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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  POLICIAL 
MILITAR. INSTAURAÇÃO  DE  CONSELHO  DE 
DISCPLINA.  IRRESIGNAÇÃO.  VIOLAÇÃO  AO 
PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO 
DE  INOCÊNCIA.  INOCORRÊNCIA.  DEVIDO 
PROCESSO  LEGAL  OBSERVANDO. 
INDEPENDÊNCIA  ENTRE  AS  ESFERAS 
ADMINISTRATIVA  E  PENAL. AUSÊNCIA  DE 
AFRONTA AO ART. 125, § 4º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 673 DO 
STF.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  NÃO 
VISLUMBRADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

-Pacificado  o  entendimento  na  doutrina  e  na 
jurisprudência de que as instâncias administrativa e 
criminal  são  independentes,  só  interferindo  a 
conclusão da ação penal no processo administrativo, 
quando  a  sentença  absolver  o  réu por  negativa  de 
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autoria ou pela inexistência do fato.

-  O  Supremo  Tribunal  Federal  consolidou  o 
entendimento de que o art. 125, § 4º, da Constituição 
Federal  apenas  é  aplicável  a  questões  relacionadas 
com a perda de graduação dos praças, no caso de esta 
penalidade  ser  acessória  ao  crime  militar.  Por 
conseguinte,  tratando-se  de  infração  disciplinar 
imposta  a  soldado  raso,  apurada  em  processo 
administrativo, a competência para o ato de exclusão 
é da própria administração. 

- Ausente o direito líquido e certo pleiteado, impõe-se 
a denegação da segurança.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Segunda  Seção  Especializada 
Cível  do Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em DENEGAR A 
SEGURANÇA.

R E L A T Ó R I O
 

Trata-se  de Mandado de  Segurança  impetrado por 
Jorge Luiz Rodrigues Theotônio contra ato do  Comandante Geral da 
Polícia Militar da Paraíba,  consubstanciado em indeferir  o pedido de 
sobrestamento de instaurar Conselho de Disciplina para apurar e julgar 
sua  capacidade,  “em  razão  da  existência  de  registros  judiciais  e 
disciplinares em seu desfavor, com elementos probantes acostados, que 
em tese, revelam a prática, por parte do militar epigrafado, de condutas 
que  atentam  contra  a  honra  pessoal,  o  pundonor  policial  militar  e  o 
decoro da classe”.

Afirma que responde a duas ações penais, cujos feitos 

MANDADO DE SEGURANÇA N° 2003249-43.2014.815.0000              2



encontram-se  em  fase  de  instrução  processual  criminal  e  que  a 
instauração  do  referido  conselho  é  ato  abusivo,  que  fere  o  princípio 
constitucional da presunção de inocência, bem assim dispositivos legais 
acerca da competência para decidir sobre a perda de posto e patente dos 
oficiais e da graduação das praças.

Informa  que  requereu  administrativamente  o 
sobrestamento do Conselho de Disciplina instaurado em seu desfavor, o 
que  foi  indeferido  pelo  Comandante,  motivo  pelo  qual  impetrou  o 
presente mandamus.

Alega que a decisão do Comandante Geral da Polícia 
Militar  do  Estado  da  Paraíba  inumou,  a  um  só  tempo,  a  garantia 
constitucional da presunção de inocência e o previsto no artigo 125, § 4º, 
da  Constituição Federal,  e  art.  17,  VII,  art.  346,  art.  347  e  art.  348  do 
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Aduz  que  estão  presentes  os  requisitos  para  a 
concessão de liminar, invocando o princípio constitucional da presunção 
de inocência em seu favor, ante a inexistência de sentença condenatória 
com trânsito em julgado nos processos criminais, em que figura como 
parte,  acrescentando  que  a  instauração  do  referido  procedimento  lhe 
acarretam prejuízos de difícil reparação.

Requer  a  concessão  da  liminar,  a  fim  de  que  seja 
determinado o arquivamento  do Conselho de Disciplina, e, no mérito, 
pugna pela  concessão da ordem para tornar definitivo o conteúdo da 
liminar.

