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Síntese dogmática da proposição 

 

O presente ensaio objetiva fazer uma reflexão sobre o ato do Ministério Público de ajuizar Ação Civil 

Pública a fim desuprir omissão de sentença criminal. 

A ação civil pública é via processual adequada para combater os atos de improbidade administrativa, 

onde basta a simples ilicitude ou imoralidade administrativa para restar configurado o ato de improbidade e 

estáamparadapelo artigo 129, inciso III, da Carta Magna, inciso III do artigo 11 da Lei de Improbidade 

Administrativa, bem como, entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande.1 

Na realidade o magistrado na sentença criminal que condenou o policial civil C.R.O.deliberadamente 

não quis afastá-lo da função pública e aplicou-lhe uma sentença reduzida, pois a pena em abstrato era muito 

maior. Este procedimento também foi observado na decisão administrativa que não o afastou da função pública.  

Diante disso, o Ministério Público de Jaguarão/RS ingressou com a competente ação civil pública que 

foi julgada procedente pela magistrada daquela Comarca e ratificada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul. 

A defesa do agente público ingressou com ação rescisória alegando no mérito a desproporção da 

punição, ou seja, que o afastamento era desproporcional, pois o juízo criminal entendeu que o fato não reunia 

gravidade capaz de ensejar punição desta natureza. Sobretudo, diante do fato de que o requerente não possuía 

antecedentes, pois se trata de indivíduo de personalidade e conduta social favoráveis, tratando-se o episódio de 

fato isolado de sua vida pessoal e profissional. 

Esta versão foi rechaçada pelo juízo de primeiro e segundo grau que julgaram procedente a ação civil 

pública, em consequência, o agente veio a perder a função pública. 

 

 

Introdução Expositiva ou Justificativa 
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1Sentença, Processo n°. 055/1.06.0000267-1 (2° Vara Judicial da Comarca de Jaguarão/RS/RS, 25 de maio de 

2007). 



Deve-se partir da premissa que a ação de improbidade é espécie do gênero da ação civil pública. Assim, 

está sujeita às regras e aos princípios que compõe o sistema único do processo coletivo, composto dentre outras 

pelas leis 7.347 e outras. 

Os atos de improbidade administrativa regulados pela lei 8.492/92, podem ser de três espécies: a) 

aqueles que importam enriquecimento ilícito (art. 9); b) os que causam prejuízo ao erário (art. 10); c) os que 

atentam contra os princípios da administração pública (art. 11).  

É importante salientar que o art. 5, inciso XXXV da Constituição Federal assegura o direito 

fundamental à tutela jurisdicional adequada, o que implica a necessidade de técnicas processuais capazes de 

possibilitar a realização de direitos fundamentais. 

O caso em tela frisa que oMINISTÉRIO PÚBLICO, por seu agente, ingressou com Ação Civil Pública 

por Improbidade Administrativa com Pedido de Antecipação de Tutela contra C.R.O.Narrando que o réu, 

policial civil lotado na Delegacia de Polícia Civil de Jaguarão/RS, foi condenado definitivamente a pena de 

reclusão pela prática do delito de corrupção passiva. O réu nos dias 1° e 2 de julho de 1999 solicitou quantia em 

dinheiro à vítima I.M.P. para que pudesse reaver automóvel que lhe fora roubado, o qual foi encontrado em 

Jaguarão/RS. Ressaltou o disposto no art. 12 da Lei n° 8.429/92. Salientou trechos das decisões condenatórias da 

esfera criminal, reportando-se à regra do art. 935 do Código Civil. Entendeu enquadrado o agir do réu nas 

condutas do art. 1°, caput, 2°, 9°, 10 e 11, todos da Lei da Improbidade Administrativa, tendo afrontado os 

princípios relacionados no art. 4° do mesmo diploma, que repete o artigo 37 da Constituição Federal. 

Transcreveu trechos do Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, dizendo constituir-se a 

conduta do réu em grave transgressão disciplinar. Pediu liminarmente o afastamento do réu de suas funções, a 

título de antecipação de tutela, e, ao final, a procedência da ação para condenação do demandado às sanções do 

art. 12, inciso II, da Lei n° 8.429/92. Acostou documentos. 

Dita ação foi julgada procedente condenando-o à perda da função pública e ao pagamento de multa de 

R$ 4.000,00. 

Inconformado com a decisãoC.R.O interpôs Recurso de Apelação, ao qual foi dado parcial procedência. 

Interpôs Embargos Declaratórios, os quais restaram acolhidos, com efeitos infringentes. 

Lançou mão de Recurso Especial e Extraordinário, sendo que a ambos foi negado seguimento. 

Interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que deixou de admitir o Recurso Especial, foi dado 

provimento ao Agravo. Todavia, apreciado o Recurso Especial ajuizado, foi negado seguimento ao recurso. 

Inconformado C.R.O utilizou-se de Ação Rescisória, com o intuito de desconstituir a decisão proferida 

no Acórdão n.º 70021647227. 

É importante registrar de plano, para enriquecer este trabalho, que no Brasil, durante o século XX, a 

teoria da autonomia e independência entre as instâncias penal e administrativa foi amplamente defendida pela 

doutrina, reconhecida pela legislação e jurisprudencialmente aplicada. Não obstante, nos últimos anos, essa 

teoria começou a ser questionada por uma nova doutrina que, influenciada especialmente pela espanhola, 

defende a adoção no direito brasileiro da unidade do poder punitivo estatal.  

Essa teoria concede a repressão estatal em sentido amplo da qual são manifestaçõesàs vias punitivas, 

penal e administrativa, de forma que os princípios constitucionais limitadores do poder punitivo, 

tradicionalmente vinculados ao Direito Penal, também devem ser aplicados à repressão administrativa. Dessa 

concepção ampla de poder punitivo, decorrem à aplicação do ne bis in idem na relação entre as instâncias penal e 

administrativa geral. 

