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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 2190410-
93.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante EDUARDO HORLE 
BARCELLOS, é impetrado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir 
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A SEGURANÇA. FARÁ 
DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES. XAVIER DE AQUINO. IMPEDIDO O 
EXMO. SR. DES. JOÃO NEGRINI.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ 
RENATO NALINI (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA 
RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO 
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, ROBERTO MORTARI, LUIZ AMBRA, 
FRANCISCO CASCONI, PAULO DIMAS MASCARETTI, VANDERCI 
ÁLVARES, ARANTES THEODORO, TRISTÃO RIBEIRO, ANTONIO 
CARLOS VILLEN, ADEMIR BENEDITO, LUIZ ANTONIO DE GODOY, 
BORELLI THOMAZ E EROS PICELI denegando a segurança; E XAVIER DE 
AQUINO (com declaração) concedendo a segurança.

São Paulo, 29 de abril de 2015.

ANTONIO CARLOS MALHEIROS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Mandado de Segurança nº 2190410-93.2014.8.26.0000

Impetrante: Eduardo Horle Barcellos 
Impetrado: Prefeito do Município de São Paulo 
Interessado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto nº 32.303

MANDADO DE SEGURANÇA – Ato do Sr. Prefeito do 
Município de São Paulo, que determinou a demissão a bem do 
serviço público do Impetrante, ao final do Inquérito 
Administrativo – Inexistência de vinculação entre as instâncias 
penal e administrativa, razão pela qual a absolvição em 
procedimento de natureza criminal não interfere na decisão 
administrativa - Ilegalidade apontada pelo impetrante 
decorreria da falta de apreciação da tese defensiva (o que 
induziria à violação do Princípio da Ampla Defesa), no que diz 
respeito à aplicação dos efeitos da delação premiada celebrada 
na persecução penal, por analogia, no procedimento disciplinar 
– Inocorrência - Segurança denegada. 

Trata-se de mandado de segurança 

impetrado por Eduardo Horle Barcellos contra 

ato do Sr. Prefeito do Município de São Paulo, 

que determinou a demissão a bem do serviço 

público do Impetrante, ao final do Inquérito 

Administrativo Especial registrado sob o n° 

2013-327.311-6, que tramitou perante a 

Comissão Processante do Departamento de 

Procedimentos Disciplinares do Município de 

São Paulo/SP -PROCED.

A inicial veio acompanhada dos 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

documentos.

A liminar foi denegada (fls. 

1916/1917).

Vieram as informações da 

autoridade apontada como coatora (1926/1933).

A d. Procuradoria de Justiça 

opinou pela denegação da segurança fls. 

1939/1951.

É o relatório.

Não assiste razão ao impetrante.

É pacifico o entendimento que 

inexiste vinculação entre as instâncias penal 

e administrativa, razão pela qual a absolvição 

em procedimento de natureza criminal não 

interfere na decisão administrativa.

Em seara administrativa, a 

responsabilização funcional visa preservar os 

interesses e a imagem da Administração 

Pública, enquanto em seara penal o valor a ser 

preservado é a segurança da coletividade, 

estando bem delineada a independência entre 

estas duas esferas de competência.

Nesta linha, salutar reproduzir 

entendimento de Hely Lopes Meirelles sobre a 

questão, a saber: 
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“A punição administrativa ou disciplinar 

não depende de processo civil ou 

criminal a que se sujeite também o 

servidor pela mesma falta, nem obriga a 

Administração a aguardar o desfecho dos 

demais processos, nem mesmo em face da 

presunção constitucional de não 

culpabilidade. Apurada a falta 

funcional, pelos meios adequados 

(processo administrativo, sindicância ou 

meio sumário), o servidor fica sujeito, 

desde logo, à penalidade administrativa 

correspondente.