Liminar indeferida, fls. 28/30.

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da 
Paraíba presta suas informações, fls. 37/42, afirmando que “o Conselho 
de Disciplina instaurado contra o impetrante visa apurar e julgar a sua 
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capacidade  de  permanecer  integrando  as  fileiras  da  Corporação,  em 
razão  de  ter  sido  acusado da  prática  de  atos  que,  em tese  violam os 
deveres inerentes ao cargo policial-militar, conforme consta da portaria 
inaugural publicada no BOL PM nº 240, de 18 de dezembro de 2013”.

Argumenta  que  o  postulado  da  independência  das 
esferas  penal  e  administrativa,  consolidado no Direito  Administrativo, 
afasta  a  suposta  necessidade  de  aguardar  o  desfecho  do  processo 
criminal para a instauração e conclusão de procedimento administrativo 
disciplinar relativo a fatos que representem, também, infração funcional, 
ficando a Administração vinculada apenas à decisão judicial criminal que 
venha negar a existência do crime ou da autoria do delito.

Sustenta que, uma vez submetido ao devido processo 
legal, no caso, Conselho de Disciplina, compete à comissão processante 
apurar  se  o  militar  estadual  acusado  reúne  condições  de  continuar 
ostentando-a,  conforme disposto no parágrafo único do art.  41 da Lei 
3.090/77. 

Por fim, pugna pela denegação da segurança.

O Estado da Paraíba,  por meio da Procuradoria  do 
Estado,  informa  ter  interesse  no  feito,  requerendo  sua  habilitação  e 
intimação de todos os atos processuais doravante realizados, fl. 44.

A Procuradoria Geral de Justiça, às fls.  46/51, opina 
pela  denegação  da  ordem,  por  entender  que  não  há  que  se  falar  em 
violação  ao  Princípio  da  Presunção  de  Inocência,  bem  assim  que  o 
procedimento  administrativo  se  apresenta  em  conformidade  com  a 
legislação  vigente,  não  havendo  que  se  falar  em  sobrestamento  ou 
arquivamento  do  ato  que  determinou  a  instauração  de  procedimento 
disciplinar.

É o relatório.
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V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 
Jorge  Luiz  Rodrigues  Theotonio  contra  ato  do  Comandante  Geral  da 
Polícia  Militar  do  Estado  da  Paraíba,  que  indeferiu  o  pedido 
administrativo de sobrestamento do Conselho de Disciplina instaurado 
em seu desfavor, com objetivo de apurar e julgar  a sua capacidade de 
permanecer integrando as fileiras da Corporação.

Pretende o impetrante o arquivamento do Conselho 
de Disciplina, alegando que a instauração deste em seu desfavor fere o 
princípio  constitucional  da  presunção  de  inocência  e  regras  de 
competência.

 
Segundo dispõe a Lei Estadual nº 4024/78, o Conselho 

de Disciplina é destinado a julgar a incapacidade do Aspirante a Oficial 
PM e das demais praças da Polícia Militar (sejam da ativa, reformados ou 
da reserva remunerada), respeitados sempre o contraditório e a ampla 
defesa, podendo também ser instaurado de ofício nas hipóteses previstas 
no art. 2º do mesmo ato normativo.

Assim, como bem delineado no parecer Ministerial, o 
Conselho  de  Disciplina  é  um  processo  administrativo  que  tem  por 
finalidade apurar  possíveis  condutas  incompatíveis  com a  carreira  do 
policial  militar,  não  se  constituindo  em  penalidade  ou  sanção 
administrativa.  No  entanto,  visando  fortalecer  os  princípios 
fundamentais da disciplina e hierarquia militares.

Além  disso,  o  art.  9º1 da   Lei  Estadual  nº  4024/78 

1 Art. 9º da Lei nº 4024/78, - Ao acusado é assegurada ampla defesa, tendo ele, após interrogatório prazo de 05 (cinco)  
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assegura a observância do contraditório e a ampla defesa no decorrer de 
todo  o  procedimento  administrativo  disciplinar,  inclusive  com  a 
produção de todas as provas que o acusado entender necessárias.

