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ou seja, é um sistema mais simplifi cado, que não precisa de uma pesquisa prévia, inclu-
sive pela natureza dos minérios que são utilizados ali. E um último regime, que seria o 
de extração, é feito pelos órgãos públicos para a realização de obras, como por exemplo, 
construção de estradas, eles utilizam toda aquela areia, ou aquele cascalho que já está ali 
perto da estrada, na própria obra, na pedreira, sem precisar de fazer uma pesquisa prévia. 
Todos esses regimes têm o licenciamento ambiental, têm todo um procedimento, apenas 
mais simplifi cado do que uma pesquisa mineral regular.

Revista: Qual o direito do proprietário do solo em relação à atividade de mi-
neração em sua área?

Ana Salett: O direito do proprietário do solo é garantido pela Constituição. Primeiro, 
a Constituição fez uma diferenciação. O subsolo é da União. A propriedade restringe-se 
ao solo. O subsolo e todos os minérios ali existentes são da União. A utilização deles tem 
de ser mediante a outorga da União, sendo garantida ao proprietário do solo, na fase da 
pesquisa, uma indenização pelos danos causados ao solo. Ele recebe na fase da pesqui-
sa. Na fase de lavra, o proprietário tem direito a receber até 50% do correspondente a 
ser feito, que é a compensação fi nanceira. Por exemplo, um minério de ferro, em que o 
percentual do Cfem é de 12% sobre o faturamento líquido mensal da empresa. E se for 
em uma fazenda, a rigor, pela lei, o proprietário teria direito a 1% do faturamento líquido 
mensal da empresa. Assim, ele não é prejudicado. O que pode ocorrer, dependendo da 
extração, é ele ter de desativar as atividades que ele faz no subsolo, se ele tiver criação, 
ou plantação, dependendo da substância, pode realmente afetar. Não necessariamente 
eles utilizam esse critério, quer dizer, o de que estão livres para fazer acordos outros, 
com percentuais diferentes. Se houver consenso, a autarquia aceita, sem maiores proble-
mas. Então, nesse ponto, é garantido o direito a esse percentual à parte afetada.

Processo Disciplinar e Processo Administrativo
Independência e Interdependência das Instâncias

(Arts. 121, 125 e 126 da Lei 8.112/90)
Sebastião José Lessa*

I. Considerações preliminares

*N.E.: Conselheiro da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal.
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A tese da independência e interdependência das instâncias, pela constante 
aplicação, continua a merecer estudo e refl exão.

Não muito raro ocorre que o servidor público, por um mesmo fato, dito cen-
surável, venha responder nas esferas administrativa, penal e cível.

E como, em princípio, as instâncias são independentes, como se vê dos arts. 
121 e 125 da Lei 8.112/90,  pode ocorrer a hipótese de decisões divergentes sobre 
os mesmos fatos, ou seja, absolvição no Juízo criminal, e responsabilização na 
esfera administrativa ou vice-versa.

José Cretella Júnior, com a consagrada autoridade, observa que, na prática, 
ocorre com maior freqüência, a absolvição no Juízo criminal, e a punição na esfe-
ra administrativa, posto que   “Aquilo que é bastante para a incriminação admi-
nistrativa é, muitas vezes, insufi ciente para a delineação da fi gura penal, base de 
condenação.”  (Prática do Processo Administrativo, Ed. RT, SP, 1988, p. 116) 

Também esclarece o ilustre mestre que  “Tudo gira, pois, em torno do fato, 
existência ou inexistência. Ou da prova da existência do fato.  Ou da capitulação 
do fato como infração penal.  Ou da sufi ciência ou insufi ciência de provas para a 
condenação. Ou ainda da existência de circunstância que exclua o crime ou isente 
o réu de pena.’’ (Obra citada, p. 121)  

É cediço que a decisão penal absolutória que nega o fato ou afasta a autoria  
(art. 126, Lei 8.112/90), bem como a que reconhece a exclusão de ilicitude  (art. 
23, CP; art. 65, CPP) repercute na instância administrativa.

Para equacionar a questão, a lei nos dá o caminho, nos arts. 64, 65,  66 e 67 
do CPP;  art. 386, I usque VI do CPP; art. 935 do atual CC; e arts. 121, 125 e 126 
da Lei 8.112/90.

Também deve aqui ser ressaltado, por oportuno, a questão trazida pela Lei 
8.429/92, que trata da improbidade administrativa. É que no art. 12, cuida a lei 
das penas, inclusive da perda da função pública.