 A punição interna, autônoma que é, pode 

ser aplicada ao servidor antes do 

julgamento judicial do mesmo fato. E 

assim é porque, como já vimos, o ilícito 

administrativo independe do ilícito 

penal. A absolvição criminal só afastará 

o ato punitivo se ficar provada, na ação 

penal, a inexistência do fato ou que o 

acusado não foi o seu autor.” (Direito 

Administrativo Brasileiro, 32ª 

edição, atualizada até a Emenda 

Constitucional 51, de 14.02.2006, 

Malheiros Editores, 2006). 

No mais, acolhe-se o parecer da d. 

Procuradoria Geral de Justiça, no que diz 

respeito à questão ilegalidade apontada pelo 

impetrante decorreria da falta de apreciação 

da tese defensiva (o que induziria à violação 

do Princípio da Ampla Defesa), no que diz 

respeito à aplicação dos efeitos da delação 
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premiada celebrada na persecução penal, por 

analogia, no procedimento disciplinar.

Realmente, os procedimentos não se 

confundem.

A Administração Pública deve se 

ater às determinações constitucionais 

insculpidas no art. 37 da Constituição Federal 

não podendo abrir exceções às condutas de seus 

agentes.

Se dentro do âmbito criminal 

(delação premiada, que no entender deste 

relator trata-se de um procedimento asqueroso, 

no mínimo, antiético) tratativas dessa 

natureza são permitidas, estas os são, pois 

levam em conta direitos individuais diferentes 

dos que aqui são analisados, ou seja, direitos 

coletivos, pertencentes à sociedade.

Isto posto, denega-se a ordem.
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Voto nº  27.762
Mandado de Segurança nº 2190410-93.2014.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Eduardo Horle Barcellos 
Impetrado: Prefeito do Município de São Paulo 
Interessado: Município de São Paulo

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Com a devida vênia do ilustre Relator ―  de quem 

é muito difícil divergir― , desta feita, pelo meu voto, entendo que a 

segurança comporta parcial concessão, e me permito dizer o porquê.

Na verdade, o ponto nodal da questão é saber se a 

tese esposada pela defesa, de análise da aplicação, por analogia, da 

mitigação da pena cominada em razão da celebração de “Acordo de 

Colaboração Premiada”, também cognominado de delação premiada, 

levado a efeito entre o impetrante e o Ministério Público do Estado de São 

Paulo, foi ou não apreciada pela Comissão Processante por ocasião da 

decisão administrativa e assim saber se a eiva apontada pelo culto defensor 

merece acolhimento ou não.

Destarte, compulsando este caderno processual 

consubstanciado no presente mandamus, chega-se a iniludível conclusão 

que de eiva, por violação ao princípio da ampla defesa, não se há de 

cogitar, isso porque, ao contrário do que se sustentou na inicial do 

mandado de segurança, a tese de aplicação do instituto da delação 

premiada, bem ou mal, foi examinada pela Comissão Processante (fls. 

1866 e seguintes), que assim se manifestou, verbis:
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“...pretende seja aplicada a BARCELLOS pena diversa 
daquela de demissão a bem do serviço publico, já que 
houve sua confissão voluntaria e espontânea, houve o 
acordo de delação premiada, e houve efetiva colaboração.
O que não há, no entanto, é lei que preveja atendimento à 
demanda do indiciado; é o princípio da legalidade, a que 
a Administração Pública está adistrita, que impede o 
atendimento de tal pedido.”

Especificamente quanto à aplicação por analogia, 

deixou-se assente a Comissão Processante que:

“A analogia das leis penais, que concedem ao réu 
confesso e ao colaborar eficaz o abrandamento da 
penalidade cabível, não pode ser aplicada ao Direito 
Administrativo Disciplinar. Primeiro, porque sua 
aplicação em caso de lacuna legal seria cabível no 
Direito Civil, que rege relações jurídicas entre 
partilhares, mas não no Direito Administrativo, ramo ao 
qual pertence o Disciplinar, que deve se sujeitar aos 
princípios do Direito Público, cuja categoria integra. 
Segundo porque no caso em questão não há lacuna legal.
Por ser a lei taxativa ao prever que “As penalidades 
poderão ser abrandadas pela autoridade que as tiver que 
aplicar, levadas em conta as circunstâncias da falta 
disciplinar e o anterior comportamento do funcionário” 
(artigo 192 da Lei 8879/79); a discricionariedade da 
autoridade no abrandamento da penalidade se resume à 
apreciação desses dois fatores, não havendo margem para 
que se adotem outras atenuantes ou causas de redução de 
pena disciplinar.”