É importante ainda frisar que a ordem jurídica brasileira agasalha a teoria da unidade do poder punitivo 

estatal através de critérios objetivos para caracterização da identidade de sujeitos, fatos e fundamentos quando da 

incidência do ne bis in idem nas relações entre as instâncias penal e administrativas. 

 

1 Síntese da sentença da magistrada CarolinaGranzotto que julgou parcialmente procedente a Ação Civil 

Públicaajuizada pelo Ministério Público 
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Autor: Ministério Público – Promotora de Justiça Cláudia Ferraz Rodrigues Pegoraro 
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Preliminares 

I. Da legitimidade do Ministério Público 

Alega o demandado que tal prerrogativa do Parquet, no caso destes autos, estaria abalada por não ter 

ocorrido lesão ao patrimônio público, entendendo-a indispensável ao ajuizamento da ação civil pública. 

Ora, não lhe assiste razão. 



Indubitável a legitimidade ativa do Ministério Público em propor ação civil pública fundada em ato de 

improbidade administrativa. 

O artigo 129, inciso III, da Carta Magna é claro ao dispor entre as funções de tal instituição. 

Conforme leciona Alexandre de Moraes em seu Direito Constitucional, dentre os outros interesses 

difusos e coletivos aludidos pela Lei Maior “destaca-se a defesa do patrimônio público, da moralidade 

administrativa, ambos de natureza indiscutivelmente difusas”. 

A corroborar tal entendimento, outrossim, aleitura do inciso III do artigo 11 da Lei de Improbidade 

Administrativa, que deixa clara a possibilidade de aplicação das sanções por ele previstas, independentemente da 

ocorrência de dano. 

II. Da prescrição 

Em se tratando do delito de corrupção passiva na sua forma simples, o prazo prescricional aplicável é de 

oito anos (art. 109, III, do Código Penal), o qual não se encontra implementado. 

Ademais, como se percebe das regras acima transcritas, o prazo prescricional, cuja contagem se iniciou 

ainda em julho de 1999, quando instaurado o inquérito acerca do fato, se suspendeu enquanto do processo 

criminal, que se mostrava prejudicial à aplicação da punição administrativa, tendo somente sido retomado em 

agosto de 2004, quando tornada definitiva a condenação. 

Destarte, afastada a prescrição. 

III. Da afronta ao princípio da separação de poderes 

Em que pese o esforço da tese defensiva, a toda vista não calha, em face do disposto no art. 37, § 4°, da 

Carta Magna, não merecendo digressão a matéria. 

Com efeito, cabe também ao próprio Poder Executivo a apreciação e, se for o caso, eventual 

sancionamento de seu servidor. No entanto, tal faculdade não afasta a possibilidade de o Judiciário apreciar a 

mesma conduta, especialmente quando fundada a demanda em afronta ao interesse público e à própria lei, como 

é o caso. 

Aliás, tal é a dicção expressa do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. 

IV. Da ausência de manifestação acerca do art. 92, CP na decisão condenatória 

Cabível, portanto, seria a aplicação do disposto no inciso I, alínea “a”, do mencionado dispositivo do 

Estatuto Criminal, que, no entanto, haveria de ter sido fundamentadamente apreciado, não surtindo 

automaticamente seus efeitos (art. 92, §único, CP). 

A falta de tal apreciação da perda da função pública na esfera criminal, contudo, não elide a 

possibilidade de que seja analisada a conduta do servidor demandado no âmbito civil, porquanto, como já 

afirmado acima, tratam-se de instâncias independentes. 

Nessa esteira dispõe expressamente o artigo 37, § 4°, da Constituição Federal. 

V. Da não-autenticação das cópias que instruem a inicial 

Ora, não havendo dúvidas acerca da veracidade do contido em tais documentos, cujo conteúdo restou 

confirmado na própria resposta do demandado, despicienda se mostra a exigência de sua autenticação, não se 

verificando invalidade nesse tocante. 

Rejeitadas, portanto, as questões preliminares suscitadas, mostra-se o feito apto à apreciação do mérito, 

ao que ora passo. 

 

Mérito 

Quanto à demonstração da prática da infração pelo demandado, não há o que tergiversar. 

Uma vez tendo sido condenado definitivamente na esfera criminal pelo fato delituoso, incabível discutir 

sobre a ocorrência do evento ou sua autoria, conforme dispõe o artigo 935 do atual Código Civil (repetindo o 

disposto no artigo 1.525 do diploma antecessor). 

Na hipótese em liça, o demandado solicitou quantia em dinheiro para praticar ato que lhe era obrigatório 

devido a sua atuação como policial civil. 

Além de se constituir em crime, a conduta perpetrada configurou, outrossim, transgressão disciplinar de 

natureza grave, conforme dispõe o Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Rio Grande do Sul (Lei Estadual n° 

7.366/80). 

Ora, ao infringir tais normas, cometendo crime funcional, inquestionavelmente o demandado praticou 

ato afrontoso aos Princípios da Administração Pública, faltando à obrigação que lhe é imposta pelo artigo 4° da 

Lei n° 8.429/92. 

Translúcida, destarte, a incursão do demandado C.R.O.Em conduta ímproba, enquadrada no artigo 11 

da Lei da Improbidade Administrativa. 

Passo, então, à análise das penalidades cabíveis. 

Como consabido, é atribuição precípua de tais profissionais apurarem e coibir o cometimento dos mais 

variados delitos previstos pela legislação pátria. 

Ao incorrer o próprio demandado em uma dessas condutas típicas se evidenciou a sua desadequação ao 

exercício do mister em que investido. 

Nesse contexto, impositiva a condenação à perda da função, sanção expressamente prevista no art. 12, 

III, da LIA. 



Embora indubitável o abalo ao patrimônio moral da entidade a que pertencia o demandado, conforme 

acima examinado, não houve sequer concretização do auferimento da vantagem. 