Cremos que, em linha de princípio, a decisão penal deverá prevalecer sobre 
a que for dada na ação civil pública de improbidade administrativa, quando ocor-
rerem as hipóteses previstas no art. 126 da Lei 8.112/90.

II. A repercussão da absolvição 
criminal na esfera cível

Com efeito, idêntica repercussão (prevalência) ocorre entre decisão penal e 
decisão cível. 

A prevalência da instância penal sobre a cível, quando aquela nega o fato ou 
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a autoria, mereceu de Eduardo Espínola Filho, os comentários seguintes:
Assim, o que se observa é a perfeita correspondência do sistema posi-

tivo vigente com o exposto por nós, em colaboração com Espínola, no citado 
Tratado de Direito Civil brasileiro (vol. cit., n. cit), quando registramos: bem 
se compreende que, sendo o mesmo ato ilícito, um choque entre as decisões 
proferidas pelo Juízo cível e pelo Juízo criminal, apreciando esse mesmo fato, 
seria um rude golpe para a dignidade do direito, um verdadeiro abalo para a 
segurança da Justiça, com funestas conseqüências sociais. (Código de Pro-
cesso Penal brasileiro anotado, Ed. Rio, Sexta Edição, v. II, p. 20)

E mais:
 Explicam  Planiol, Ripert e Esmein: “Quando um ato constitui, ao 

mesmo tempo, uma falta civil e uma falta penal, a ação de perdas e danos é, 
de diversos pontos de vista, junta ou subordinada à ação pública tendente à 
condenação penal. A questão de repressão toma a dianteira sobre a questão 
de reparação”  (Planiol e Ripert, Traité pratique de Droit Civil français, v. 
6o, com a colaboração de Esmein, Obligations, 1a parte, 1930, p. 671). (Obra 
citada, p. 20/1)

Percebe-se, como anota Espínola Filho, o interesse social que normalmente 
prepondera sobre o individual. (Obra citada, p. 20)

Então, embora, em princípio, as instâncias sejam independentes, o legislador 
laborou para evitar incongruências, estabelecendo as hipóteses em que a decisão 
penal prevaleça sobre a cível.

III. A repercussão da absolvição criminal 
na esfera administrativa e disciplinar

Na esfera administrativa (e disciplinar), embora tenha como regra a inde-
pendência das instâncias  (art. 125,  Lei 8.112/90), adota-se, também, em certas 
hipóteses, a prevalência da decisão penal sobre a administrativa, como se constata 
da redação do art. 126 da lei citada, verbis:

A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de  
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

O prof. Ivan  Barbosa Rigolin, com o consagrado acerto, leciona acerca do 
tema:

Este artigo, diferentemente dos anteriores, traduz um importante princí-
pio em matéria de responsabilidade administrativa de servidor público.

Sempre que pelo mesmo fato o servidor seja processado administrativa 
e criminalmente, deverá ser a fi nal absolvido no plano administrativo, se no 
processo criminal fi car enfi m estabelecido que o fato imputado não existiu, ou 
que o servidor processado não foi o seu autor.

Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, v. 17, n. 2, fev. 2005
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É que, sendo o processo criminal necessariamente acuradíssimo e 
exaustivamente contraditório, precisa supor a Administração que ele seja ain-
da mais aparelhado que o seu processo administrativo para comprovar a rea-
lidade, a propósito da existência do fato ou da sua autoria, até mesmo porque 
o processo criminal participa o Ministério Público e um juiz, ao menos, e do 
processo administrativo apenas servidores, sem função jurisdicional típica e, 
com isso, sem a especialização profi ssional em julgar. (Comentários ao Regi-
me Único dos servidores públicos civis, Ed. Saraiva, SP, 2ª ed., p. 220)

Advirta-se, por oportuno, que o processo disciplinar não deve fi car sobres-
tado no aguardo da decisão criminal, eventualmente instaurado em razão dos 
mesmos fatos.

A tal respeito, o colendo Supremo Tribunal Federal, decidiu:
Ementa: Mandado de segurança contra ato do presidente da Repú-

blica. Demissão de agente de Polícia Federal do Departamento de Polícia 
Federal. Alegação equivocada de que a decisão do processo administrativo 
deveria aguardar o trânsito em julgado do processo crime.

