
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005214-84.2012.815.0251.
Origem : 5ª Vara da Comarca de Patos.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Arcádio Queiros de Medeiros.
Advogado : Raimundo Medeiros da Nóbrega Filho.
Apelado : Ministério Público do Estado da Paraíba.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA  POR
ATO DE IMPROBIDADE.  PRESCRIÇÃO. ART. 23,
INCISO  II,  DA  LEI  Nº  8.429/1992.  POLICIAL
MILITAR.  EXISTÊNCIA  DE  LEI  ESPECÍFICA
FIXANDO PRAZO PRESCRICIONAL DE 06 (SEIS)
ANOS.  INAPLICABILIDADE  DA
INTERPRETAÇÃO  ANALÓGICA  PREJUDICIAL
DOS  PRAZOS  PREVISTOS  NA  LEI  PENAL.
TERMO  A QUO.  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PREVISÃO
EXPRESSA  NA  LEGISLAÇÃO  ESPECIAL.
INOBSERVÂNCIA  DO  DECURSO  DO  LAPSO
PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO
DA PREJUDICIAL POR FUNDAMENTO DIVERSO.
DESPROVIMENTO.

-  O art.  23  da  Lei  nº  8.429/1992 estabelece  a  regra  da
contagem do lapso temporal, dentro do qual é permitida a
busca  pela  aplicação  das  sanções  contidas  na  lei  de
improbidade,  varia  de  acordo  com  o  réu  de  cada  caso
concreto.  Para  os  detentores  de  mandato,  de  cargo  em
comissão ou de função de confiança, é de 05 (cinco) anos
após o término do exercício do correspondente mandato,
cargo  ou  função.  Em se  tratando  de  ocupante  de  cargo
efetivo ou emprego público, o prazo prescricional é aquele
previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis
com demissão a bem do serviço público.

- Uma vez verificada a existência  de legislação especial
prevendo o prazo prescricional de 06 (seis)  anos para a
punição  de  demissão  por  falta  disciplinar  de  Policial
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Militar da Paraíba, não há que se aplicar a interpretação
analógica da incidência dos prazos previstos na legislação
penal para a pretensão decorrente de ato de improbidade
administrativa.

-  A regra geral para a contagem do prazo de prescrição,
estabelecido pelas Leis nº 4.024/1978 e nº 4.256/1981, é a
data  em  que  os  casos  legalmente  previstos  foram
praticados.  Entretanto,  para  a  persecução  da  pena  de
demissão por ocasião de condenação por crime doloso, é
inquestionável  que  “a  data  em  que  foram  praticados”
consiste,  por  expressa  previsão legal,  no  trânsito  em
julgado  da  sentença,  e  não  na  data  efetiva  do  fato
criminoso.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA  a
Segunda Câmara  Cível  do Tribunal  de Justiça da Paraíba,  em sessão ordinária,
negar provimento ao Recurso Apelatório, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Arcádio  Queiroz  de
Medeiros  contra  sentença  (fls.  199/202)  proferida  pelo  Juízo  da  5ª  Vara  da
Comarca de Patos que, nos autos da “Ação Civil Pública por Atos de Improbidade”
ajuizada pelo  Ministério Público do Estado da Paraíba em face do recorrente,
julgou procedentes os pedidos da inicial.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/38),  o  Parquet relata  que  apurou,
mediante instrução administrativa, práticas delitivas imputadas a policiais militares,
bombeiros militares e servidores da Polícia Civil, com vistas à responsabilização
civil  dos  atos  investigados.  Ressalta  que  o  policial  militar  demandado  foi
condenado por crime de receptação qualificada, em cujos autos houve a narrativa
de que, no dia 02/10/2004, Policiais Federais apreenderam na residência do ora
promovido diversas mercadorias desacompanhadas de notas fiscais e que haviam
sido roubadas de um caminhão da empresa Transporte Atlas no dia 19/04/2004.