Não se pode afirmar, portanto, que o tema não 

tenha sido devidamente analisado pela Comissão Processante que, aliás, 

registrou o “bem exposto pensamento do ilustre defensor, que poderá, 

eventualmente, servir de embrião para futuro projeto de alteração 

legislativa que permita conceder ao réu e/ou ao colaborador eficaz, no 

campo disciplinar, algum benefício. Como ocorre na esfera penal...” (cf. 
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fls. 1890, quarto parágrafo).

Indaga-se: E porque não agora, se a missão do 

Poder Judiciário, através de seu agente, é desvendar o conteúdo da norma 

e, sobretudo, a vontade do legislador?

É verdade que o instituto da justiça negociada, 

nos dias que correm, ganhou relevância em razão da chamada Operação 

Lava Jato, muito embora exista desde a Bíblia, quando Judas Iscariotes 

entregou Jesus Cristo em troca de 30 moedas de prata.

Como é cediço, o agente do Poder Judiciário não 

é mais, a partir da Lei nº 7492/86 (Lei do Colarinho Branco) e, mais 

especificamente, da Lei nº 9099/95 e demais legislações supervenientes, 

um mero Juiz de Direito calcado na fórmula arcaica do sistema processual 

penal brasileiro. Antes, pelo contrário, o magistrado de primeiro grau passa 

a compartilhar com outras pessoas o seu poder, na medida em que, através 

da justiça negociada  ou, como chamam os italianos, patteggiamento, ou 

os americanos plea bargaining , abre espaço para o consenso na 

administração da justiça.

Nesse diapasão, é bem de ver que o novo desenho 

da Justiça Brasileira permite agora o instituto da delação premiada, como 

também do acordo de leniência e, portanto, cria formas de despenalizar 

determinadas condutas, desde que o delator, ou seja, aquele que se vale 

desses institutos, colabore com o encurtamento da persecução penal e com 

a efetiva aplicação do Direito no caso concreto, podendo conceder até 

perdão judicial ou a minimização do escarmento imposto.

O terceiro milênio trouxe, portanto, esse novo 

modelo de justiça, onde, à evidência, se baseia no Direito, mas tem como 

seu objetivo precípuo a aplicação do justo ao caso concreto.
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É certo que se procura evitar o juiz repetidor de 

regras, de jurisprudências dominantes que, por vezes, são reiteradas como 

orientação pretoriana, mas, não raro, a decisão judicial aparece em 

desconformidade com os anseios da sociedade.

Bem é de ver que o magistrado de agora tem essa 

nova função, mas não menos relevante daquela de mero aplicador da lei.

Como se vê, a entrega da prestação jurisdicional, 

nesses casos, não mais se funda na solitária vontade do juiz, mas sim na 

vontade de pessoas que integram o actum trium personarum, ou melhor, 

o titular da ação, o defensor e, como supraparte, o magistrado que, ainda 

que atue como mero homologador de um acordo formulado entre o 

acusador e a defesa, a sua chancela o coloca no vértice do triângulo 

judicial.

Não é que se esteja menoscabando o sistema 

processual antigo, pois, em muitos casos, ele é extremamente necessário. 

Registre-se que esse novo modelo de justiça, mais célere, evita o 

chamamento de novos julgadores através de competentes concursos 

públicos e assim aumentando o quadro da magistratura, pois existe, entre 

nós, um processo para cada dois habitantes do país. Portanto, a questão da 

justiça ultrapassa os lindes da quantidade, mas volta a sua óptica para a 

qualidade do julgador que, em número diminuto, através desse novo 

desenho de justiça, pode satisfatoriamente aplicar o justo no caso concreto.

