princípio da verdade material não tem o condão de por si 

só sustentar a reformatio in pejus no processo administrativo face aos princípios 

constitucionais processuais. A fim de contornar este impasse deve-se socorrer de outras 

medidas legais, como a recorribilidade de ofício ou criação de um órgão instrutório autônomo 

com poderes recursais. 

 

 

 

                                                
85 CARVALHO FILHO, 2007, p. 827. 



7 Verdade material X princípio da proteção à confiança 

 

A estabilização das decisões jurídicas é um importante pilar dos sistemas 

democráticos vigentes. Não se pode admitir que o Estado tenha a favor de si a prerrogativa de 

alterar as suas decisões unilateralmente segundo suas próprias conveniências. 

Por outro lado, é possível que algumas situações ilegais sejam criadas e que em 

virtude de leniência da Administração Pública perdurem por muito tempo sob aparente 

normalidade e legalidade. Neste caso, cria-se a justa expectativa no particular que haja a 

manutenção dos efeitos deste ato originariamente irregular. 

Nessas situações, o Poder Público, revestido do poder da autotutela, sob pena de 

afetar o princípio da proteção à confiança, não poderia revisar o ato ilegal, apenas sob a 

alegação de obediência ao princípio da legalidade. 

O princípio da proteção à confiança guarda estreita relação com o princípio da 

segurança jurídica, sendo considerado por muitos como uma faceta deste. Assim, o conceito 

de segurança jurídica por ser mais abrangente, engloba a fiabilidade do administrado ao 

sistema jurídico como um todo, seja em relação a atos normativos, a atos jurisdicionais ou 

atos da administração. 

Conforme melhor doutrina, a revisão de atos decisórios só deve ser procedida nos 

casos em que prevalecer interesse público de grande relevância. Desta forma, é que se 

coaduna com o preceito legal que determina a vinculação da decisão de processo 

administrativo disciplinar à condenação penal, mesmo diante de uma prévia absolvição, caso 

a infração penal seja tida, também, como infração administrativa. 

Nos demais casos, face ao princípio da proteção à confiança, a Administração 

Pública deve se abster de modificar decisão anterior ilegal, se obedecidos certos requisitos, 

como o decurso de um razoável lapso temporal e a boa-fé do beneficiado. Nestas situações, 

estaria a se privilegiar a confiança legítima do administrado no sistema jurídico vigente. 

Segundo lição de Barroso: 

 

Confiança legítima significa que o Poder Público não deve frustrar, deliberadamente, 
a justa expectativa que tenha criado no administrado ou no jurisdicionado. Ela 
envolve, portanto, coerência nas decisões, razoabilidade nas mudanças e a não 
imposição retroativa de ônus imprevistos. 86 

 

                                                
86 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 276. 



O princípio da proteção à confiança pode ser decomposto em duas vertentes. A 

primeira denominada eficácia negativa do princípio, decorre do dever Estatal de abstenção, 

correspondente a um conjunto de obrigações de não fazer, destinado à manutenção de certas 

condutas administrativas. Já a segunda, chamada de eficácia positiva do princípio, ultrapassa a 

mera inação e passividade do Poder Público para referir-se a deveres de prestação 

direcionados à Administração Pública, como aqueles necessários à realização de direitos 

fundamentais e justiça social. 

Vislumbra-se, então, que a busca da verdade material, em determinadas situações, 

pode conflitar com os ditames requeridos à preservação da confiança do administrado no 

sistema jurídico vigente.  

Desta feita, mesmo que o ato ou a decisão administrativa não estejam em estreita 

conformidade com a verdade dos fatos, poderão ser convalidados a fim se prestigiar o 

princípio da proteção à confiança. 

No âmbito do processo administrativo federal, conforme o art. 54 da Lei 9.784/99 
87, são três os requisitos a serem observados para preservação do ato irregular: i) decurso de 

um lapso temporal mínimo de cinco anos; ii) produção de efeitos benéficos ao destinatário; 

iii) boa-fé do administrado. Obedecidos a esses requisitos a Administração Pública não poderá 

alterar ou anular o ato, mesmo se em desconformidade com a verdade real dos fatos. 

Portanto, a fim de não se violar a segurança jurídica deve-se proteger a confiança 

legítima que o cidadão tenha na preservação de determinados atos administrativos viciados. 

Nesses casos, ocorre, então, uma relativização do princípio da verdade material. 

 

 

8 Da necessária relativização do princípio da verdade material 

 

Ante ao exposto, apesar da constatação de que no processo administrativo é 

vigente o princípio da verdade material, não se pode olvidar que em inúmeras situações 

haverá uma impossibilidade de aplicação plena do princípio, face a outros ditames normativos 

igualmente aplicáveis. 