O Ministério Público enfatiza que,  “não obstante a sanção penal,
tem-se a situação inadmissível de manutenção da patente e do soldo pelo policial
militar autor de crime doloso de receptação de cargas roubadas, premiado com a
manutenção dos direitos, inclusive a remuneração e prisão especial inerente ao
cargo público”.

Assevera que a conduta praticada pelo réu atenta os princípios da
Administração  Pública,  ferindo  os  princípios  gerais  do  regime  jurídico
administrativo (legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  eficiência,  honestidade e
lealdade às instituições), bem como os específicos da atividade de policial militar,
consubstanciando um ato praticado visando fim proibido em lei. Frisa a manifesta
caracterização da má-fé e do dolo do agente público na presente hipótese.

Ao  final,  pleiteou  o  recebimento  da  inicial  e  a  procedência  do
pedido, em virtude da prática de atos enquadrados no art. 11,  caput e inciso I, da
Lei nº 8.429/1992, condenando-se o réu nas sanções do art. 12, inciso III, da Lei de
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Improbidade Administrativa.

Recebimento da inicial (fls. 120/122).

Contestação  apresentada  (fls.  127/135),  alegando  a  prescrição
administrativa, alegando que o termo a quo corresponde a 06 (seis) anos, conforme
previsto no art. 17 da Lei nº 4.024/78. Aduz que o ato foi praticado em 02/10/2004,
e, portanto, prescrita administrativamente a pretensão da sanção correspondente à
demissão, e, em consequência, a presente demanda de improbidade administrativa.

Audiência realizada (fls. 158/159), alegações finais oferecidas (fls.
168/188; 191/197), sobreveio sentença de procedência nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  o  pedido
versado  na  inicial  e,  em  consequência,  CONDENO
Arcádio  Queiros  de  Medeiros,  por  violação  as  normas
capituladas no art. 11, caput e inciso I da Lei 8.429/92, à
luz das argumentações acima aduzidas.
Tendo em consideração a extensão do dano causado à
coletividade,  assim  como  as  diretrizes  normativas
dispostas no art. 12, III, da Lei 8.429/92, aplico ao réu as
seguintes penalidade:
a) Perda da Função Pública;
b) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três)
anos;
c)  Multa  civil  no  valor  correspondente  a  10  vezes  a
remuneração percebida pelo agente;
A multa civil deverá ser revertida em favor do Estado da
Paraíba, conforme dispõe o art. 18 da Lei de Improbidade
Administrativa” (fls. 202).

Inconformado,  o  promovido  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
205/218), alegando que houve equivocadamente a aplicação de legislação geral dos
servidores públicos, não se tendo observado o regramento legal militar. Assevera
que,  no  caso,  deve-se  aplicar  o  Estatuto  do  Pessoal  da  Polícia  Militar,  Lei  nº
3.651/1971, destacando a impossibilidade de aplicação analógica do Estatuto dos
Servidores Civis.

Sustenta a ocorrência da prescrição, pela incidência do art. 17 da Lei
Estadual nº 4.024/1978, aduzindo ser matéria de ordem pública e ressaltando que o
seu  não  reconhecimento  no  caso  concreto  implica  violação  ao  art.  41  da
Constituição  Federal.  Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma  da
sentença.

Contrarrazões apresentadas (fls. 289/297), alegando que, por falta de
previsão expressa de prazos prescricionais para as faltas disciplinares no Estatuto
dos Policiais  Militares  ou na Lei  Complementar nº 87/2008, a solução  do caso
reside na utilização dos prazos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do
Estado da Paraíba, que, em seu art. 130, §2º, afirma serem aqueles estabelecidos
pela lei penal. Conclui que o apelante foi condenado criminalmente a uma pena de
05 (cinco) anos, sendo o lapso prescricional de 12 (doze) anos.
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A Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela  desnecessidade  de  nova
manifestação ministerial (fls. 306/307).

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo,
passando à análise de seus argumentos recursais.