A ausência de decisão judicial com trânsito em julgado não torna nulo 
o ato demissório aplicado com base em processo administrativo em que foi 
assegurada ampla defesa, dado que aplicação da pena disciplinar ou adminis-
trativa independe de conclusão da ação penal, eventualmente instaurada 
em razão dos mesmos fatos. Precedentes. Mandado de segurança indeferido. 
(MS 23.008-8/RJ, Rel. Min. Maurício Correa, DJ 24/09/99)

Na ocasião, merece destacar o voto do Min. Sepúlveda Pertence:
Entendi, então, que, quando a lei estatutária estabelece como causa de 

demissão a prática de “crime contra a Administração Pública”, está, na verda-
de, legislando por remissão: o que estabelece é a sujeição à sanção adminis-
trativa de demissão do também defi nido na lei penal como crime, mas que, na 
medida em que se sujeita à sanção administrativa, é infração administrativa. 
E a síntese, é do raciocínio então desenvolvido. Já, então, fi cou vencido o Sr. 
Ministro Marco Aurélio, coerente na tese, que chegou a sumulada pelo Dasp, 
do condicionamento, nessa hipótese, da demissão ao término do processo 
criminal. 

O entendimento, ao que tudo demonstra, refere-se à formulação do Dasp de 
128, editada sob a égide do anterior estatuto  (Lei 1.111/52), e com força norma-
tiva ex vi dos arts. 115 e 116, III, do Decreto-Lei 200/67,  assim ementada:  “Não 
pode haver demissão com base no item I do art. 207 do estatuto dos funcionários, 
se não a precede condenação criminal.”

E,  a título de esclarecimento, o citado artigo assim estava redigido:
 A pena de demissão será aplicada nos casos de: – crime contra a Ad-

ministração Pública;

 No atual Estatuto  (Lei 8.112/90), a regra acima está repetida no art. 132, 
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inciso I.    
Mais recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, reafi rmou o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso (MS 7138-DF, Rel. Min. Edson 
Vidigal, DJ 19/03/01):

Administrativo. Policiais federais. Peculato e improbidade adminis-
trativa. Ação penal e processo disciplinar. Independência das instâncias. 
Demissão. Mandado de segurança.

I. Doutrina e jurisprudência são unânimes quanto à independência das 
esferas penal e administrativa; a punição disciplinar não depende de processo 
civil ou criminal a que se sujeite o servidor pela mesma falta, nem obriga a 
Administração Pública a aguardar o desfecho dos mesmos.

II. Segurança denegada. 

No quadro abaixo, procuramos, em apertada síntese, fornecer um estudo de-
monstrativo das várias hipóteses de decisões absolutórias e suas conseqüências na 
esfera administrativa, tomando-se por base o art. 386, e seus incisos, do CPP, em 
face do art. 126 da Lei 8.112/90, na visão da doutrina e jurisprudência.

Absolvição Judicial

(Art. 386, e seus incisos, do CPP: hipóteses em que repercute ou não na es-
fera administrativa)

1) Estar provada a inexistência do fato  
(art. 386, I, CPP)

Acerca do tema, leciona José Cretella Júnior, que, tendo fi cado reconhecida 
a inexistência do fato, suporte indispensável para a confi guração do crime, ilustra-
se a primeira hipótese enumerada no Código de Processo Penal: “estar provada a 
inexistência do fato”.

O ilustre mestre aponta o exemplo da imputação de peculato (art. 312, CP): 
“Na hipótese formulada, o juiz do processo penal, tendo convertido o julgamento 
em diligência, verifi cou que os valores não tinham sido subtraídos. O dinheiro, 
um pacote de notas, caíra atrás de um móvel; ou, noutro caso, os objetos artísticos 
do museu, sob a guarda de funcionário, tinham sido transportados para o andar 
superior para reparos, ou para salvá-los de inundação iminente.’’ (Prática do pro-
cesso administrativo, Ed. RT, SP,  1988, p. 122)

Bastante elucidativo o julgado: “se o fato que constitui ilícito administrativo 
é, ao mesmo tempo, ilícito penal, a decisão do juiz criminal, que declara inexis-
tente o fato, ou que o funcionário não foi seu autor, é válida na instância adminis-
trativa” (RDA 51/189, RDA 51/190, RDA 94/281)

Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, v. 17, n. 2, fev. 2005
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E mais:
Fácil é, em nosso Direito, aliás, comprovar a justa dependência da ins-

tância administrativa à decisão da justiça criminal, quando esta reconhece 
inexistente o fato ou afi rma não ter sido, o funcionário, seu autor.  A decisão 
administrativa, no caso, é vinculada à existência de um pressuposto: a práti-
ca do fato, punível também na órbita penal.  Cabendo ao Poder Judiciário o 
controle da legalidade dos atos administrativos (e, no exame da legalidade, se 
compreende o da existência desse fato pressuposto, que justifi ca a punição), 
quando o Poder Judiciário tiver de examinar a legalidade do ato impugna-
do, estará obrigado a respeitar a conclusão da justiça criminal, que declarou 
inexistente o fato ou que dele não participou o funcionário. E não poderá 
acolher a legitimidade do ato administrativo que chegou a conclusão diversa. 
Portanto, deve a Administração atender, nesse caso, à conclusão do julga-
do criminal, por motivo semelhante ao que impõe e acolhe a instância civil 
(RDA 51/190).  

Pelo visto, a decisão judicial, pelos mesmos fatos, repercute na instância  
administrativa (STF – RDA 94/86 – J. Cretella, obra citada, p.130; STJ  RMS 
2.611-5 SP, DJU 23/08/93).

2)Não haver prova da existência do fato 
(art. 386, II, CPP)  

A doutrina ilustra a questão com o seguinte exemplo: carteiro, acusado de 
desvio de registrados com valores, confi ados à sua guarda. No entanto nenhuma 
reclamação por parte do público; nenhum valor encontrado em poder do carteiro. 
As acusações constantes do inquérito administrativo, vagas e imprecisas, levadas 
depois para o juiz criminal ilustram a segunda hipótese enumerada no Código de 
Processo Penal: “não haver prova da existência do fato.” (J. Cretella, obra citada, 
p. 122)

Por sua vez, registra a jurisprudência: “absolvido na instância criminal, por 
falta de provas, funcionário demitido, acusado de furto, em processo administra-
tivo, deve ser readmitido” (STF, RDA 97/113).

Nesse diapasão, bibliotecário acusado de peculato (subtração de livros).  
Nenhum livro, entretanto, é encontrado com o funcionário. Não há prova contra o 
servidor. O acusado é absolvido pelo juiz (art. 386, II, CPP).

Dessarte, na lição de J. Cretella, a inexistência do fato, a falta de prova da 
existência do fato e a não-vinculação do funcionário à prática do fato, considerado 
crime, quando fundamento da sentença penal absolutória, fazem com que o julgado 
criminal infl ua na esfera administrativa. Portanto a decisão judicial, pelos mesmos 
fatos, repercute na instância administrativa (STF – RDA 97/113 – J. Cretella, obra 
citada, p. 122 e 131).
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Merece registro a posição contrária de  José Armando da Costa in Teoria 
e Prática do Processo Administrativo Disciplinar, Ed. Brasília Jurídica, 2a ed. 
1996, p. 304.

Por sua vez, Damásio de Jesus, ao comentar o art. 66 do CPP, entende que, 
na hipótese de absolvição com esteio no art. 368, II, CPP, pode haver ação civil de 
reparação de dano (CPP anotado, Ed. Saraiva, SP, 14a ed., 1998, p. 77).  

3) Não constituir o fato infração penal  
(art. 386, III, CPP)

Como é  cediço, os crimes funcionais, mormente os previstos no Código 
Penal (arts. 312 a 326) sempre acarretam faltas disciplinares, mas a recíproca não 
é verdadeira.

 Assim, pode o servidor ser absolvido na esfera penal, porque o fato não 
constitui crime, e ser punido pelo mesmo fato na instância administrativa. É dizer, 
aquilo que não é crime, pode ser falta disciplinar, sendo certo que as instâncias 
não se comunicam  (Cf.: J. Cretella, obra citada, p. 124).   

A propósito, os incisos X, XI, XIII, e XV do art. 117 da Lei 8.112/90 acarre-
tam a pena demissória, mas não confi guram, em linha de princípio, ilícitos penais. 
Dessarte, processado pelos mesmos fatos, com decisão penal pela atipicidade, o 
servidor eventualmente poderá vir a ser punido.

 Logo o servidor poderá vir a ser demitido por infringência ao art. 117, XV, 
da Lei 8.112/90  (desídia), e, pelos mesmos fatos, ser absolvido no processo crimi-
nal, por não-confi guração do delito de prevaricação (art. 319, CP), posto que para 
a confi guração exata do tipo penal citado, como se vê de iterada jurisprudência, 
torna-se necessária a demonstração do elemento subjetivo do injusto. 

