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2.4.6  Sanções penais e sanções administrativas: exame comparativo 

Imperioso examinar mais de perto as sanções penais e as administrativas, de 

modo a deixar bem claro o limite puramente dogmático que as separa. De fato, se o 

Estado possui uma unitária pretensão punitiva ou não, o certo é que este poder pode 

projetar-se sobre os indivíduos e sociedade por dois caminhos fundamentais e, 

sobretudo, distintos
1
 (sujeitos a regimes jurídicos distintos): sanções penais e sanções 

administrativas. Um dos grandes desafios contemporâneos é, justamente, o de 

aproximar e tornar mais harmônicas tais atividades – administrativa e judiciária –, na 

tutela de idênticos bens jurídicos, o que pode ocorrer desde distintas vertentes 

teóricas, institucionais e normativas.
2
 

De um lado, se a simétrica unidade do poder punitivo estatal enseja necessária 

incidência de alguns princípios de direito público sobre esses dois instrumentos 

normativos, de outra banda resulta claro que esses princípios possuem contornos 

próprios, distinções, regimes jurídicos diferentes, ainda que as diferenças não 

possam ultrapassar certas barreiras, esbarrando, pois numa unidade nuclear inscrita 

na Constituição da República. 

A unidade (parcial) impõe traços em comum e umas mínimas garantias, mas as 

diferenças impõem tratamentos desiguais justificados, desenvolvimento de princípios 

próprios do Direito Administrativo Sancionador, que é, antes de tudo, direito 

administrativo por excelência, até porque já não se discute que ilícitos penais e 

administrativos se encontram debaixo de regimes jurídicos, em sua maior parte, 

distintos, conquanto balizados por princípios estruturalmente muito próximos e 

radicalmente comuns em suas origens constitucionais.
3
 

                                                 
1
 . Diga-se que esses dois caminhos não excluem, a priori, outras alternativas. 

2
 . Confiram-se as preocupações de LUCIANO VANDELLI, Riforma amministrativa e esigenza di 

rimodulare il ruolo del guidice penale, Le responsabilità pubbliche, p. 513-517, em torno ao 

alcance da tutela jurisdicional penal em relação aos ilícitos que possuam transcendência 

administrativa, a partir do conjunto de reformas do setor público na Itália. Tais reflexões se 

inserem, marcadamente, na linha de propor coerência entre as instâncias, não 

necessariamente com a prevalência absoluta de uma em detrimento da outra, mas levando 

em linha de conta a maior especialização para tratar da matéria que interfere na órbita de 

atribuições de ambas. 
3
 . Ver ALEJANDRO NIETO, Derecho administrativo... cit., p. 81-82, especialmente quando acena 

com a perspectiva de o Direito Administrativo Sancionador recuperar sua verdadeira 

identidade de Direito Administrativo, visto que a aplicação, em seu campo, de princípios de 

direito penal, se dá por razões de mera oportunidade e conveniência, ligadas à superioridade 

teórica desse ramo jurídico (de desenvolvimento teórico), sendo, portanto, transitória. Diz o 

autor, nesse passo, que o Direito Administrativo Sancionador é, antes de tudo, “direito 
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Em realidade, a unidade nada mais é do que a comum origem constitucional: 

direito penal e Direito Administrativo obedecem a comandos constitucionais e, nesse 

sentido, submetem-se a princípios constitucionais que norteiam o poder punitivo 

estatal. Isso não quer dizer, em absoluto, que esses princípios sejam idênticos ou que 

esse poder punitivo se submeta a idênticos regimes jurídicos. 

Chegamos a sustentar, em anterior pronunciamento sobre este tema, que 

resultaria sem qualquer sentido a caracterização de um superior direito público 

punitivo do Estado, dado que suas ramificações são realmente diversificadas e 

atreladas a distintos princípios, normas, regras, procedimentos, funções. É possível, 

inclusive, desde um ponto de vista dogmático, que uma sanção administrativa cause 

maior “dor” e “sofrimento” ao infrator do que uma sanção penal, ou mesmo maior 

gravame a direitos fundamentais. Não há, necessariamente, uma hierarquia de 

gravidade entre as infrações e respectivas sanções, donde a dificuldade em construir 

um superior Direito Público Punitivo, dotado de coerência e unidade superior.
4
 

                                                                                                                               
administrativo” e não direito penal. O Direito Administrativo Sancionador “toma en préstamo 