Assim, observando a função moral da sanção pecuniária e não descuidando da redução automática de 

sua condição financeira pelo mero afastamento da função (ora recrudescida pela perda), tenho como adequado o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atentando ao parâmetro previsto na Lei nº 8.429/92, qual seja, a 

remuneração percebida pelo agente. 

Desacolho, no entanto, a pretensão às condenações de suspensão dos direitos políticos e proibição de 

contratação com o Poder Público, ou recebimentos de benefícios deste, pois não guardam pertinência com o 

apurado, mostrando-se despiciendas. 

Apesar da ilegalidade do ato praticado, deve-se atentar ao princípio da proporcionalidade consagrado 

constitucionalmente e também no parágrafo único do artigo 12 da Lei n° 8.429/92, do qual se dessume não ser 

obrigatória a aplicação cumulativa de todas as formas de sanção previstas. 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação civil pública intentada pelo Ministério 

Público em face de C.R.O., qualificado nos autos, para condená-lo por incurso no art. 11 da Lei n° 8.429/92, à 

perda da função pública e ao pagamento de multa de R$ 4.000,00. 

O demandado arcará, ainda, com as custas judiciais. 

Considerando a natureza da demanda, incabível a condenação em verba honorária. 

Ainda, considerando a conclusão acima, pela procedência da demanda no pedido de perda da função 

pública pelo réu, mantenho a decisão liminar. 

Comunique-se à Secretaria da Justiça e Segurança a que vinculado o demandado. 

 

2 Acórdão da 3a Câmara Cíveldo Tribunal de Justiçado Rio Grande do Sulratificando a sentença de 1° 

grau 

 

Terceira Câmara Cível 

Processo n.° 70021647227 

ComarcadeJaguarão/RS 

Apelante: C.R.O. 

Apelado:Ministério Público  

 

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à 

unanimidade, em afastar as preliminares e negar provimento ao apelo. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores DES. NELSON ANTONIO 

MONTEIRO PACHECO (PRESIDENTE E REVISOR) E DES. PAULO DE TARSO VIEIRA 

SANSEVERINO. 

 

I. Desnecessidade da manutenção da medida preventiva de afastamento: 

Inicialmente quanto ao pedido de desnecessidade da manutenção da medida preventiva de afastamento, 

requerendo o retorno às funções exercidas, tenho que tal pleito já foi atendido, quando do julgamento do agravo 

de instrumento n. 70020839817, que deferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação. 

II. Da nulidade da prova pericial: 

Em relação ao argumento da nulidade da prova pericial, tenho que não merece prosperar a 

argumentação, pois alegou tal nulidade considerando o modo de realização da degravação. No entanto, a questão 

em testilha já foi abordada no acórdão que julgou a apelação criminal pelo Des. Gaspar Marques Batista. 

III. Da prescrição: 

Quanto à alegação da prescrição, não merece acolhimento a hipótese de estar prescrita a pretensão do 

Ministério Público, haja vista que o prazo prescricional é previsto pela legislação criminal, conforme o art. 23, 

inc. II, da Lei n. 8.429/92, no entanto, a prescrição se opera pela pena em abstrato e não pela pena aplicada, para 

fins de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. 

IV. Inconstitucionalidade da lei n. 8.429/92: 

Não merece prosperar a argumentação do apelante, consoante às bem lançadas razões do Sr. Procurador 

de Justiça, Dr. Adriano Pereira Zibetti, senão vejamos:  

“(...) ao contrário do que alega o apelante, o Senado não rejeitou o projeto aprovado na Câmara dos 

Deputados, conforme procura fazer crer. Com efeito, se o tivesse feito, extinto e arquivado seria o processo 

legislativo (ato complexo), a teor do artigo 65, in fine, da Constituição Federal. Em verdade, o Senado 

apresentou uma emenda substitutiva ao projeto de lei oriundo da Câmara e deu seguimento natural e legal ao 

processo legislativo, aprovando a emenda e devolvendo o processo à Câmara, em exata obediência ao texto 

constitucional, não havendo, pois, rejeição (o que levaria à interrupção do procedimento legislativo e seu 

arquivamento), mas, sim, apresentação de emenda substitutiva, propiciando a sua normal tramitação no Senado 

e, depois, na Câmara”. 

V. Do mérito: 



O ato de exigir dinheiro, a título de prêmio, pararestituição do bem furtado de cidadão que é vítima de 

crime de roubo, não atende ao que preceitua as regras de disciplina do policial civil. 

Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e negar provimento ao apelo, mantendo a 

sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

 

3 AçãoRescisória ajuizada julgada improcedente 

 

Órgão Julgador: Tribunal de Justiçado Rio Grandedo Sul – 2° GrupoCível 

Processo n.° 70057489346 

Autor: C.R.O.- Advogado: Tissiane Rodrigues Acosta  

Réu: Ministério Público  

 

C.R.O.Propôs AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO LIMINAR, com fundamento no artigo 485, inciso 

V do Código de Processo Civil em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL. 

A Ação Rescisória tem como objeto rescindir a decisão prolatada no Acórdão n. 70021647227, pelos 

Excelentíssimos Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

uma vez que esta decisão violou dispositivo literal de lei. 

O acórdão que se pretende rescindir viola dispositivo de Lei, quando não observa o constante nos 

artigos 23, inciso II da Lei 8429/92, art. 197, §3º da Lei complementar estadual nº 10.098/94 (estatuto e regime 

jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul), art. 109, inciso V, art. 110 , caput 

e § 1º todos do Código Penal e art. 12, § único da Lei 8429/92. 

 

I. Da prescrição 

Conforme se extrai dos autos, o processo administrativo disciplinar foi autuado em 26 de outubro de 

2000, tendo o Conselho Superior de Polícia julgado dito PAD em 25 de março de 2002 (decisão publicada no 

D.O. em 25/04/2002). 

Iniciada a contagem do prazo prescricional na data do fato (02 de julho de 1999), restou suspensa no 

período de tramitação do PAD, nos termos do art. 197, § 5º da Lei 10.098/94, ou seja, até 25 de março de 2002. 