No  caso  dos  autos,  o  Conselho  de  Disciplina  foi 
instaurado em desfavor do impetrante com o objetivo de  apurar e julgar 
a sua capacidade de permanecer integrando as fileiras da Corporação, 
em  razão  de  ter  sido  acusado  da  prática  de  condutas  que,  em  tese, 
atentam contra a honra pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da 
classe,  conforme consta  da portaria  nº  0341/2013-CD-DGP/5,  de 16 de 
dezembro de 2013, fls. 14/16.

Contudo, não há que se falar em irregularidades ou 
afronta  ao  devido  processo  legal  ou  à  presunção  de  inocência, 
primeiramente  porque  o  procedimento  administrativo  encontra-se  em 
sua fase inicial.

Ademais, cediço, na doutrina e na jurisprudência, que 
as instâncias administrativa e criminal são independentes, só interferindo 
a conclusão da ação penal no processo administrativo, quando a sentença 
absolver o réu por negativa de autoria ou pela inexistência do fato. Nesse 
sentido:

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CÍVEL  E 
PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO  CÍVEL  EM  AÇÃO 
ORDINÁRIA  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  CARGO  COM 
PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.  INDEPENDÊNCIA 
DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. É pacífico o 
entendimento  na  doutrina  e  na  jurisprudência  de  que  as 
esferas  criminal  e  administrativa  são  independentes,  salvo 
nas hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato 
criminoso ou negativa de autoria, não sendo o presente caso. 
2.  Procedimento  administrativo  adotado  (conselho  de 
disciplina)  defesa assegurada aos apelantes.  (...).  (TJPA; AC 

dias para oferecer suas razões por escrito, devendo o conselho de disciplina oferecer lhe o libelo acusatório, onde se 
contenha com minúcias a relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados.
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20123011240-5;  Ac.  135966;  Belém;  Quinta  Câmara  Cível 
Isolada; Relª Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento; Julg. 
10/07/2014; DJPA 16/07/2014; Pág. 243) 

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO 
REGIMENTAL.  PRINCÍPIOS  DA  FUNGIBILIDADE  E  DA 
ECONOMIA PROCESSUAL. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO 
DA  CORPORAÇÃO  POR  DECISÃO  DO  CONSELHO  DE 
DISCIPLINA.  INDEPENDÊNCIA  DAS  ESFERAS 
ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. 1. Diante da ausência  de 
omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, e 
pelos  princípios  da  fungibilidade  e  economia  processual, 
recebo  os  presentes  embargos  de  declaração  como  agravo 
regimental. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, as 
esferas  administrativa  e  penal  são  independentes,  o  que 
permite  à  Administração  impor  punição  administrativa  ao 
servidor,  independente  de  julgamento  no  âmbito  criminal. 
Nesse  contexto,  só  há  repercussão  na  esfera  administrativa 
quando  reconhecida  a  inexistência  material  do  fato  ou  a 
negativa de sua autoria no âmbito criminal. (...). (STJ; EDcl-
Ag-REsp 114.392;  Proc.  2011/0274793-4;  PR;  Segunda Turma; 
Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 18/09/2012; DJE 25/09/2012)

Assim, considerando a independência entre as esferas 
criminal  e  administrativa,  bem  assim  a  finalidade  do  Conselho  de 
Disciplina,  desnecessário  o  sobrestamento  e/ou  arquivamento  do 
procedimento  administrativo  disciplinar  até  o  trânsito  em julgado  da 
ação penal, inexistindo afronta ao princípio constitucional da presunção 
de inocência. 

Ademais,  a  imposição  de  sanção  disciplinar  pela 
Administração  Pública,  quando  comprovado  que  o  servidor  praticou 
ilícito  administrativo,  prescinde  de  anterior  julgamento  na  esfera 
criminal.