los instrumentos que le proporciona el derecho penal sencillamente porque le son útiles por 

causa de su maduración más avanzada y de su superioridad teórica”. Ademais, diz o autor, os 

ilícitos penais e administrativos não são normativamente idênticos, são figuras normativas 

diferentes (p. 156). A distinção resulta de discricionárias opções legislativas. Os alemães 

gastaram séculos debatendo a natureza jurídica dos ilícitos penais e administrativos, 

construindo teorias, mas os resultados de suas pesquisas desmoronavam-se como “un castillo 

de naipes cuando el Legislador ha tenido el capricho de convertir de golpe algunas infracciones 

en delitos, y en otros casos a la inversa. Así las cosas, ya nadie puede dudar que las 

cualificaciones no dependen del contenido material de los ilícitos (ni de sus funciones, ni de 

sus fines) sino que son meras etiquetas que el Legislador va colocando libremente por razones 

de una política punitiva global en la que se utiliza a las normas como meros instrumentos. En 

definitiva: después de haber estado analizando y discutiendo durante más de cien años la 

naturaleza y la identidad o desigualdad ontológica de los delitos e infracciones administrativas, 

se ha llegado a la conclusión de que todo este trabajo ha sido (casi) inútil por estar mal 

planteado, al haberlo centrado en el terreno metanormativo, que para nada vincula al 

Legislador, quien puede cambiar de la noche a la mañana por criterios propios absolutamente 

coyunturales (...). La pretendida y harto magnificada identidad ontológica (entendida como una 

identidad de fenómenos reales no normativos o, más exactamente todavía, prenormativos): a) 

es jurídicamente casi irrelevante, dado que la hipotética identidad ontológica metanormativa no 

garantiza una correlativa identidad de regímenes legales; b) es incongruente con la tesis de la 

integración en una unidad superior; y c) además es inútil porque no resuelve el problema 

central y originario del Derecho aplicable. Desde el punto de vista pragmático, si lo que se 

pretende es la determinación del régimen jurídico, esta cuestión puede abordar-se directamente 

– sin rodeos ontológicos confusionistas (...)” (p. 158-159). 
4
 . Nesse sentido, ver RJ 1993\8605, Sentencia de 22.11.1993, n. 40/1993, Recurso 12/1993, 

Militar, Contencioso-Disciplinario, Tribunal Supremo, Sala de l.º Militar, rel. D. Arturo 

Gimeno Amiguet, in verbis: “Como ya dijo esta Sala en S. 15.09.1989 (RJ 1989\6830), pena 

y sanción disciplinaria no se encuentran en una relación jerárquica de mayor a menor 
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gravedad, sino que tutelan y persiguen objetivos diversos, por lo que es perfectamente 

posible que la represión encauzada por la vía administrativa suponga un mayor contenido 

aflictivo que la impuesta en la vía penal”. Quanto à tese dos “objetivos diversos” das 

sanções penais e administrativas, cabe aduzir que nem sempre é assim. A sanção criminal 

pode ter, dependendo do caso, os mesmos objetivos que a sanção administrativa, 

constituindo um reforço indispensável na proteção do bem jurídico. Tal não ocorre, é 

verdade, no âmbito das relações disciplinares ou mesmo de especial sujeição, em que se 

busca tutelar de modo bastante específico bens jurídicos ligados à Administração Pública, 

situação que ensejaria o aparecimento de peculiaridades marcantes em termos finalísticos. A 

sanção disciplinar, costuma-se dizer, busca atingir finalidades de proteção interna da boa 

ordem administrativa, de relações internas dignas de tutela jurídica, independentemente da 

repercussão exterior ou global do fato no ordenamento social. Parece-nos que, em realidade, 

a definição de sanções administrativas e sanções penais, dado seu caráter dogmático, não 

passa pela prévia definição dos objetivos e sim, de forma mais direta, pela necessária 

proteção de bens jurídicos, os mais diversos possíveis, não apenas aqueles que se encontram 

constitucionalmente previstos, como aqueles eleitos pelos legisladores a partir de critérios 

metajurídicos, econômicos, sociais, culturais, de política legislativa. A eleição dos bens 

jurídicos pode ser, na verdade, o estabelecimento dos objetivos, das finalidades das sanções. 