A ação civil pública cuja decisão se pretende rescindir foi protocolada em 14 de março de 2006. Logo, 

transcorreu período superior a 04 anos entre a data do fato e o ajuizamento da ação, ainda que se considere o 

prazo de suspensão acima referido. 

O acórdão atacado afastou a tese prescricional sob o argumento de que a prescrição se opera pela pena 

em abstrato e não pela pena aplicada. 

Ocorre que, entender dessa maneira é violar o texto da lei.  Isso porque, ao se adotar na instância 

administrativa o modelo do prazo prescricional vigente na instância penal, deve-se aplicar os prazos 

prescricionais ao processo administrativo disciplinar nos mesmos moldes que aplicados no processo criminal. 

Assim, impõe-se reconhecer a ilegalidade manifesta do v. acórdão condenatório proferido na ação 

civil pública que determinou a perda do cargo, eis que prescrita a pretensão do estado. 

II. Da conduta do autor e da desproporção da punição 

Em que pese o art. 12 da Lei 8429/92 discipline a possibilidade de perda da função pública como sanção 

a ser aplicada em todas as hipóteses de cometimento da improbidade administrativa, o seu parágrafo único 

estabelece que, “na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, 

assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente”.  

No caso em comento, a decisão atacada encontra-se em total descompasso com o princípio da 

razoabilidade, através do qual a administração deve se pautar por critérios racionais para buscar atingir a 

finalidade do ato administrativo, sendo ilegítimos os atos que não se apresentem razoáveis e sensatos.  

O processo criminal, embora tenha culminado em sentença condenatória, não resultou na pena de perda 

do cargo, punição esta que seria possível como efeito da condenação, nos termos do art. 92, I do CPB. 

Sem sombra de dúvidas, entendeu o juízo criminal que o fato não reunia gravidade capaz de ensejar 

punição dessa natureza, sobretudo diante do fato de que o requerente não possuía antecedentes, trata-se de 

indivíduo de personalidade e conduta social favoráveis, tratando-se o episódio de fato isolado em sua vida 

pessoal e funcional. 

III. Do cabimento do pedido liminar 

Visualiza-se claramente a presença dos requisitos para a concessão de tal medida, o fumus boni iuris e o 

pericullum in mora, o primeiro evidenciado no sentido de que é manifesto o excesso da sanção administrativa a 

que o autor foi submetido, sendo certa sua revisão; o segundo requisito é claro eis que, conforme se observa nas 

fls. 823 e 825 dos autos originais, foram determinado o cumprimento da sentença, com a cientificação do 

Governador do Estado e do Chefe de Polícia Civil para que procedam a demissão do servidor. 

Portanto, é medida que se impõe a imediata suspensão do processo nº 055/1.06.0000267-1. 

 

4 Recurso Especial e Extraordinário ajuizado  



 

Órgão Julgador: Tribunalde Justiça do Rio Grande do Sul - 3.VicePresidência 

N° 70031866684 

Autor: C.R.O.– Advogado:Thiago Seidel 
Réu: Ministério Público  

 

Recurso Especial 

 

Das razões do pedido de reforma da decisão 

Com devido acatamento não assiste razão à decisão guerreada, uma vez que permitir que o acórdão da 

ação rescisória sejajulgado improcedente, sem dúvida ofende os dispositivos acima citados. 

Ademais, o fundamento utilizado no acórdão atacado no sentido de que não houve violação dos 

dispositivos supracitados não merece respaldo, pelos motivos de fatos a seguir: 

Isso porque, em 27 de dezembro de 2013, foi assinado o ato de cassação da aposentadoria do 

requerente. 

Ocorre que o ato de cassação da aposentadoria do recorrente se encontra em total descompasso com o 

princípio da razoabilidade, razão pela qual o requerente tenta, através de ação rescisória, a anulação do julgado 

que originou o presente ato. 

Em que pese o art. 12 da Lei 8429/92 discipline a possibilidade de perda da função pública como sanção 

a ser aplicada em todas as hipóteses de cometimento da improbidade administrativa, o seu parágrafo único 

estabelece que, “na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, 

assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente”. 

Dessa forma, iniciada a contagem do prazo prescricional na data do fato (02 de julho de 1999), restou 

suspensa no período de tramitação doProcesso Administrativo, nos termos do art. 197, § 5º da Lei 10.098/94, ou 

seja, até 25 de março de 2002. 

Logo, cabe observar que a ação civil pública cuja decisão se pretendeu rescindir foi protocolada em 14 

de março de 2006, transcorrendoperíodo superior a 04 anos entre a data do fato e o ajuizamento da ação, ainda 

que se considere o prazo de suspensão acima referido. 

Salienta-se que o acórdão atacado afastou a tese prescricional onde se argumenta que a prescrição se 

opera pela pena em abstrato e não pela pena aplicada, infringindo assim artigo 485 do Código de Processo Civil 

inciso V. 

 Cabe mencionar que prescreve o poder disciplinar com base na pena in abstrato, nos prazos do art. 109 

do Código Penal, enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação, e, 

após o referido trânsito ou improvimento do recurso da acusação, com base na pena aplicada in concreto (art. 

110, § 1º, c/c o art. 109 do CP), ou seja, entender ao contrário seria admitir o cumprimento da lei apenas no 

momento em que prejudique o cidadão, sonegando-a quando lhe beneficie. 

Nesse sentido Excelências a aplicação de Perda do Cargo mostra-se desproporcional eis que a conduta 

do autor não se reveste de gravidade suficiente para amparar punição tão severa.  

Note-se que no processo criminal, embora tenha culminado em sentença condenatória ao recorrente, não 

resultou na pena de perda do cargo, pois o julgador entendeuque o fato não reunia gravidade capaz de ensejar 

perda do cargo,além de levar em conta as condições pessoais do autor quenão possuía antecedentes com 

umaconduta social favorável, tratando-se o episódio de fato isolado na vidapessoal e funcional do recorrente.  