A propósito do tema, colhe-se da doutrina: “se a falta cometida pelo agente 
público, por ação ou omissão, ferir simplesmente o interesse do serviço público, 
perturbando-lhe o funcionamento ou afetando, atual ou potencialmente, sua 
efi ciência, daí nasce a responsabilidade disciplinar do funcionário” (Cf.:  Tito 
Prates da Fonseca, Lições de Direito Administrativo, 7a ed., 1943, p. 189).

E mais, “Desse modo, inúmeras vezes o fato não confi gura infração penal, 
não é crime. Nesse caso, o agente público é absolvido na esfera penal. No entanto 
aquilo que não é crime, pode ser falta funcional, falta disciplinar, o que tem, como 
efeito, a condenação administrativa.  Absolvido penalmente, é condenado admi-
nistrativamente.  Há incomunicabilidade de instâncias, porque a decisão do juiz 
togado não repercute na esfera administrativa.” (J. Cretella, obra citada, p. 124)

A doutrina estrangeira também é nesse sentido, como mostra a lição: “o jul-
gamento penal não subordina a autoridade investida do poder disciplinar, a não 
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ser na medida em que afi rma a existência ou a inexistência material do fato in-
criminado, mas uma absolvição pode signifi car apenas que os fatos apurados não 
reúnem os elementos de um delito, podendo, entretanto, confi gurar uma falta dis-
ciplinar” (Marcel Waline, Traité élémentaire de Droit Administratif, p. 352) (Cf.: 
J. Cretella Júnior, Tratado de Direito Administrativo, Forense, v. VI, p. 199/200). 

Pelo visto, a decisão judicial absolutória  (art. 386, III, CPP), pelos mesmos 
fatos, não  repercute necessariamente na  instância  administrativa  (TFR – RDA 
14/277; J. Cretella, obra citada, p. 123, 124 e 138). 

O art. 67, e incisos, do Código de Processo Penal também mostra o caminho 
a ser seguido, quando se cogita da hipótese de absolvição por não constituir o fato 
infração penal.

Por fi m, merece registro decisão contrária do então  TFR, nos autos da AC 
59.401, DJ 02/04/81,  p. 2.288. 

A propósito da hipótese prevista no art. 386, inciso III, do CPP, aqui deve ser 
examinada a fi gura do crime impossível (art. 17, CP), e sua repercussão na esfera 
disciplinar.

Como é cediço, militando a hipótese do crime impossível (art. 17, CP), o fato 
é considerado atípico, como aponta Celso Delmanto in Código Penal comentado, 
Ed. Renovar, RJ, 4a ed., p. 28.

Com efeito, o nosso ordenamento jurídico adotou, no campo do crime im-
possível (art. 17, CP), a teoria objetiva temperada, posto que  “exige sejam ab-
solutamente inidôneos o meio empregado pelo agente e o objeto sobre o qual a 
conduta recai.  Em caso de inidoneidade relativa, há tentativa.  É a teoria abraçada 
pelo legislador penal brasileiro” (Damásio de Jesus, Comentários ao Código Pe-
nal, Saraiva, SP, 1a ed., v. I, p. 309)

No mesmo sentido, a lição de Júlio Fabbrini Mirabete, in CP interpretado, 
Atlas, SP, 2001, p. 166.

Também a jurisprudência registra:  “Não há crime se a fraude usada era abso-
lutamente inidônea e a vítima a percebeu, mas mesmo assim concluiu o negócio, 
apenas para possibilitar a prisão em fl agrante’’ (TACrSP, RT 624/327; Julgados 
87/281) (Cf.:  Celso Delmanto, CP comentado, Renovar, 4a ed., p. 29).