Nesse passo, é possível que o legislador utilize técnicas distintas para proteção de idênticos 

bens jurídicos, v.g., nos crimes contra a Administração Pública, são empregados o direito 

penal e o Direito Administrativo Sancionador, inclusive o direito disciplinar. Sem embargo, 

também é possível perceber que, na variação das técnicas, o legislador busca atender 

determinadas peculiaridades. Nem todo bem jurídico será protegido pelas técnicas dos 

direitos administrativo e penal, simultaneamente. Veja-se, por exemplo, o caso de um 

homicídio, definido no art. 121, caput, do Código Penal pátrio. Tal delito é reprimido pela 

técnica do direito penal. Não o é, em regra, pelo Direito Administrativo Sancionador, pois 

não está em jogo um bem jurídico que comporte, por sua natureza, essa dupla proteção. A 

vida humana nada tem a ver, em geral, com o funcionamento, direto ou indireto, da 

Administração Pública. Já um ilícito de peculato, de outro lado, comporta, sem dúvida, o 

uso das técnicas penais e administrativas cumulativamente, tendo em vista suas 

peculiaridades, sua ligação com a necessidade de proteger e preservar valores e princípios 

que presidem a Administração Pública, tarefa que pode ser desempenhada, também, pelo 

Direito Administrativo Sancionador. Há outros casos mais controvertidos. Quando o Estado 

intervém em determinados domínios da sociedade, pode valer-se do Direito Administrativo 

Sancionatório. Tal seria o caso do Estado regulando serviços de telecomunicações, 

transportes, enfim, serviços públicos, punindo, com sanções administrativas, 

comportamentos dos cidadãos (particulares) e agentes públicos, com o objetivo de proteger 

determinados bens jurídicos. Se esses mesmos comportamentos são, ainda, sancionados pelo 

direito penal, ainda que cumulativamente com o Direito Administrativo, tal decorre do fato 

de o Estado atuar nesse terreno, ou seja, do intervencionismo estatal protetivo na tutela de 

determinados serviços. No fundo, nesse campo, o poder sancionador não deixa de apresentar 

algum parentesco com o poder de polícia, embora, teoricamente, não se possa atrelar a 

sanção administrativa ao poder de polícia. Em tais casos, o poder punitivo realmente 

apresenta-se instrumentalmente ligado à gestão pública, embora nem sempre isso ocorra. 
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Esclarecendo essa postura, tenho sustentado que o problema não consiste, de fato, 

em construir qualquer novo ramo jurídico no sistema brasileiro, como se pudéssemos 

agrupar todas as realidades dentro dos ramos jurídicos, e como se fosse possível que 

agora viesse a ser lançado um novo ramo do Direito, designado Direito Público 

Punitivo. A dificuldade e o desafio são outros, não se atrelam a aspectos burocráticos 

ou artificiais, mas à ideia de articulação de princípios como o non bis in idem, a 

proporcionalidade e a vedação à arbitrariedade estatal na imposição de penas 

cumulativas.  

É necessário reconhecer, no campo constitucional, cláusulas comuns ao Direito 

Público Punitivo, não como ramo jurídico, mas como aquele conjunto de normas que 

disciplinam as várias manifestações punitivas do Estado. Do ponto de vista didático, 

semelhante esforço poderia enriquecer debates, disciplinas acadêmicas, congressos, 

seminários, eventos, reunindo, nas mesmas ocasiões e para discutir temas comuns, 

penalistas, constitucionalistas, administrativistas e processualistas, na perspectiva da 

interdisciplinaridade.  

Há sanções que, de fato, podem ensejar alguma confusão em termos de 

enquadramento na categoria de sanções administrativas ou penais, notadamente quando 

sua aplicação dependa de atuação jurisdicional e sua severidade cause perplexidades, eis 

que afetam direitos fundamentais. Insista-se, sempre, que ao legislador cabe configurar, 

discricionariamente, ilícitos penais e administrativos, cominando-lhes as respectivas 

sanções. Quando se trata de aplicação jurisdicional das sanções, o problema consiste, 

efetivamente, na correta identificação de sua natureza, estabelecendo-se a competência 

de juízes penais ou extrapenais, o veículo do processo penal, do processo civil, ou do 

chamado novo Direito Processual Público, com enfrentamento de questões relacionadas 

a garantias processuais específicas e, mais ainda, prerrogativa de foro e efeitos das 

sentenças condenatórias. Quando se trata de aplicação administrativa, imperioso 

vislumbrar a processualidade dessas relações e as condicionantes constitucionais 

conferidas às funções administrativas. Não se trata, como se vê, de consequências 

singelas, numa ou noutra hipótese.  

 