Da mesma forma, o entendimento do Conselho de Polícia, no julgamento do Processo Administrativo 

Disciplinar em observância ao princípio da proporcionalidade, pois cabe a autoridade em confronto: a gravidade 

da falta, o dano causado ao serviço público, o grau de personalidade do servidor e seus antecedentes funcionais 

para, sopesando tudo, demonstrar a justiça da sanção.   

Giz-se, que não foi observado o princípio da proporcionalidade, eis que houve manifesta desproporção 

na punição ao autor que teve como sanção a perda do cargo. 

Assim é manifesto o excesso da sanção administrativa a que o recorrente foi submetido, bem como a 

prescrição no caso se opera, razão pela qual o julgado em questão merece ser rescindido, com a consequente 

prolação de nova decisão, reconhecendo-se a prescrição da pretensão estatal ou, caso não seja esse o 

entendimento de Vossas Excelências, seja reformada a decisão que determinou a perda do cargo, eis que em total 

afronta ao princípio da proporcionalidade. 

Em razão do exposto, espera que os Eminentes Ministros, deem provimento ao presente recurso, para o 

fim de reformar o v. acórdão da Colenda 2.º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

julgado a ação rescisória procedente nos termos expostos anteriormente e por violar dispositivo de lei.  

 

Recurso Extraordinário 

 

Das razões do pedido de reforma da decisão 

O acórdão que se pretende rescindir viola dispositivo de Lei, quando não observa o constante nos 

artigos 23, inciso II da Lei 8429/92, art. 197, §3º da Lei complementar estadual nº 10.098/94 (estatuto e regime 



jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul), art. 109, inciso V, art. 110, caput e 

§ 1º todos do Código Penal e art. 12, § único da Lei 8429/92, que abaixo se transcreve: 

I. Da Prescrição 

Iniciada a contagem do prazo prescricional na data do fato (02 de julho de 1999), restou suspensa no 

período de tramitação do PAD, nos termos do art. 197, § 5º da Lei 10.098/94, ou seja, até 25 de março de 2002. 

A ação civil pública cuja decisão se pretende rescindir foi protocolada em 14 de março de 2006. Logo, 

transcorreu período superior a 04 anos entre a data do fato e o ajuizamento da ação, ainda que se considere o 

prazo de suspensão acima referido. 

Significa dizer, prescreve o poder disciplinar com base na pena in abstrato, nos prazos do art. 109 do 

Código Penal, enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação, e, após 

o referido trânsito ou improvimento do recurso da acusação, com base na pena aplicada in concreto (art. 110, § 

1º, c/c o art. 109 do CP).  

Assim, impõe-se reconhecer a ilegalidade manifesta do v. acórdão condenatório proferido na ação civil 

pública que determinou a perda do cargo, eis que prescrita a pretensão do estado. 

II. Da conduta do recorrente e da desproporção da punição 

A decisão atacada encontra-se em total descompasso com o princípio da razoabilidade, através do qual a 

administração deve se pautar por critérios racionais para buscar o atingimento da finalidade do ato 

administrativo, sendo ilegítimos os atos que não se apresentem razoáveis e sensatos.  

A aplicação de PERDA DO CARGO mostra-se desproporcional eis que a conduta do recorrente não se 

reveste de gravidade suficiente para amparar punição tão severa.  

Da mesma forma, o entendimento do Conselho de polícia, no julgamento do Processo Administrativo 

Disciplinar. 

EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, A AUTORIDADE DEVE PÔR 

EM CONFRONTO: A GRAVIDADE DA FALTA, O DANO CAUSADO AO SERVIÇO PÚBLICO, O GRAU 

DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR E SEUS ANTECEDENTES FUNCIONAIS PARA, 

SOPESANDO TUDO, DEMONSTRAR A JUSTIÇA DA SANÇÃO. 

Essencial interpretar todos os fatos diante do Principio da Proporcionalidade, com fundamento em 

doutrina de Murilo de Mello Campos.2: 

O Princípio da Proporcionalidade prescreve que a medida adotada deve, segundo Didier “estabelecer 

um iter procedimental lógico seguro na tomada de uma decisão, de modo a que se alcance a justiça do caso 

concreto”.3 

Somando, trata-se de utensílio imprescindível ao operador de direito, que vem ajudar a equilibrar o 

meio ao fim pretendido pela lei, como se posicionou Wilson Antônio Steinmetz: 

“O princípio ordena que a relação entre o fim que se pretende alcançar e o meio utilizado 

deve ser proporcional, racional, não excessiva, não arbitrária. Isso significa que entre meio 

e fim deve haver uma relação adequada, necessária e racional ou proporcional.”4 

Nessa linha de raciocínio, lúcido julgado do Desembargador Luiz Cezar Medeiros, do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, no processo nº. 2003.029400-7: 

“Na aplicação das sanções inscritas na Lei 8.429/92 o juiz deve louvar-se no princípio 

da proporcionalidade, evitando punições desarrazoadas, que não guardem relação 

com a gravidade e a lesividade do ato praticado, sem descurar, contudo, dos imperativos 

constitucionais que apontam para a necessidade de rigor no combate aos atos de 

improbidade administrativa. Essa orientação se amolda aos princípios de justiça e permite 

uma adequação às circunstâncias subjetivas do agente e ao dano –material ou moral – 

efetivamente causado, sem que se descambe para a impunidade ou o descrédito do diploma 

da repressão da imoralidade e improbidade administrativa. Ao decidir pela aplicação 

isolada ou conjunta das penalidades instruídas na Lei 8.492/92, art. 12, I, II e III, o juiz, 

independente da estima pecuniária, deve estar atento à intensidade da ofensa aos 

                                                           
2 CAMPOS, Murilo de Mello. Os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade e o Processo Administrativo 

Disciplinar. Disponível em 

http://www.ieacd.com/revista/Os%20Princ%C3%ADpios%20da%20proporcionalidade%20e%20razoabilidade%

20e%20o%20processo%20administrativo%20disciplinar.pdf. Acesso em 23 abr. 2012. 
3 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 

9. ed., Salvador: JusPodivm, 2008. p. 36). 