Como relatado, verifica-se que a presente insurgência trazida à tona
pelo recorrente não diz respeito à questão essencialmente meritória da subsunção
da conduta ímproba praticada e da respectiva sanção estabelecida pelo magistrado
de  primeiro  grau,  mas  tão  somente  à  temática  da  prescrição  da  pretensão
sancionatória por improbidade administrativa.

De um lado, o apelante afirma que houve efetivamente a incidência
da prescrição da demanda ajuizada pelo Ministério Público Estadual, haja vista que,
ao contrário do que restou aplicado pelo juiz sentenciante, haveria de se observar o
lapso temporal especialmente previsto à categoria dos militares no art. 17 da Lei
Estadual nº 4.024/1978.

Como  é  sabido,  a  temática  prescricional  é  bastante  discutida  no
âmbito  da  doutrina  e  analisada  pela  jurisprudência  pátria,  sendo  certo  que  sua
interpretação  apresenta  minúcias  e  complexidades  peculiares  às  próprias  bases
principiológicas que fundamentam a existência desse mecanismo processual.

Dentro dessa seara, é entendimento firmado no ordenamento jurídico
que a prescrição é o prazo estabelecido pela lei para o exercício do direito de ação,
com vistas a limitar os abusos que a prática desse pilar do direito processual pode
acarretar, trazendo a insegurança nas relações jurídicas, bem como podendo resultar
na eterna sujeição de um indivíduo perante outro, pela possibilidade ad aeternum
do ajuizamento de demanda na busca de uma pretensão legítima, porém, ocorrida
há bastante tempo.

Assim, observa-se que o instituto da prescrição tem sua relevância
no ordenamento jurídico nacional, sendo uma medida salutar para impedir a inércia
do credor, a fim de que situações indefinidas não se eternizem, abalando o princípio
da segurança jurídica.

A prescrição para as pretensões sancionatórias previstas na Lei de
Improbidade Administrativa  se  encontra disciplinada pela norma contida em seu
art. 23, in verbis:

“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções
previstas nesta lei podem ser propostas:
I  -  até  cinco  anos  após  o  término  do  exercício  de
mandato,  de  cargo  em  comissão  ou  de  função  de
confiança;
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II  -  dentro  do  prazo  prescricional  previsto  em  lei
específica  para faltas  disciplinares  puníveis  com
demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício
de cargo efetivo ou emprego”. (grifo nosso).

Pela  leitura  do  dispositivo  acima  transcrito,  percebe-se  que  o
legislador pátrio estabeleceu que a regra da contagem do lapso temporal, dentro do
qual é permitida a busca pela aplicação das sanções contidas na lei de improbidade,
varia de acordo com o réu de cada caso concreto. 

Assim, para os detentores de mandato, de cargo em comissão ou de
função  de  confiança,  é  de  05  (cinco)  anos  após  o  término  do  exercício  do
correspondente mandato, cargo ou função. Em se tratando de ocupante de cargo
efetivo  ou  emprego  público,  o  prazo  prescricional  é  aquele  previsto  em  lei
específica  para  faltas  disciplinares  puníveis  com  demissão  a  bem  do  serviço
público.

Pois bem, pelo conteúdo normativo advindo do art.  23 da Lei de
Improbidade Administrativa, para conclusão a respeito do prazo de prescrição para
o ajuizamento da ação por ato de improbidade cometido por Policial Militar, há de
necessariamente verificar o prazo previsto em lei específica para faltas disciplinares
puníveis com demissão.

Dentro  desse  cenário,  cabe  ao  intérprete  do  direito  verificar  as
prescrições contidas no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Paraíba – Lei
nº 3.909/1977. Nesta  lei não há qualquer referência ao prazo prescricional para a
apuração de faltas disciplinares puníveis com demissão ou com exclusão da praça a
bem da disciplina.  Entretanto, nas  Seções II  e  III  do Capítulo III  do Título II,
encontram-se as disposições normativas expressamente previstas no Estatuto para
os casos de transgressões disciplinares. 

