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RELATÓRIO
 

1. Trata-se de Pedido de Reconsideração apresentado por T.G.B, em virtude de ter
sido penalizado com demissão, nos autos do Processo Administrativo
instaurado pela Portaria n� 269/CGPC/2016, publicada no Diário Oficial do
Estado em 12 de outubro de 2016 (fls. 05), por transgressões disciplinares de
natureza grave, nos moldes do artigo 143[1], artigo 144[2], incisos III, VI e VII,
c/c artigo 149[3] e artigo 150[4], incisos XV, XXII e XXX c/c artigo 158[5], inciso
II c/c artigo 159[6], incisos I, IV e IX, todos da Lei Estadual n� 5.406/1969.

 

2. O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a apuração
de fatos qualificados como crime de homicídio, previsto no artigo 121[7], §2º,
inciso IV e artigo 347[8], parágrafo único, na forma do artigo 69[9], todos do
Código Penal.

 

3. Registre-se ainda que processado foi denunciado por meio da ação penal n.�
0032026-56.2016.8.13.0518 que não transitou em julgado, conforme consulta
realizada em 29/12/2021[10].
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4. A Terceira Comissão Processante elaborou o relatório (fl. 490/494 e 570/572),
sugerindo a aplicação da pena de demissão ao acusado.

 

5. A Corregedora-Geral de Polícia Civil, exarou o parecer de fls. 573/591, cujo
extrato foi publicado no Diário Oficial do Estado em 21 de maio de 2021 (fls.
593) propondo ao Governador a aplicação da pena de demissão ao escrivão de
Polícia, T.G.B pela prática das transgressões disciplinares de natureza grave
previstas no nos artigos do artigo 143 , artigo 144 , incisos III, VI e VII, c/c
artigo 149  e artigo 150 , incisos XV, XXII e XXX c/c artigo 158 , inciso II c/c
artigo 159 , incisos I, IV e IX, todos da Lei Estadual n� 5.406/1969.

 

6. Em seguida, a pedido da Consultoria Técnico Legislativa o expediente foi
encaminhado para análise jurídica da Assessoria da SEGOV que na Nota Jurídica
n� 234/2021 (fls. 599/616) opinou fosse acolhida a sugestão de aplicação da
penalidade de demissão.

 

7. Nesse sentido, no Diário Oficial do Estado de 05 de agosto de 2021 (fls. 620), o
Exmo. Sr. Governador do Estado publicou o Ato de Demissão do processado,
por infringência ao artigo 150, incisos XV, XXII e XXX e o enquadramento na
conduta descrita no artigo 158, inciso II, todos da Lei Estadual n� 5.406/1969.

 

8. Pois bem. Agora o interessado apresenta às fls. 626/634 pedido de
reconsideração para o Exmo. Sr. Governador do Estado, alegando em síntese
que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, nulidade do ato de
demissão por falta de comunicação, bem como violação a ampla defesa e
contraditório por ter a penalidade de demissão aplicada antes da confirmação da
sentença criminal na esfera judicial.

 

9. O expediente que foi enviado ao NAJ, unidade desta Consultoria Jurídica, para
que seja proferida análise jurídica a respeito do Pedido de Reconsideração que
objetiva a reforma do ato que demitiu o recorrente e a sua reintegração aos
quadros da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

 
 

10. É o relatório do que interessa. Passo a opinar.

 
 

PARECER
 

11. Preliminarmente, cumpre tecer algumas considerações acerca da competência
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desta Consultoria no âmbito de Processos Administrativos Disciplinares.

 

12. Ocorre que, não sendo esta Consultoria órgão julgador e não tendo participado
da colheita das provas produzidas no Processo Administrativo Disciplinar em
epígrafe, a atuação desta unidade está adstrita à análise de legalidade dos
mesmos, restando a decisão acerca da manutenção aplicação ou não da
respectiva penalidade disciplinar sob a competência do Exmo. Sr. Governador
do Estado de Minas Gerais, na forma da lei.