4 STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p.149. 

http://www.ieacd.com/revista/Os%20Princ%C3%ADpios%20da%20proporcionalidade%20e%20razoabilidade%20e%20o%20processo%20administrativo%20disciplinar.pdf
http://www.ieacd.com/revista/Os%20Princ%C3%ADpios%20da%20proporcionalidade%20e%20razoabilidade%20e%20o%20processo%20administrativo%20disciplinar.pdf


valores protegidos pela ordem jurídica e às circunstâncias peculiares do caso concreto, 

dentre elas, o grau de dolo ou culpa em que se houve o agente, seus antecedentes 

funcionais e sociais e as condições especiais que possam ensejar a redução da 

reprovabilidade sociais, tais como, aspectos culturais, regionais e políticos, contexto 

social, necessidade orçamentária, priorização de determinados atos, clamor da 

população, consequências do fato etc.” (grifo nosso) 

III. Do pedido 

Em razão do exposto, espera que Vossas Excelências, eminentes Ministros, deem provimento ao 

presente Recurso Extraordinário para o fim de rescindir Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº. 

70021647227 proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul/RS. 

 

5 Acórdão da AçãoRescisória 

 

Segundo Grupo Cível 

Processo n.º 70057489346  

Comarca de Jaguarão/RS 

Autor:C.R.O.  

Réu:Ministério Público  

 

Acordam os Magistrados integrantes do Segundo Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à 

unanimidade, em rejeitar a preliminar e julgar improcedente a ação rescisória. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores DES. NELSON ANTONIO 

MONTEIRO PACHECO (PRESIDENTE), DES.ª MATILDE CHABAR MAIA, DES. EDUARDO UHLEIN, 

DES. FRANCESCO CONTI E DR. RICARDO BERND. 

 

I. Da impossibilidade jurídica do pedido 

Ausente vedação no ordenamento jurídico para o pedido formulado pelo autor – rescisão do julgado 

com base na suposta violação aos arts. 12, parágrafo único e 23, II, da Lei nº 8.429/92; 109, V, e 110, caput e § 

1º, ambos do Código Penal; e 197, § 3º da L. C. Estadual nº 10.098/94 -, não caracterizada a impossibilidade 

jurídica do pedido. 

Neste sentido, tal perquirição nesta via confunde-se com o mérito recursal, e neste contexto será 

analisada. 

Peço licença para transcrever excerto do parecer do Ministério Público, da lavra do e. Procurador de 

Justiça, Dr. José Barrôco de Vasconcellos: “Deve ser desacolhida a preliminar arguida pelo réu quanto à 

impossibilidade jurídica do pedido. Isto porque, sendo o cerne da presente ação a suposta violação à literal 

dispositivo de lei, o fato da matéria já ter sido apreciada no feito rescindendo não se traduz em causa para o 

indeferimento da inicial. Outrossim, eventual rediscussão da matéria pelo autor é questão que se confunde com o 

meritum causae, não merecendo análise em apartado.” 

Portanto, rejeito a prefacial. 

II. Mérito 

Acerca da violação literal dos arts. 23, II da Lei 8.429/92; 109, V e 110 do CP, tendo em vista a exegese 

emprestada sobre a prescrição da pretensão punitiva na ação civil pública (...) o indeferimento se dá em razão da 

falta da comprovação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, consoante à regra do permissivo 

legal constante do inciso I do art. 112, para fins da incidência dos arts. 110 e 112 do Código Penal.  

Assim, em que pese às alegações do recorrente acerca da verossimilhança da alegação da pena aplicada, 

ausente comprovação cabal do trânsito em julgado da ação penal. 

Com relação à violação literal de dispositivo de lei: “(...) para ser julgado procedente, o pedido 

rescindendo deduzido em ação rescisória fulcrada no inc. V do art. 485 do CPC depende, necessariamente, da 

existência de violação, pelo v. acórdão rescindendo, a literal disposição de lei. A afronta deve ser direta – contra 

a literalidade da norma jurídica – e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas, 

ou mesmo integração analógica. (STJ – 2ª Seção, AR 720-PR-EI, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 9.10.02, 

rejeitaram os sem., v.u., DJU 17.2.03, p. 214)”. 

Assim, não verificada transgressão aos arts. 23, II, da Lei 8.429/92; 109, V, e 110 do Código Penal. 

De outra parte, outro fundamento para a desconstituição pretendida reside na alegada violação da norma 

constante do parágrafo único do art. 12 da Lei nº 8.429/92, tendo em vista a desproporção entre a conduta 

praticada e a pena aplicada. 

Cumpre frisar o fundamento adotado no acórdão hostilizado para a manutenção da sentença de 

procedência da ação civil pública, com base na prova da prática de atos incompatíveis com o exercício da função 

pública, configuradores da improbidade administrativa. 

Na espécie, conveniente a transcrição dos motivos para a fixação e individualização das penas 

aplicadas, em especial a perda da função pública, (...) ausente violação literal do art. 12, parágrafo único, da Lei 



nº 8.429/92, especialmente porquanto efetuada a individualização das penas de acordo com as circunstâncias do 

caso concreto. 

Ante o exposto, voto para rejeitar a preliminar; e julgar improcedente a ação rescisória. 

Condeno o demandante nas custas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador do 

demandado, os quais vão fixados em R$ 2.000,00. Suspensa a exigibilidade, por litigar sob o amparo da 

Assistência Judiciária Gratuita - AJG. 

 

6 Decisão da rejeição da AçãoRescisória 

 

Segundo Grupo Cível 

Processo n.º 70057489346  

Comarca de Jaguarão/RS 

Autor:C.R.O.  