                                                
87 BRASIL, Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da 

administração pública federal. Texto legal com as alterações adotadas até 14.08.2009. Disponível em: < 
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Sabe-se que nenhum princípio pode ser aplicado de forma absoluta, pois num 

mesmo ordenamento jurídico devem coexistir com outros princípios, muitas vezes 

conflitantes.  

A busca pela verdade real ou material deve estar pautada, antes de mais nada, 

pelos princípios constitucionais processuais. Não se pode dispor do devido processo legal, por 

exemplo, sob o frágil manto da “verdade sabida”. 

Deve-se atentar, de igual forma, para que a busca pela verdade material não torne 

o processo administrativo de tal forma inquisitorial que retire do administrador a necessária 

imparcialidade e impessoalidade para a instrução e julgamento da causa. 

Desta forma, o que relativiza um princípio são comandos normativos 

constitucionais explícitos ou implícitos que se não interpretados em conjunto pode ocasionar 

um resultado prático em desconformidade com um ideário de justiça social. A invocação 

isolada de um princípio não pode servir de subsídio de decisões arbitrárias e injustas, 

devendo-se levar em conta os demais princípios e regras aplicáveis. 

Torna-se necessário, então, que o princípio da verdade material seja aplicado de 

forma relativizada ou temperada. Deve ser observado sempre que, respeitados os demais 

princípios, for essencial para a justiça da decisão, e ignorado naquelas situações que 

prevalecer norma mais justa. 

Nestes termos, é que a aplicação de princípios reveste-se de uma profunda carga 

axiológica, fundada na busca pela justiça. Esta sim, como finalidade do sistema, não deve ser 

relativizada, sob pena de não ser alcançada. 

Em suma, a relativização principiológica decorre de que nenhum princípio se 

presta à busca pela justiça em todas as situações concretas. Consequentemente, com fulcro no 

princípio vetor da proporcionalidade, todos os princípios processuais são interpretados 

relativamente, devendo ser aplicado aquele que produzir uma decisão justa. 

 

 

Conclusão 

 

Como visto, assenta-se nos princípios da indisponibilidade do interesse público e 

no da oficialidade os reais fundamentos da aplicação da busca da verdade material no 

processo administrativo. Assim, os amplos poderes instrutórios do administrador não devem 



ser interpretados como reflexo de um infundado poderio da Administração Pública frente ao 

administrado. 

Por outro lado, constata-se que o processo administrativo pátrio é estruturado de 

forma inadequada, concentrando num mesmo ente as atividades de instrução e julgamento da 

causa. Tal fato fragiliza o processo administrativo por não proporcionar a devida 

imparcialidade do órgão julgador. 

À luz de outros princípios constitucionais processuais, não se pode coadunar com 

a aplicação, no processo administrativo, do instituto da “verdade sabida”. Da mesma forma, 

são muito relativos os efeitos da revelia e da confissão. 

A utilização da chamada prova emprestada de outro processo é admitida, desde 

que, respeitado o contraditório, a sua reprodução se torne inviável. Nesse sentido, não seria 

possível a utilização de provas oriundas de processos com diferentes partes ou produzida com 

finalidades diversas. 

Não se pode sustentar apenas com fulcro no princípio da verdade material a 

reformatio in pejus na seara processual administrativa. O administrado não pode ser 

penalizado por uma distorção estrutural do processo administrativo. Como solução poderia ser 

adotada a recorribilidade de ofício ou a criação de um órgão instrutório autônomo com 

poderes recursais. 

Por fim, em determinadas situações, a aplicação do princípio da verdade material 

encontra óbice no princípio da proteção à confiança. Obedecidos certos requisitos, como um 

razoável decurso temporal e a boa-fé do administrado, não se pode frustrar a legítima 

confiança deste em que certos atos a ele benéficos se convalidem, mesmo originariamente 

produzidos em desconformidade com o Direito. 

 

 

Referências 

 

BACELAR FILHO, Romeu Felipe. Princípios Constitucionais do Processo Administrativo 

Disciplinar. São Paulo: Max Limonad, 1998. 
 
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 25ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2008. 
 
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 6ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004. 
 



BRASIL, Decreto-Lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941. Institui o Código de Processo Penal. 
Texto legal com as alterações adotadas até 10.08.2009. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689.htm>. Acesso em: 10 ago. 2009. 
 
BRASIL, Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito 

da administração pública federal. Texto legal com as alterações adotadas até 14.08.2009. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L9784.htm>. Acesso em: 14 ago. 
2009. 
 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 17ª ed. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2007. 
 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Admnistrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
FERRAZ, S.; DALLARI, A. A. Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2001. 


	ISSN 1127-8579
	Pubblicato dal 15/04/2010
	All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29354-o-princ-pio-da-verdade-material-no-processo-administrativo-constitucional
	Autore: Jeová Marques de Oliveira - Érico de Oliveira Della Torres
	O Princípio da Verdade Material no Processo Administrativo Constitucional