Pelo visto, se o fato é atípico, não há falar em crime, devendo então a decisão 
se reportar ao art. 386, inciso III, do CPP, assentando a doutrina:  “Inexistência 
de infração penal:  nessa situação, o fato efetivamente ocorreu, mas não é típico.  
Assim, o juiz profere que há impossibilidade de condenação por ausência de um 
dos elementos do crime.  Permite-se o ajuizamento de ação civil para debater-se o 
ilícito em outra esfera do Direito’’ (Cf.: Guilherme de Souza Nucci, CPP comen-

Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, v. 17, n. 2, fev. 2005



16

Artigos Doutrinários

tado, RT, 2002, p. 608).
Em tais condições, na hipótese de absolvição por reconhecimento da inci-

dência do crime impossível (art. 17, CP), onde se reconhece o fato, mas não o 
crime, tal decisão, em princípio, não repercutirá necessariamente na esfera disci-
plinar, posto que não ajustada ao modelo formatado pelo art. 126 da Lei 8.112/90, 
que destaca para fi ns de repercussão na esfera disciplinar, a decisão criminal que 
negue a inexistência do fato ou sua autoria. 

Por fi m, merece repetir que o art. 67 do CPP estabelece que não impede a 
propositura da ação civil, entre outras hipóteses, a sentença absolutória que deci-
dir que o fato imputado não constitui crime (art. 67, inciso III).  

Mas, como já dito, existe decisão no sentido de fazer repercutir, na esfera 
disciplinar, sentença criminal absolutória com esteio no art. 386, III, do CPP, ou 
seja, por não constituir o fato infração penal, in verbis:    

Funcionalismo. Demissão de funcionário por fato não reconhecido 
como infração penal, em processo-crime. Reintegração.

Tratando-se de um único fato, dado como infração às proibições 
constantes dos números IX e X do art. 195 da Lei 1.711, de 1952, e tendo o Juízo 
Criminal na sentença absolutória, declarado a inexistência das circunstâncias 
que caracterizariam dita infração, julgando improcedente a ação com base no 
art. 386, III, do Código de Processo Penal, cabe a reintegração do funcionário 
ao seu cargo, uma vez que inexiste responsabilidade administrativa residual 
a justifi car o ato demissório (TFR, AC 59.401-RJ, un., Rel. Min. Carlos 
Madeira, DJ 02/04/81). 

4) Não existir prova de ter o réu concorrido para a infração  penal (art.  386, IV, CPP)

Com efeito, a inexistência do fato, a falta de prova da existência do fato e a 
não-vinculação do funcionário à prática do fato, considerado crime, quando fun-
damento da sentença penal absolutória, fazem com que o julgado criminal infl ua 
na esfera administrativa. 

Logo, se o servidor é acusado de agir de forma negligente ao deixar a porta 
da repartição aberta,  propiciando  a subtração de bens da repartição, mas ao fi nal 
do processo é absolvido de tal acusação  (art. 386, IV, CPP), tal decisão, pelos 
mesmos fatos, repercute na instância administrativa, conforme mostra a jurispru-
dência:  

Se o julgado criminal negar a autoria, atribuída ao funcionário, forço-
so será reconhecer o efeito daquele julgado ao cível (RF 142 /142)

A decisão do juiz criminal, que declara que o funcionário não foi seu 
autor, é válida na instância administrativa (RF 94/281; J.Cretella, obra cita-
da, p. 123 e 131).
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No entanto a questão aqui também não é pacífi ca, merecendo registrar a doutri-
na de Guilherme de Souza Nucci:  “Inexistência de prova da concorrência do réu: a 
hipótese retratada neste inciso evidencia a existência de um fato criminoso, embora 
não se tenha conseguido demonstrar que o réu dele tomou parte ativa. Pode haver 
co-autores responsabilizados ou não. A realidade das provas colhidas no processo 
demonstra merecer o acusado a absolvição, por não se ter  construído um univer-
so sólido de provas contra sua pessoa.  Pode-se ajuizar ação civil, para, depois, 
provar a participação do réu no ilícito civil.” (grifei)  (CPP comentado, RT, 2002, 
p. 608).

Em verdade, a hipótese não se ajusta ao modelo formatado pelo art. 126 da 
Lei 8.112/90, que destaca para a repercussão na esfera disciplinar o reconheci-
mento da inexistência do fato ou sua autoria.

No entanto, como já dito, a matéria aqui não é pacífi ca. 

5) Existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena (art. 386, V, CPP) 

5.a. Exclusão de crime: (de ilicitude ou de antijuridicidade) – art. 23, CP  (estado de necessidade, 
legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito)

Como se sabe, nas hipóteses apontadas, a sentença penal absolutória, no 
processo penal instaurado em torno dos mesmos fatos, repercute (prevalece) na 
esfera administrativa. (Cf. J. Cretella, obra citada, p. 128 e 134).