Réu:Ministério Público  

 

Busca o autor em sede liminar, a suspensão da fase do cumprimento da sentença proferida em seu 

desfavor, na ação civil pública autuada sob o nº 055/1.06.0000267-1, a qual culminou na sua condenação no 

pagamento de multa no valor de R$ 4.000,00, e perda do cargo público. 

De início, conveniente destacar a expressa vedação à concessão de liminares que esgotem no todo ou 

em parte o objeto da ação, consoante o disposto no art. 1º, da Lei nº 9.494/97, o qual remete ao parágrafo 3º do 

artigo 1º da Lei Federal nº 8.437/92. 

Compulsando os autos, tem-se a ação originária – ação civil pública por improbidade administrativa – 

movida pelo Ministério Público contra o Sr. C.R.O., julgada parcialmente procedente. 

Por outro lado, a condenação na esfera criminal - do art. 317 do Código Penal. 

Acerca da prescrição, o art. 23, II da Lei nº 8.429/92 – Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração publica direta, indireta ou fundacional e dá outras providenciais: 

“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser 

propostas: 

“II – dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares 

puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo 

ou emprego.”(grifei) 

No âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei nº 7.366/1980 – Estatuto dos Servidores da Polícia 

Civil: 

“Art. 83. São penas disciplinares:  

VI – demissão; 

Art. 95. A aplicação das penas referidas no artigo 83 deste Estatuto prescreve nos 

seguintes prazos: 

IV – em cinco (5) anos, as de demissão, demissão a bem do serviço público e cassação da 

aposentadoria ou disponibilidade. 

§ 1º A data do conhecimento do fato por superior hierárquico constitui o termo inicial dos 

prazos de que trata este artigo. 

§ 2º Quando as faltas constituírem, também, fato delituoso, a prescrição será regulada 

pela lei penal.”(grifei) 

E o Código Penal: 

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto 

nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de 

liberdade cominada ao crime, verificando-se: 

II – em 16 (dezesseis) anos, se o máximo da pena é superior a 8 (oito) anos e não excede a 

12 (doze); 

V – em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não 

excede a 2 (dois); 

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatóriaregula-

se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se 

aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. 

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a 

acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. 



§ 2º A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior 

à do recebimento da denúncia ou da queixa.(grifei) 

Art. 112. No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: 

I – do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a 

que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; 

II – do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva 

computar-se na pena.” (grifei) 

No caso, malgrado a incursão do autor da presente ação no crime tipificado no art. 317 do CP, o qual 

prevê pena de reclusão de dois a doze anos e multa, a pena aplicada foi de um ano de reclusão e multa. 

Contudo, nesta sede de cognição não exauriente, o autor não logrou êxito em comprovar, de forma 

inequívoca, a incidência dos arts. 110 e 112 do CP, pois sequer demonstra o trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória, para fins da incidência pretendida. 

De outra parte, milita em favor do réu o acórdão transitado em julgado. 

Ante o exposto, indefiro a medida liminar. 

DES. EDUARDO DELGADO, 

Relator. 

 

7 Agravo Regimental ajuizado 

 

Órgão Julgador: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – 3° Vice Presidência. 

Processo n.° 70046842563.  

Autor: C.R.O.- Advogado: Thiago Seidel 

Réu: Ministério Público. 

 

C.R.Onão se conformando com a respeitável decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento 

interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto apresentou AGRAVO 

REGIMENTAL. 

 

I. Razões de recurso 

O MM Ministro Relator Presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao 

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo 

agravante. 

 Excelência, data máximavênia, totalmente equivocada a v. decisão ora recorrida, merecendo ser 

reformada a decisão que, em sede de agravo, negou seguimento ao recurso especial, por ausência da cadeia 

completa de procurações. 

Ab initio, cabe mencionar que os patronos do agravante o assistem desde o início da ação, como é 

fartamente comprovado na cópia dos autos do processo que se pretende revisar. 

Em segundo lugar, quando da propositura de Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul, o instrumento de procuração seguiu juntamente com a petição inicial, no entanto, 

estranhamente não consta nos autos. 

Tanto é que o recurso restou regularmente cadastrado e processado perante aquele Tribunal, nunca 

sendo apontado tal vício, até então sanável. 

Ademais, trata-se de vício que poderia ter sido facilmente sanado pelos procuradores não fosse à desídia 

do Tribunal de origem que desconsiderou a suposta ausência, e deu regular tramitação ao feito, que não pode 

agora ser obstado em razão de suposto vício. 

O agravante merece ter o seu recurso especial processado e julgado, diante da evidente capacidade 

postulatória concedida aos seus procuradores. 

II. Do pedido 
Pelo exposto, requer o agravante que este egrégio Tribunal receba e dê provimento ao presente recurso 

para reformar integralmente a r. decisão guerreada, pelas razões expostas neste petitório, determinando, 

consequentemente, o provimento do Agravo de Instrumento e posteriormente o Recurso Especial interposto pela 

agravante. 

Requer, ainda, que as razões recursais do Recurso Especial e Agravo de Instrumento sejam 

consideradas como partes integrantes do presente recurso. 

Pede e confia que o recurso, interposto no prazo legal, seja recebido e lhe seja dado provimento para o 

fim indicado acima. 

 

Considerações finais e proposição 

 

 



É importante frisar, mais uma vez, alicerçado num brilhante artigo escrito pela Dra. Sirlene Nunes 

Aredes, Revista brasileira de ciências Criminais, ano XXVII. 155 maio 2019, pg. 155 e seguintes: “que nas 

últimas décadas, expande a aplicação da teoria da unidade do poder punitivo estatal, segundo a qual inexistem 

critérios que possam distinguir materialmente as esferas penal e administrativas, pois ambas integram a repressão 

estatal em sentido amplo. Decorre dessa unidade a aplicação em todas as instâncias punitivas dos princípios 

constitucionais limitadores do poder punitivo. Sustenta-se também que, devido à identidade material entre as 

instâncias, viola a proibição de bis in idem a aplicação de sanções administrativas e penais a uma mesma pessoa, 

pelos mesmos fatos e fundamentos. 