 

13. Assim sendo, o enquadramento que daremos aos fatos descritos nesses autos
há de ser o mesmo previsto no Relatório da Terceira Comissão Permanente e na
Decisão exarada pelo Corregedor-Geral de Polícia Civil, que serão coligidas às
alegações das partes em desfavor de quem o procedimento fora instaurado.

 

14. O processado interpõe o presente pedido de reconsideração com fundamento
no artigo 51, §1º[11] e seguintes da Lei Estadual nº. 14.184/2002, no artigo
235[12] e 237[13] da Lei 869/1952 e nos artigos 195[14] e seguintes da Lei
Estadual nº. 5.406/1969.

 

15. Com efeito, o requerente foi cientificado da decisão que aplicou a penalidade de
demissão em 30 de agosto de 2021 (Comunicação interna 84 – 34518508) e
interpôs o pedido de reconsideração em 20 de setembro de 2021 (fls. 626),
quando passados 20 dias da ciência da decisão e 45 dias da publicação da
mesma.

 

16. O Parecer AGE/CJ nº 15.917 analisou a admissibilidade do pedido de
reconsideração no processo administrativo disciplinar da Polícia Civil, mediante
aplicação subsidiária da Lei nº. 869/52, face à revogação do artigo 193 da Lei
Estadual nº. 5.406/69.

 

17. Nos termos do artigo 112 da Lei Complementar Estadual nº. 129/2013, restou
assentada a possibilidade de se utilizar a normatização prevista para os
recursos/pedido de reconsideração na Lei Estadual nº. 869/52 e Lei Estadual nº.
14.184/2002, bem como os seus prazos em processo administrativo disciplinar
envolvendo integrantes da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais:

 
Resta, assim, explicitar o prazo para o pedido de reconsideração,
uma vez que este continua existindo, como forma de impugnação
específica no processo disciplinar, tal como previsto no art. 193 da
Lei estadual n. 869/52. Neste caso, entende-se que se deve aplicar
aqui o mesmo prazo de 10 dias estabelecido no art. 56 da Lei
estadual n. 14.184/2002, uma vez que, também para este recurso
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em sentido lato, não há previsão específica de prazo. Sendo assim,
também para o pedido de reconsideração o prazo de 10 dias, tal
como estabelece a Lei estadual n. 14.184/2002 em seu art. 56. Há
que conjugar este prazo geral com a disciplina específica da Lei
estadual n. 869/52 sobre o pedido de reconsideração e o recurso.
O pedido de reconsideração pode ser interposto em 10 dias (art.
56, Lei estadual n. 14.184/2002), para a autoridade que houver
expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser
renovado (art. 193, Lei estadual n. 869/52).
O pedido de reconsideração deve ser despachado em 5
dias e decidido em 30 dias (art. 193, parágrafo único, Lei
estadual n. 869/52). Do indeferimento do pedido de
reconsideração, cabe recurso (art. 194, inciso I, da Lei
estadual n. 869/52), o prazo para este recurso é de 10
dias (art. 56, Lei estadual n. 14.184/2002), este recurso
deve ser dirigido à autoridade imediatamente superior à
que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, ou seja, a
autoridade que tenha indeferido o pedido de
reconsideração (art. 194, § 2.º, Lei estadual n.
14.184/2002). (grifos no original)
 

18. Nesse contexto, sendo o prazo do pedido de reconsideração de 5 (cinco) dias,
nos termos do artigo 193 da Lei 869/52 ou até mesmo se considerarmos, face
ao princípio da fungibilidade recursal, consistente em admitir um recurso
interposto por outro, o pedido de reconsideração apresentado como recurso, a
manifestação do recorrente estaria intempestiva, por ter ultrapassado o prazo
previsto de 10 (dez) dias.

 

19. O prazo para interposição do recurso está descrito no artigo 55 da Lei n°
14.184/2002[15], que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da
administração pública estadual, qual seja 10 (dez) dias, à partir da ciência oficial
do interessado, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento,
contados de modo contínuo, conforme artigo 59[16]  da mesma Lei.