É verdade que nesses modelos de entrega de 

prestação jurisdicional colaboradora o delatado exsurge como uma pessoa 

que sofre consequências reflexas, daí por que, para que esses acordos 

valham, é mister que se propicie a eles as garantias constitucionais da 

dignidade humana, da ampla defesa, do contraditório e da 
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inadmissibilidade das provas ilícitas, sob pena de, se assim não for, aquilo 

que era para ser celeridade processual passa a ser um atraso no caderno 

processual, em razão da evidente eiva que se produziu.

A corroborar com esse entendimento, basta uma 

vista d'olhos no Projeto de Lei nº 145/2011, da lavra do Governador do Rio 

de Janeiro Sérgio Cabral, que tramita na Assembleia Legislativa daquele 

Estado, onde ficou estabelecido que “os demais servidores partícipes ou 

coautores delatados terão assegurados a ampla defesa e o contraditório, 

nas provas que forem imputadas em desfavor dos mesmos pelo 

colaborador” (artigo 3º).

Releva anotar que esses acordos firmados, no 

mais das vezes, entre o Ministério Público e o delator, que, ao final, serão 

homologados pelo juiz ―  que continua sendo inerte, ao contrário de que 

muitos sustentam― , devem produzir resultados representativos, seja no 

sentido de economia processual, de mais célere investigação criminal, 

como também uma resposta satisfatória levada a efeito pela Autoridade 

Judiciária quando, efetivamente, entrega a sua prestação jurisdicional. Ora, 

se assim não for, tais acordos cairão no descrédito do povo, isso por que se 

por um lado as leis em testilha vieram para por fim nos delitos cometidos 

pelas organizações criminosas, por outro, não podemos nos olvidar que 

eles também vieram para combater a corrupção e não facilitar sua 

impunidade.

Diante da crescente alteração legislativa no 

sentido de fazer justiça através desse novo modelo de processo penal, 

forçoso convir que a vontade do legislador hodierno é dar maior amplitude 

e rapidez na solução dos conflitos de interesse. Ora, se assim o é, tenho 

para mim que é perfeitamente possível a aplicação da analogia in bonam 
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partem, em favor do impetrante, da delação premiada nos processos 

administrativos disciplinares, isso por que a similitude entre os feitos é 

tamanha, sendo certo que agora se admite tal instituto no Direito Penal, 

cuja consequência é muito mais funesta, bem como o cognominado acordo 

de leniência, em que se permitem benesses a pessoas jurídicas.

Acerca do tema, segundo o escólio de FLÁVIO 

AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS:

“Analogia in bonam partem é a que aplica, ao caso 
omisso, lei benéfica ao réu, reguladora de caso 
semelhante. Admite-se o seu emprego no âmbito penal, 
salvo em relação às normas excepcionais.” (in Manual de 
Direito Penal  Parte Geral, Volume 1. São Paulo: Saraiva, 
1999, p. 22).

E, especificamente no que tange ao instituto da 

delação premiada, leciona WALTER BARBOSA BITTAR, na obra 

“Delação Premiada  Direito Estrangeiro, Doutrina e Jurisprudência”, em 

sua 2ª edição, publicada pela editora Lumen Juris, que:

