
DISCURSO DE POSSE 

 
 
Eminente Presidente. 
 
      De 25 de março de 1824 (data da 
promulgação da Constituição do Império) até o dia 04 de outubro de 1988 
(véspera da promulgação da vigente Lei Maior), fluíram 164 anos. Período 
dentro do qual a amplitude do direito de defesa sempre foi assegurada 
aos acusados no processo penal, mas negada aos acusados no processo 
administrativo disciplinar. 
 
     Nesse período o único princípio preservado 
ao acusado administrativamente era o da audição prévia, como se assim 
fosse possível justificar a conduta transgressional imputada. A sigilosidade 
com que se colhiam as provas indiciárias parece hoje coisa teratológica, 
saída de algum filme de terror, entrementes era assim que se produziam 
as provas no processo administrativo de antanho, cuja celeridade na 
execução do ato extremado tangenciava o absurdo. 
 
      A doutrina se insurgia clamando pela 
aplicação da ampla defesa e do contraditório também nos processos 
administrativos disciplinares, mas a Administração Pública lhe fazia 
ouvidos moucos. O Poder Judiciário, no exercício do controle externo,  
preocupava-se apenas com a legalidade do ato disciplinar analisando-o 
somente sob o enfoque dos seus pressupostos de validade, sem se ater à 
garantia pretendida pelos doutrinadores.  
 
      Com a promulgação da atual Constituição 
da República foi inserido no rol das garantias individuais, de forma 
expressa e para que não pairasse dúvidas, que a ampla e contraditória 
defesa também se aplicava aos litigantes em processo administrativo, 
banindo definitivamente do nosso meio o entulho autoritário da prova 
sigilosa, colhida à socapa. 
 
      Entrementes, restava definir se a ampla 
defesa tal qual ocorre no processo criminal, comportaria a nível 
administrativo disciplinar a defesa técnica patrocinada por advogado, ou 
se poderia ser exercida pelo próprio acusado, ou por defensor dativo não 
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 



 
      O Ministro Sepúlveda Pertence, em lapidar 
decisão assim se expressou, ao relatar os autos do RE 171.664/SP: “... 
Mais se exige para que o direito à defesa abandone o seu caráter formal 
e assuma ares de realidade. Deveras, não basta ao litigante tomar 
conhecimento dos fatos e provas contida na acusação para ficar apto a 
defender-se. É necessário que, sabendo dos fatos a ele atribuídos, tome, 
também ciência das implicações e reflexos desses fatos no mundo 
jurídico. E esta orientação só pode ser dada por quem se encontre 
tecnicamente preparado para tanto ...”. A essa voz somou-se outra, a do 
Ínclito Ministro Hamilton Carvalhido, que fez lhe coro ao afirmar que “...A 
presença obrigatória de advogado constituído ou defensor dativo, por 
óbvio, é elementar à essência mesma da garantia constitucional do 
direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, quer se 
trate de processo judicial ou administrativo, porque tem como sujeitos 
não apenas os litigantes, mas também os acusados em geral...” (MS 
7078/DF). E nesse mesmo sentido também entenderam os Insignes 
Ministros Laurita Vaz (MS9201/DF), Felix Fischer (MS 10565/DF), Gilson 
Dipp (RMS 20148/PE) e Paulo Gallotti (MS 10837/DF), cujas decisões 
alicerçaram o Sumulado nº 343/STJ. 
 
      Quando imaginamos que estava 
sedimentada essa questão, exsurgiu o Sumulado vinculante nº 5, do C. 
STF, afirmando que “a falta de defesa técnica por advogado no processo 

administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. 
 
      Contra tal sumulado ergueu-se a fala de 
um gigante da Advocacia, Dr. Vladimir Lourenço, da Seccional do Mato 
Grosso do Sul e vice-presidente do Conselho Federal, propondo a 
instauração de processo para profligar a danosa súmula. No relatório da 
proposição encontra-se o irretocável parecer do eminente jurista Dr. 
Romeu Bacelar Filho, da Seccional do Paraná e Conselheiro Federal, 
consolidando a pretensão analisada.   
 
      Dentro desse cenário surgiu esta Comissão 
de Direito Administrativo cujo objetivo é cerrar fileiras conjuntamente 
com o Conselho Federal da Ordem, visando nulificar a Súmula Vinculante 
nº 5 do C. STF, e para difundir dentro da coletividade jurídica os 
postulados do Direito Administrativo, criando para os advogados uma 
referência, um porto seguro, nesta seara pouco difundida do Direito.  



 
      Bem assim, para estreitar laços de 
amizade, confiança e respeito com os agentes da Administração Pública, 
do Poder Judiciário e do Ministério Público, pois somos todos operadores 
do direito, cada qual com sua convicção, com o seu entendimento e visão 
jurídica, pois é essa diversidade que interessa à excelência da atividade 
pública, objetivo de todos nós. 
 
      Pela fidalguia daqueles que acorreram a 
esta Cada de Direito, nesta data festiva para nós, temos a certeza absoluta 
de que estamos no caminho certo, o caminho de uma sociedade mais 
justa. 
 
      Muito obrigado a todos. 
 
      Paulo Lopes de Ornellas  

              Presidente da Comissão de Direito Administrativo 
                    OAB – Seccional de São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