 

20. Pois bem, in casu, aplicando a legislação em comento, cabe ressaltar que o
pedido de reconsideração foi protocolado em 20 de setembro de 2021, mais de
10 (dez) dias depois da publicação da decisão final em 05/08/2021, bem como
da certificação pessoal do processado, nos termos da Comunicação Interna nº
84  (34518508).

 
 

21. Outrossim, nos termos da Lei n° 14.184/2002, dispõe o artigo 52, inciso I , que
o recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo, de forma que a
decisão se torna definitiva, certificando-se o exaurimento da esfera
administrativa, em conformidade ao artigo 58-A:

Art. 58-A. Não interposto ou não conhecido o recurso, a decisão
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administrativa tornar-se-á definitiva, certificando-se no processo a
data do exaurimento da instância administrativa.
 

22. Em sendo assim, impõe-se o não-conhecimento do pedido de
reconsideração/recurso fundamentado no artigo 51 da Lei Estadual nº.
14.184/2002 face a intempestividade do apelo.

 

23. O recorrente sustenta ainda em sua peça recursal que a interposição do pedido
de reconsideração seria fundamentada nos artigos 235 e seguintes da Lei
Estadual nº. 869/1952 e 195 e seguintes da Lei Estadual nº 5.406/1969.

 
Revisão do Processo Administrativo
Art. 235 - A qualquer tempo pode ser requerida a revisão de
processo administrativo, em que se impôs a pena de suspensão,
multa, destituição de função, demissão a bem do serviço público,
desde que se aduzam fatos ou circunstâncias susceptíveis de
justificar a inocência do acusado.
 
Art. 195 – Dar-se-á revisão dos processos findos, mediante recurso
do punido, quando:
I – a decisão for contrária a textos expressos de lei ou à evidência
dos autos;
II – a decisão se fundar em depoimento, exames ou documentos
comprovadamente falsos ou errados; e
III – após a decisão, se descobrirem novas provas da inocência do
punido ou de circunstâncias que autorizem pena mais branda.
§ 1º – Os pedidos que não se fundarem nos casos enumerados no
artigo e que não vierem documentados de provas, serão
indeferidos “in limine”.
§ 2º – O pedido será sempre dirigido à autoridade que aplicou a
pena ou que a tiver confirmado em grau de recurso.
§ 3º – Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado
em novas provas.

 

24. Pretende o recorrente ainda, seja enquadrado o seu pedido de reconsideração
como pedido de revisão a qualquer tempo, fundado no fato de que não houve
condenação no processo judicial em curso e que poderiam surgir novas provas
que comprovariam a inocência do indivíduo punido.

 

25. Sem fundamento algum a alegação do requerente.

 

26. Além de não apresentar nenhuma prova nova ou qualquer outro requisito legal 
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para fundamentar a interposição de eventual pedido de revisão, há que se
ressaltar a independência das esferas administrativas e criminal, conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EMMANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR
ESTADUAL. PROCESSOADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E
STF.DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. O atual entendimento jurisprudencial desta Corte é o de que "o
reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da
punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito
criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos
demais processos, pois as instâncias penal, civil e administrativa
guardam independência e autonomia entre si " (MS 19.779/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNESMAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
18/12/2017).
2. Este também é o entendimento da Suprema Corte, firmado no
senti do "da independência entre as instâncias cível, penal e
administrativa, não
havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de
inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção
administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em
processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o
processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos " (RMS
28.919AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de
12/02/2015).
3. Como se afirmou na decisão agravada, o acórdão recorrido,
porque alinhado ao entendimento das Cortes Superiores, não
merece reforma.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no RMS 53362
/ MT, Primeira turma, 10/04/2018) (g.n)

 

27. Neste diapasão, relevante assinalar conclusão constante do recente Parecer nº
AGE/CJ nº16.114/2019, com fulcro no precedente da primeira Seção do STJ
alhures colacionado (MS 20857 / DF), o qual recomendou que a Administração
passe, a partir daquela manifestação, a desvincular “a atuação na seara
administrativa da atuação dos órgãos responsáveis pela apuração criminal ”.