No tocante à alegada violação ao § 4º do art. 125 da 
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Constituição  Federal,  é  importante  consignar  que  a  Administração 
Pública  pode  excluir  servidores  militares  dos  seus  quadros,  após  o 
processo administrativo disciplinar, cuja competência é do Comandante 
Geral da Polícia Militar. Esta matéria já foi, inclusive, objeto de Súmula 
pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Súmula  673  do  STF:  "O  art.  125,  §  4º,  da  Constituição  não 
impede  a  perda  da  graduação  de  militar  mediante 
procedimento administrativo".

Acerca  do  tema,  em  casos  análogos  esta  Corte  de 
Justiça já se pronunciou:  

CONSTITUCIONAL E  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  POLICIAL  MILITAR.  INSTAURAÇÃO  DE 
CONSELHO  DE  DISCIPLINA.  CONCLUSÃO  PELA 
EXCLUSÃO  DO  POLICIAL  MILITAR.  ALEGAÇÃO  DE 
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  PRESUNÇÃO  DE 
INOCÊNCIA.  INDEPENDÊNCIA  ENTRE  AS  ESFERAS 
CRIMINAL  E  ADMINISTRA-  TIVA.  APLICAÇÃO  DA 
SÚMULA  Nº  673  DO  STF.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO 
LÍQUIDO  E  CERTO.  PRECEDENTES  DO  E.  TJ/PB. 
DENEGAÇÃO  DA  SEGURANÇA.  Considerada  a 
independência  entre  as  esferas  criminal  e  administrativa,  é 
desnecessário o sobrestamento do procedimento administrativo 
disciplinar até o trânsito em julgado da ação penal. A imposição 
de  sanção  disciplinar  pela  administração  pública,  quando 
comprovado  que  o  servidor  praticou  ilícito  administrativo, 
prescinde de anterior julgamento na esfera criminal. “o art. 
125, § 4º, da constituição não impede a perda da graduação de 
militar  mediante  procedimento  administrativo”  (Súmula  nº 
673/  stf).  Isto  posto,  reafirmando os  fundamentos  expostos, 
denego  a  segurança.  (TJPB;  MS  2004106-89.2014.815.0000; 
Segunda Seção Especializada Cível; Rel.  Des.  José Aurélio da 
Cruz; DJPB 23/07/2014; Pág. 17) 

CONSTITUCIONAL E  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  POLICIAL  MILITAR.  INSTAURAÇÃO  DE 
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CONSELHO DE DISCIPLINA.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO 
AO  PRINCÍPIO  DA  PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA. 
INDEPENDÊNCIA  ENTRE  AS  ESFERAS  CRIMINAL  E 
ADMINISTRATIVA.  APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº  673  DO 
STF.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO. 
PRECEDENTES  DO  E.  TJ/PB.  DENEGAÇÃO  DA 
SEGURANÇA.</p> <p> - Considerada a independência entre as 
esferas  criminal  e  administrativa,  é  desnecessário  o 
sobrestamento do procedimento administrativo disciplinar até 
o trânsito em julgado da ação penal.<br /> <br /> - A imposição 
de  sanção  disciplinar  pela  Administração  Pública,  quando 
comprovado  que  o  servidor  praticou  ilícito  administrativo, 
prescinde de anterior julgamento na esfera criminal.</p> <p> - 
"O  art.  125,  §  4º,  da  Constituição  não  impede  a  perda  da 
graduação de  militar  mediante  procedimento administrativo" 
(Súmula  673/STF).</p>  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
20032485820148150000 - Órgão (2ª Seção Especializada Cível) - 
Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ - j. em 09-07-2014 

Como se vê, no que diz respeito à competência para 
impor  a  penalidade  pela  transgressão  praticada,  o  Supremo  Tribunal 
Federal  consolidou  o  entendimento  de  que  o  art.  125,  §  4º,  da 
Constituição Federal apenas é aplicável a questões relacionadas com a 
perda de graduação dos praças, no caso de esta penalidade ser acessória 
ao crime militar. 

Desse  modo,  tratando-se  de  infração  disciplinar 
imposta  a  soldado  raso,  apurada  em  processo  administrativo,  a 
competência para o ato de exclusão é da própria administração. 