E aqui cabe lembrar a redação do art. 65 do Código de Processo Penal, que 
diz: “Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido ato pra-
ticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de 
dever legal ou no exercício regular de direito.”

Cumpre destacar, a propósito, que o citado autor adverte:  “Em outras pa-
lavras, as autoridades administrativas que instauram o processo administrativo 
não poderão divergir do juiz do crime, afi rmando que o fato não se deu em legíti-
ma defesa ou em estado de necessidade. Isso é inquestionável, mas, não obstante 
considerem provada a justifi cativa, casos admitirão de ressarcibilidade do dano, 
nos termos do art. 107 da Emenda Constitucional 1, de 1969.”  (CF de 1988, art. 
37, § 6º )

5.b.   Isenção de pena:  arts. 20, 21, 22, 26 
e 28, § 1o, do CP (vide: art. 411, CPP)

As hipóteses acima contempladas tratam das fi guras do erro de tipo (art. 20, 
CP),  erro de proibição (art. 21, CP), coação irresistível e obediência hierárquica 
(art. 22, CP), irresponsabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado (art. 26, CP) e embriaguez completa por caso fortuito ou 
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força maior  (art. 28, § 1o, CP).  
Advirta-se, por pertinente, que a isenção de pena não deve ser confundida 

com a exclusão de crime, embora ambas acarretem a absolvição.
Imagine-se que o servidor tenha assinado um atestado, posteriormente ques-

tionado pela Administração. No processo criminal, alega erro de proibição (escu-
sável) (art. 21, CP).  O servidor  poderá vir a ser absolvido pelo imputado crime 
de falsidade ideológica e, pelos mesmos fatos, punido na esfera administrativa.

Então, tal decisão judicial não repercute necessariamente na esfera adminis-
trativa.

Já na hipótese, por exemplo, de absolvição com base no art. 26 do CP  (inimpu-
tabilidade – doença mental), a sentença, por construção pretoriana, repercute na esfera 
administrativa  (Cf. TFR AC 24.464, DJ 03/10/79; Dasp, Formulação 117). 

Merece lembrar, também, que  “não será prejudicial da ação civil a decisão 
judicial que ordenar o arquivamento do inquérito policial, ou declarar a extinção 
da punibilidade  (art. 67, I e II, CPP).  Logo tais decisões não repercutem neces-
sariamente na esfera administrativa  (Cf.  STF MS 19.820, RT 417: 402; TFR AC 
28.923, DJ 24/05/79).  

Por fi m, cumpre ressaltar que o art. 20 do CP (erro de tipo) trata da  exclusão 
do dolo, merecendo lembrar a ponderação de  Damásio E. de Jesus:  “A ausência 
de dolo exclui a tipicidade do fato e, por conseqüência, inexiste crime.  Assim, au-
sente o dolo, inexiste crime.”  (CPP anotado, Ed. Saraiva, 14a ed., 1998, p. 304).

Então, na hipótese de sentença judicial reconhecendo o erro de tipo (art. 20, 
CP), seria defensável a tese da repercussão da decisão penal na esfera adminis-
trativa. 

Por fi m, nas hipóteses de absolvição com esteio nos arts. 22, ou 28, §1o, do 
CP, cada caso deverá ser examinado.

6)  Não existir prova suficiente para a condenação   (art. 386, VI, CPP)

Com efeito, a absolvição por inefi ciência ou defi ciência de provas não tem 
infl uência igual à da absolvição pela inexistência material do fato, ou por não ter 
sido o funcionário o seu ator, no tocante à instância administrativa. (RDA, LI/191) 
(Cf.: José Cretella Júnior, Tratado de Direito Administrativo, Forense, v. VI, p. 
205).

Em tais condições, a instância administrativa está independente para decidir, 
no âmbito de seu poder disciplinar.  

Por isso que a decisão judicial, pelos mesmos fatos, com esteio no art. 386, 
VI, CPP, não repercute na esfera administrativa disciplinar (J. Cretella, Prática do 
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processo administrativo, RT, p. 125 e 135).
O Pretório Excelso, no julgamento do RE 85.314/RJ, decidiu:  “Ementa – 1. 

Absolvição criminal fundada em ausência de provas no tocante à autoria não ex-
clui a punição administrativa de funcionário público baseada em inquérito.”

O ilustre Ministro Xavier de Albuquerque assim fundamentou o voto con-
dutor:  

A absolvição criminal não se fundou na negativa categórica da autoria, 
mas na falta de prova capaz de conduzir à certeza da autoria.  Leio, na parte 
útil, a própria sentença penal, que está a fl s. 47-verso: (lê).