 

28. Destarte apesar de ser o ilícito funcional também punível na esfera judicial, é
sedimentado o entendimento de que há, via de regra, independência entre as
duas instâncias. Ademais, prevalece a orientação de ser desnecessário aguardar
o trânsito em julgado de processo criminal para que se proceda à apuração
administrativa nos casos como o ora apurado.
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29. Diante do exposto, o pedido do recorrente fundamentado nos  235 e seguintes
da Lei Estadual nº. 869/1952 e 195 e seguintes da Lei Estadual nº. 5.406/1969
para pleitear uma revisão do processo administrativo disciplinar, não merece
acolhida nos termos do artigo 195, §1º da Lei Estadual nº. 5.406/1969, ante a
não fundamentação em nenhum dos casos enumerados pela legislação e ainda
face à não evidência de novas provas.

 
 
 

CONCLUSÃO
 

30. Por todo exposto, com base nas considerações aqui delineadas, esta
Consultoria Jurídica, levando-se em conta que o prazo do recurso é preclusivo,
por se tratar de prazo próprio, opina pelo não-conhecimento do pedido de
reconsideração interposto por T.G.B, com fundamento no artigo 51, §1º e
seguintes da Lei Estadual nº. 14.184/2002, nos termos do artigo 52, inciso I c/c
artigo 55 da referida Lei Estadual, mantendo-se a penalidade demissionária já
aplicada pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais publicada no
Diário Oficial em 05 de agosto de 2021.

 

31. Ainda que se considerasse o pedido do recorrente como revisão do processo
administrativo disciplinar, nos termos dos artigos 235 e seguintes da Lei
Estadual nº. 869/1952 e 195 e seguintes da Lei Estadual nº. 5.406/2002, não
merece acolhida seu pleito nos termos do artigo 195, §1º da Lei Estadual nº.
5.406/1969, ante a não fundamentação em nenhum dos casos enumerados
pela legislação e ainda face à não evidência de novas provas, devendo ser
indeferido in limine.

 

32. Salienta-se que a presente manifestação se limita, exclusivamente, às questões
jurídicas que envolvem o expediente, sem adentrar em aspectos técnicos, que
escapam à alçada deste órgão consultivo, tampouco, nas questões adstritas ao
exercício da competência e da discricionariedade administrativa, a cargo das
autoridades competentes, nos exatos termos do que informa o art. 8º da
Resolução da AGE nº 93, de 5 de março de 2021[17]. 

 
É a manifestação jurídica, salvo melhor juízo.
 
À aprovação superior.
 
 

Tatiana Sales Cúrcio Ferreira
Procuradora do Estado de Minas Gerais
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OAB-MG 102.714 Masp 1.182.174-1
 

De acordo.
 

Wallace Alves dos Santos
Procurador do Estado

Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica
 
 
 
 

Ana Paula Muggler Rodarte
Advogada-Geral Adjunta

 