“Com a desvairada legislação pátria, especificamente 
quanto à delação premiada, não se poderia descartar a 
possibilidade de combinação de leis, tanto na observação 
dos requisitos e pressupostos, bem como no elenco dos 
benefícios concedidos. A própria sucessão de leis, 
prevendo o instituto, já é a demonstração maior de que o 
legislador se preocupou com o alastramento do 
beneplácito. O problema reside no fato de que, da análise 
individual de cada uma das normas introduzidas, em 
maior ou menor escala, foram surgindo requisitos que 
podem ser interpretados como mais ou menos benéficos 
ao delator, cuja caracterização dependerá do caso 
concreto. Aliás, o caso concreto  sempre  será o 
parâmetro de aferição da maior ou menor benignidade da 
norma.
(...)
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O critério para apurar a maior benignidade no caso da 
delação premiada não pode ser aferido, tomando como 
base as legislações que a preveem individualmente, ou 
seja, de acordo com o tipo de injusto em espécie, pois o 
que existe de fato no Brasil  ante a inexistência de 
normas procedimentais e específicas quanto à delação  é 
um conjunto de normas pertinentes ao instituto, onde a 
combinação de leis está diretamente conectada à 
realidade legislativa (eis que, no caso concreto, ante os 
princípios inerentes à retroatividade da lei penal, não há 
outra forma de aplicação do beneplácito sem observar a 
possibilidade da combinação de leis. A delação premiada 
é um instituto, não podendo ser aferida como uma norma 
isolada adequada ao crime em tese, cometido pelo 
delator). Não existe a criação de uma outra lei, pois a 
delação premiada está inserida em diversos diplomas que 
são aplicáveis a qualquer tipo penal.” (p. 153/154).

Insta acrescentar que os princípios abrigados pelo 

Processo Penal também entram em cena no processo administrativo 

disciplinar.

Conforme preleciona MARIA SYLVIA 

ZANELLA DI PIETRO, no seu recente trabalho, publicado em sete 

volumes pela Revista dos Tribunais, onde figura como coordenadora e 

autora:

“No direito brasileiro, os princípios gerais do direito são 
considerados, desde longa data, como fonte subsidiária do 
direito, por força do art. 4º, da LINDB (antiga LICC). Nos 
termos desse dispositivo, “quando a lei for omissa, o juiz 
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e 
os princípios gerais do direito”. Trata-se de norma que 
se insere na teoria geral do direito, sendo aplicável, 
portanto, a todos os ramos do direito, inclusive do direito 
administrativo.” (g.n.)

Nesse passo, a jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, sensível à questão e demonstrando que o Juiz 
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deve ser um homem do seu tempo, em acórdão capitaneado pelo Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO1, admite que a atividade 

sancionatória ou, quiçá, disciplinar da administração pública deve adotar os 

consectários do diploma processual penal comum, dando ênfase que tais 

princípios, garantias e normas que disciplinam tal legislação deve respeito 

aos valores de proteção e defesa das liberdades individuais e, sobretudo, ao 

postulado da dignidade humana.

O juiz brasileiro, repiso, não pode se confundir, 

por exemplo, com o juiz italiano, tendo em vista que de acordo com o 

sistema jurídico daquele país, tanto o Ministério Público (magistratura de 

pé) como os juízes (magistratura sentada), fazem parte da Magistratura, 

tendo em vista que ambos são chamados de Magistrados (Magistrati), 

circunstância esta que não ocorre no Brasil. Aqui esses mencionados 

operadores do direito são membros de carreiras distintas e devem agir, 

cada um deles, no estrito limite de suas atribuições e competências.

É necessário conhecer o sistema jurídico que se 

invoca como paradigma, para não cometer equívocos crassos, que 

decorrem de traduções literais e que não condizem com a realidade jurídica 

deste País.

É muito comum alguém se referir à operação 

“mãos limpas”, sem conhecer o sistema jurídico italiano e ao fazer a 

tradução literal, entende que “Magistrados” são aqueles que fazem parte do 

Poder Judiciário quando, em verdade, os Magistrados de pé, ou seja, o 

Pubblico Ministero italiano (Ministério Público) foram aqueles 

“Magistrados” que, agindo como titulares da ação penal pública, 

1 STJ, 5ª Turma, RMS 24559/PR, j. 03.12.2009
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impulsionaram a referida operação, tais como Antonio di Pietro, Gherardo 

Colombo, Francesco Grecco entre outros.  