Não me parece que tal absolvição, caracterizadamente decretada por 
fórmula dubitativa, devesse impedir a Administração de chegar a conclusão 
diversa, se a tanto lhe bastasse a prova produzida no processo administrativo.  
Ao contrário, essa possibilidade, resultava, precisamente, da independência 
das instâncias civil, ou administrativa, e criminal, que se entrevê na norma 
contida no art. 1.525 do Código Civil.

Para o acórdão recorrido, se a justiça criminal não havia encontrado 
prova da autoria dos delitos, não podia afi rmá-la a Administração no processo 
administrativo.  “Aí – diz textualmente o aresto – há de prevalecer a decisão 
da justiça criminal, encarregada de julgar os crimes e seus autores, devendo 
curvarem-se à sua decisão, as autoridades do inquérito administrativo”.

Parece-me que esse entendimento desatende ao princípio da autonomia 
das jurisdições penal e administrativa.

E mais:
Finalmente, quanto ao fato de terem os impetrantes sido absolvidos 

no processo crime e por isso entenderem que esta absolvição importaria na 
demonstração da inocência dos mesmos e a parcialidade das conclusões do 
inquérito administrativo nada menos verdadeiro, porquanto a sentença abso-
lutória resultou da falta de provas, mas não há qualquer dúvida de que o fato 
criminoso existiu. (STF, RE 85.314 RJ,  Rel. un., Min. Antônio Neder, DJ 02/
06/78). (Obs: o art. 1.525 do CC equivale ao art. 935 do atual Código Civil)

O então TFR, assim decidiu: “Demissão de servidor público. Legalidade do 
ato, o qual não se  afeta pela absolvição criminal do servidor por carência de me-
lhor prova do fato denunciado”  (TFR AC 20.188, DJ 16/05/79).

No mesmo sentido:  STF  MS 19.581, RT 423:255; RE 85.314, DJ 02/06/78; 
TFR AC 57.892, DJ 30/04/80.

Concluindo, resta lembrar que a  falta residual,  “que toma como suporte 
existencial de sua confi guração fato não compreendido na sentença penal absolu-
tória”, pode ensejar punição disciplinar (Cf. José Armando da Costa in Teoria e 
prática do processo administrativo disciplinar, Ed. Brasília Jurídica, 2a ed., 1996, 
p. 305).  
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E a falta residual está assim ementada na Súmula 18 do STF:
Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, 

é admissível a punição administrativa do servidor público.

IV. Conclusão 

Diante de tais considerações, com esteio na doutrina e jurisprudência, pode-
se sustentar, na esfera administrativa disciplinar:

a) Em regra, as instâncias são independentes (arts. 121 e 125 da Lei  8.112/
90), sendo certo que o processo disciplinar não deve fi car sobrestado no aguardo 
da decisão penal (STF, MS 23.008-8/RJ, DJ 24/09/99); 

b) excepcionalmente, nas hipóteses elencadas pela lei, a decisão penal preva-
lece sobre a decisão administrativa (disciplinar), em razão dos mesmos fatos:  

b.1. art. 65, CPP c/c art. 23, CP (excludente de ilicitude): estado de necessi-
dade,  legítima defesa,  estrito cumprimento do dever legal ou  exercício regular 
do direito (J. Cretella, Prática do processo administrativo, RT, 1988, p. 122);  

b.2. art. 126 da Lei 8.112/90:  quando nega a existência do fato, ou sua auto-
ria (STF, RDA 94/86; STJ RMS 2611-5/SP, DJ 23/08/93);

c) a decisão penal com esteio no art. 386, inciso VI, do CPP, não repercute na 
instância disciplinar (STF MS 19.581, RT 423.255; RE 85.314, DJ 02/06/78);

d) nas demais hipóteses, não há unanimidade acerca da repercussão da deci-
são penal na esfera disciplinar.

Dessarte, constata-se que a independência das instâncias prevalece como re-
gra, num primeiro plano, aplicando-se, a posteriori, a norma da interdependência 
das instâncias, se for o caso. (Cf.  J. Cretella Júnior in Prática do processo admi-
nistrativo, Ed. RT, SP, 1988, p. 120).

É que a regra da independência opera-se  a priori, e a regra da interdepen-
dência, a posteriori.
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