O ne bis in idem possui vertente processual que objetiva impedir a reiteração de processos por fatos já 

julgados, independentemente do resultado do processo anterior e fundamenta-se na segurança jurídica, no devido 

processo legal e nos efeitos negativos da coisa julgada. O princípio também integra a vertente material que veda 

a aplicação ao mesmo sujeito de mais de uma sanção em razão dos mesmos fatos e fundamentos. 

Na ordem jurídica brasileira, a teoria da autonomia e independência entre as instâncias penal e 

administrativa, goza de ampla aceitação por parte da doutrina. Da mesma forma, a legislação pátria possui 

expressas previsões contrárias à incidência do ne bis in idem que são inteiramente acolhidas pela jurisprudência. 

Sustenta-se que o ne bis in idem é direito fundamental não expresso inserido no sistema pelo art. 5°, § 

2°, da CRFB/88. Sua relação com os princípios e direitos expressos na CRFB/88, tais como o devido processo 

legal, a segurança jurídica e a intangibilidade da coisa julgada, e sua imprescindibilidade para a concretização 

desses direitos garantem-lhe o status de direito constitucional. O ne bis in idem, especialmente aplicável na 

relação entre as instâncias, também é reconhecido pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos e pelo 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o que também impele ao abrandamento da teoria da 

independência entre as instâncias.”. 

A defesa brilhantemente ao trabalhar no caso em comento, tanto na discursão do ajuizamento da ação 

civil pública, como da ação rescisória deu ênfase ao critério da proporcionalidade, pois entendia que o réu não 

deveria ser penalizado com o afastamento da função pública, como decidiu o juiz de 1° grau. Portanto, o tema é 

polêmico, mas por outro lado pode-se concluir que o judiciário aceita o ajuizamento de ação civil pública para 

suprir omissão na sentença criminal e no procedimento administrativo. 

Evidentemente que se deve analisar caso a caso, pois como se pode observar,o juiz de primeiro grau e o 

próprio Tribunal não quiseram afastar o funcionário público, mas, posteriormente, o mesmo judiciário veio a 

julgar procedente a competente ação civil pública e optou pelo afastamento do policial civil que defendeu a tese 

de que tal decisão era injusta pelos motivos já explicitados. 

É de ressaltar-se que o mérito do afastamento não foi julgado pelos tribunais superiores, pois os 

julgamentos dos recursos especial e extraordinário restaram prejudicados diante do julgamento das preliminares. 

Como bem elencou a eminente juíza de primeiro grau: “assim, não se pode negar que a ação civil 

pública se trata da via processual adequada para a proteção do patrimônio público, dos princípios constitucionais 

da administração pública e para repressão de atos de ‘improbidade administrativa’, ou simplesmente atos lesivos, 

ilegais ou imorais, conforme expressa previsão no art. 12 da Lei n.° 8.429/92 (de acordo com o art. 37, § 4°, da 

Constituição Federal) e art. 3° da Lei Federal n.° 7.347/85”. 

Ao corroborar tal entendimento, outrossim, a leitura do inciso III do art. 11 da Lei de improbidade 

administrativa que deixa clara a possibilidade de aplicação das sanções por eles previstas, independentemente da 

ocorrência de dano. É o que se obtém ainda da polêmica decisão da magistrada. 

Alicerçado do princípio da separação dos poderes cabe também ao próprio poder executivo a apreciação 

e se for o caso eventual sancionamento de seu servidor. Por outro lado, tal faculdade não afasta a possibilidade 

do judiciário apreciar a mesma conduta, especialmente quando fundada a demanda em afronta ao interesse 

público e a própria lei como é o caso, o que também se extrai da sentença da magistrada.  

O doutrinador Eli Lopes Meireles, assim arremata: “não se deve confundir o poder disciplinar da 

Administração com o poder punitivo do Estado, realizado através da Justiça Penal. O poder disciplinar é 

exercido como faculdade punitiva interna da Administração e, por isso, mesmo, só abrange as infrações 

relacionadas com o serviço; a punição criminal é aplicada com finalidade social, visando à repressão de crimes e 

contravenções definidas nas leis penais, e por esse motivo é realizada fora da Administração ativa, pelo Poder 

Judiciário. 

A punição disciplinar e a criminal têm fundamentos diversos, e diversa é a natureza das penas. A 

diferença não é de grau; é de substância. Dessa substancial diversidade resulta a possibilidade da aplicação 

conjunta das duas penalidades sem que ocorra bis in idem. Por outras palavras, a mesma infração pode dar 

ensejo à punição administrativa (disciplinar) e a punição penal (criminal), porque aquela é sempre um minus em 

relação a esta. Daí resulta que toda condenação criminal por delito funcional acarreta a punição disciplinar, mas 

nem toda falta administrativa exige sanção penal.” 

É oportuno também citar duas decisões jurisprudenciais pertinentes ao assunto: 

“A ação rescisória, na fase recendente, não é juízo de reexame ou retratação, à semelhança do que 

ocorre com os recursos ordinários. É um juízo de verificação da ofensa clara e inequívoca à literal disposição de 

lei, que constitui o fundamento da conclusão da decisão.” 



“Os erros ontológicos do juiz, erros de falta ou defeito de observação, não podem ser causa de se 

rescindir a sentença. A lei entregou a depuração deles à técnica dos recursos. Nesses, é que se apura se houve ou 

não, equívoco nos sentidos, má apreciação das provas ou falhas de inteligência no exame dos fatos (Ação 

Rescisória n.° 233, TJESC, Relator o Desembargador Xavier Vieira)”. 

Por tudo isso, julgo razoável e constitucional defender neste Congresso a tese: AJUIZAMENTO DE 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA SUPRIR OMISSÃO DE SENTENÇA CRIMINAL 
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