Embora anteveja que a utilização da delação 

premiada, no mais das vezes, deva ser reservada a crimes graves, nada 

obsta, em virtude da lei que rege a matéria, que ela possa ser utilizada 

em qualquer ilícito criminal.

Mais especificamente, merece destacar o fato que 

a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em 2011, recebeu o 

Projeto de Lei nº 145/2011, da lavra do Governador de então, onde, como 

se estivesse olhando para o caso presente, estabeleceu “normas sobre a 

colaboração espontânea nas investigações e processos administrativos 

disciplinares aplicáveis aos servidores da administração direta e indireta 

no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências”.

Nesse sentido, aliás, observa a norma que “o 

servidor acusado ou indiciado que apresentar provas novas, consistentes e 

verossímeis, até o relatório final do processo administrativo disciplinar, 

cujo teor seja aceito pela maioria da Comissão Processante, terá a 

eventual sanção administrativa considerada de natureza grave, inclusive 

aquelas com previsão de pena de demissão ou exclusão, diminuída ou 

transmudada para outra de natureza mais branda ou perdoada 

administrativamente” (parágrafo 1º do artigo 1º do Projeto de Lei em 

testilha).

Como se vê, até a Administração Pública de 

Estado da Federação, ou seja, o Estado do Rio de Janeiro, já previu a 

possibilidade de aplicação do instituto da justiça negociada nos processos 

administrativos.

Com efeito, à míngua de legislação específica que 
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ampare a pretensão do impetrante, entendo que o instituto da analogia 

pode, diante dos fartos argumentos trazidos nessa oportunidade, servir 

como base para a concessão do benefício da colaboração premiada.

E vou mais além, a meu aviso, o instituto da 

delação premiada também pode e deve ser utilizado no processo 

administrativo disciplinar diante do caráter instrumental da norma que o 

regula, ou seja, a Lei nº 12.850/2013, bem como a ratio legis genérica das 

leis em apreço.

Não é necessário nenhum exercício de 

interpretação mirabolante para constar que o dispositivo legal em exame 

tem caráter híbrido, isto é, exsurge como norma processual e como norma 

material, com possibilidade de cisão e aplicabilidade imediata das 

disposições de natureza processual, como no caso presente.

Assim, entendo plenamente aplicável aos 

processos administrativos disciplinares, por analogia, as benesses da 

delação premiada, com mitigação da penalidade a ser aplicada ao 

funcionário público, levando-se em consideração os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade.

Nem se diga ausente disposição expressa a 

respeito no âmbito do Município de São Paulo, pois o Decreto nº 

55.107/14, que regula a Lei nº 12.846/2013, prevê a possibilidade de 

mitigação da pena ―  na aplicação de sanções a empresas jurídicas, para 

punições praticadas contra a Administração ― , considerando-se, consoante 

o inciso VII do artigo 21, a cooperação da pessoa jurídica para a 

apuração das infrações. Não é demais afirmar, pois, que tal dispositivo 

pode ser utilizado, também por analogia para o abrandamento da pena a 

ser aplicada ao servidor do município que cooperou para a apuração das 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

infrações, através do acordo de colaboração premiada, como aqui ocorre.

No meu sentido de se afastar, pois, o argumento 

de inaplicabilidade do instituto da justiça negociada no âmbito do Direito 

Administrativo.

Daí por que se concede a segurança e, acolhendo 

o pedido subsidiário formulado na inicial deste mandamus, determina-se à 

douta Autoridade Coatora a reanálise da pena aplicada ao impetrante, com 

vistas à benesse do instituto da colaboração premiada e, em consideração 

aos consectários da razoabilidade e proporcionalidade, a ele seja aplicada a 

retribuição disciplinar administrativa condizente.

XAVIER DE AQUINO

Desembargador



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial Pg. final Categoria Nome do assinante Confirmação

1 5 Acórdãos 

Eletrônicos

ANTONIO CARLOS MALHEIROS 151AEE4

6 16 Declarações de 

Votos

JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE 

AQUINO

15280A8

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
2190410-93.2014.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.