[1] Art. 143 – A disciplina policial fundamenta-se na subordinação hierárquica e
funcional, no cumprimento das leis, regulamentos e normas de serviços.
[2] Art. 144 – Além de outros a serem enumerados em regulamentação, são
princípios básicos da disciplina policial:
III – respeito às leis vigentes e às normas éticas;
(...)
VI – observância das condições e normas necessárias para a boa execução das
atividades policiais;
VII – espírito de camaradagem e de cooperação, mesmo quando de folga o servidor
policial;
[3] Art. 149 – Toda ação ou omissão contrária às disposições e aos deveres do
servidor policial, ainda que constitua infração penal, será considerada transgressão
disciplinar.
[4] Art. 150 – São transgressões disciplinares, além de outras enumeradas nos
regulamentos dos órgãos policiais e das aplicáveis aos servidores públicos em geral:
XV – fazer uso indevido de arma ou equipamento que lhe haja sido confiado para o
serviço;
(...)
XXII – negligenciar no cumprimento de prazos para conclusão de inquéritos policiais e
processos disciplinares, bem como no que toca às demais obrigações deles
decorrentes;
(...)
XXX – não desempenhar a contento, intencionalmente, ou por negligência, as
missões de que for incumbido;
[5] Art. 158 – Será aplicada a pena de demissão, nos casos de:
(...)
II – procedimento irregular de natureza grave;
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[6] Art. 159 – Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao servidor
policial que:
I – for dado à incontinência pública e escandalosa, ao vício de jogos proibidos, à
embriaguez habitual, bem como ao uso de substâncias entorpecentes que determine
dependência física ou psíquica;
(...)
IV – praticar insubordinação grave;
(...)
IX – praticar qualquer crime que, pela sua natureza e configuração, seja considerado
infamante, de modo a incompatibilizar o servidor para o exercício da função policial;
[7] Art. 121. Matar alguém:
(...)
§ 2° Se o homicídio é cometido:
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que
dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
 
[8]  Fraude processual
Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o
estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:
Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda
que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.
[9]   Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois
ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de
liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de
reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.
[10] https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_movimentacoes.jsp?
comrCodigo=518&numero=1&listaProcessos=16003202
[11] Art. 51 – Das decisões cabe recurso envolvendo toda a matéria objeto do
processo.
§ 1º – O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não
reconsiderar a decisão no prazo de cinco dias, encaminhá-lo-á à autoridade
imediatamente superior.
[12] Art. 235 - A qualquer tempo pode ser requerida a revisão de
processo administrativo, em que se impôs a pena de suspensão, multa, destituição
de função, demissão a bem do serviço público, desde que se aduzam fatos ou
circunstâncias susceptíveis de justificar a inocência do acusado.
[13] Art. 237 - O requerimento será dirigido ao Governador do Estado, que o
despachará à repartição onde se originou o processo.
 
[14] Art. 195 – Dar-se-á revisão dos processos findos, mediante recurso do punido,
quando:
I – a decisão for contrária a textos expressos de lei ou à evidência dos autos;
II – a decisão se fundar em depoimento, exames ou documentos comprovadamente
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falsos ou errados; e
III – após a decisão, se descobrirem novas provas da inocência do punido ou de
circunstâncias que autorizem pena mais branda.
§ 1º – Os pedidos que não se fundarem nos casos enumerados no artigo e que não
vierem documentados de provas, serão indeferidos “in limine”.
§ 2º – O pedido será sempre dirigido à autoridade que aplicou a pena ou que a tiver
confirmado em grau de recurso.
§ 3º – Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas
provas.
(Vide parágrafo único do art. 116 da Lei Complementar nº 129, de 8/11/2013.)
 
[15] Art. 55 – Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para
interposição de recurso, contado da ciência pelo interessado ou da divulgação oficial
da decisão.
[16] Art. 59 – Os prazos começam a correr a partir do dia da ciência oficial do
interessado, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do
vencimento.
[17] Art. 8º – A manifestação jurídica deve se restringir à análise jurídica da questão
submetida à consulta, sendo defeso ao Procurador do Estado e ao Advogado
Autárquico adentrar a análise de aspectos técnicos, econômicos e financeiros, bem
como de questões adstritas ao exercício da competência e da discricionariedade
administrativa, a cargo das autoridades competentes.
 

 

 

        

          

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Tatiana Sales Curcio Ferreira,
Procurador(a) do Estado, em 06/01/2022, às 15:15, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Wallace Alves dos Santos,
Procurador(a) do Estado, em 06/01/2022, às 15:34, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Muggler Rodarte,
Advogado(a) Geral Adjunto, em 06/01/2022, às 17:29, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 40232367 e o código CRC D60FC94B.

Referência: Processo nº 1510.01.0123925/2021-24 SEI nº 40232367
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