Transcrevo outro precedente desta Corte, in verbis:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  INSTAURAÇÃO  DE 
CONSELHO DE DISCIPLINA CONTRA POLICIAL MILITAR 
(CABO).  PROCEDIMENTO  APURATÓRIO.  INDÍCIOS  DE 
CONDUTAS  NEGATIVAS  IMPUTADAS  AO  IMPETRANTE. 
RESPEITO AO PARÂMATROS LEGAIS PREVISTOS NA LEI 
Nº  4.024,  DE  30  DE  NOVEMBRO  DE  1978.  EVENTUAL 
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PUNIÇÃO  QUE  PODERÁ  SER  APLICADA  PELO 
COMANDANTE  GERAL  DA  POLÍCIA  MILITAR. 
OBSERVÂNCIA  À  PROPORCIONALIDADE  E  À 
RAZOABILIDADE.  CONCLUSÃO  EXACERBADA. 
INACEITAÇÃO.  MOMENTO  PRÓPRIO.  DENEGAÇÃO  DA 
SEGURANÇA. Segundo a Lei nº 4.024, de 30 de novembro de 
1978,  que  dispõe  sobre  o  conselho  de  disciplina  da  polícia 
militar da Paraíba, verifica-se que o dito procedimento tem a 
função de julgar a incapacidade do policial de permanecer na 
ativa,  sendo submetido a ele,  entre outros casos previstos na 
legislação,  aquele  que  tenha  procedido  incorretamente  no 
desempenho do cargo, praticado conduta irregular ou ato que 
afete a honra pessoal, o pundonor ou decoro da classe, cabendo 
ao comandante geral da polícia a sua instauração, assegurados 
a ampla defesa e o contraditório. Portanto, infere-se não haver 
qualquer  ilegalidade  na  instauração  do  procedimento 
administrativo  combatido,  já  que  obedeceu  aos  citados 
requisitos.  “  (…)  “a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal 
Federal é no sentido de que o art. 125, § 4º, da CF somente se 
aplica  quando a  perda  da graduação for  pena  acessória  de 
sanção criminal aplicada em processo penal, não ocorrendo, 
como no caso dos autos, quando o comando-geral da polícia 
aplicar  pena  de demissão após  apuração de falta  grave em 
processo administrativo disciplinar” (agrg no AI 817.415/sp, 
Rel.  Min.  Dias  toffoli,  primeira  turma,  processo  eletrônico 
publicado  no  dje  22.3.2013).  5.  Ante  a  inexistência  de 
quaisquer  das  máculas  apontadas,  em  cotejo  ao  acervo 
probatório juntado nos autos,  resta imperioso considerar que 
inexiste  o  direito  líquido  e  certo  que  se  pleiteia.  Recurso 
ordinário improvido. (stj; RMS 40.737; proc. 2013/0017985-3; PE; 
segunda turma; Rel. Min. Humberto Martins; julg. 16/04/2013; 
dje  25/04/2013).  (TJPB;  MS 2003454-72.2014.815.0000;  Primeira 
Seção Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 
17/06/2014; Pág. 11) 

Desse  modo,  ante  a  inexistência  de  quaisquer  das 
irregularidades  apontadas,  ausente  o  direito  líquido  e  certo  do 
impetrante que pretende arquivar o Conselho de Disciplinar,  uma vez 
que este, até o momento, encontra-se em conformidade com os ditames 
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legais que o regem.

Com  essas  considerações,  ante  a  inexistência  de 
direito líquido e certo, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.  

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  realizado  na  Segunda  Seção 
Especializada Cível,  em Sessão Ordinária  do Tribunal  de Justiça  da Paraíba 
realizada  no  dia  20  de  agosto  de  2014,  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da 
Fonseca Oliveira,  conforme certidão de julgamento de f. 53. Participaram do 
Julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, o Exmo. 
Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho, 
Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. João Alves da Silva e o Exmo. Des.  
Frederico Martinho Nóbrega Coutinho. Presente à sessão, o Exma. Dra. Jacilene 
Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Gabinete  no TJ/PB, João Pessoa, em 21 de agosto de 2014. 

      Desa. Maria das Graças Morais Guedes

Relatora
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