A respeito, confira-se o art. 46 do Estatuto, in verbis:

“Art. 46 – O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar
especificará e classificará as transgressões disciplinares e
estabelecerá as normas relativas à amplitude e aplicação
das  penas  disciplinares,  à  classificação  do
comportamento  policial-militar  e  à  interposição  de
recursos contra as penas disciplinares.
§1º – As penas disciplinares de detenção ou prisão não
podem ultrapassar de 30 (trinta) dias.
§2º – Ao aluno-oficial aplicam-se também as disposições
disciplinares previstas no estabelecimento de ensino onde
estiver matriculado”.

Da mesma forma, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do
Estado da Paraíba, a que se refere o artigo acima transcrito, não estabelece qualquer
prazo  prescricional  para  apuração  das  faltas  disciplinares,  fazendo,  porém,  nas
Disposições Finais, a remissão de que: 

“Art.  73  – Os  julgamentos  a  que  forem submetidos  os
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policiais-militares,  perante  Conselho de  Justificação ou
Conselho  de  Disciplina,  serão  conduzidos  segundo
normas  próprias  ao  funcionamento  dos  referidos
Conselhos. 
Parágrafo Único – As causas determinantes que levam o
policial-militar a ser submetido a um destes Conselhos,
'ex-officio' ou  a  pedido,  e  as  condições  para  sua
instauração, funcionamento, e providências decorrentes,
estão  estabelecidas  na  legislação  que  dispõe  sobre  os
citados Conselhos e dá outras providências. 

Art.  74  –  O  Comandante-Geral  baixará  instruções
complementares necessárias à interpretação, orientação e
aplicação deste Regulamento, às circunstâncias e casos
não previstos no mesmo”. (grifo nosso).

A seu turno, as Leis nº 4.024/1978 – que dispõe sobre o Conselho de
Disciplina da Polícia Militar do Estado da Paraíba, destinado a julgar o Aspirante a
Oficial PM – e nº 4.256/1981 – que dispõe sobre o Conselho de Justificação da
Polícia  Militar  do  Estado da Paraíba,  destinado a julgar o  Oficial  da PMPB –,
preveem  que  serão  submetidos,  dentre  outros,  os  respectivos  militares
regulamentados que tenham sido condenados por crime de natureza dolosa à pena
restritiva de liberdade individual de até 02 (dois) anos, tão logo transite em julgado
a sentença (art. 2º, III, da Lei nº 4.024/1978 e art. 2º, IV, da Lei 4.256/1981).

Quanto ao prazo prescricional, as leis referidas no parágrafo anterior,
estabeleceram que  prescrevem em 06  (seis)  anos,  computados  da  data  em que
foram praticados, os casos por ela previstos (art. 17 da Lei nº 4.024/1978 e art. 18
da Lei nº Lei 4.256/1981).

De fato,  não há como negar que, diante das circunstâncias acima
delineadas, o verdadeiro microssistema jurídico de regulação da atividade policial
militar na Paraíba indica, inegavelmente, a existência de um prazo prescricional
para  faltas  disciplinares  puníveis  com  demissão  a  bem  do  serviço  público,
enquadrando-se, pois, perfeitamente o lapso de 06 (seis) anos – previsto no art. 17
da Lei nº 4.024/1978 e no art. 18 da Lei nº Lei 4.256/1981 – na norma extraída do
inciso II do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.

Assim,  sem  se  discutir  sobre  o  mérito  da  justiça  da  reprimenda
administrativa em decorrência do cometimento do crime acima narrado, não há
como se negar que o prazo prescricional estabelecido pelo ordenamento jurídico
brasileiro para o caso em análise é o de 06 (seis) anos, por aplicação de lei especial,
e não àquele previsto na legislação penal, por uma pretensa interpretação analógica,
em prejuízo ao réu, de outra norma que não lhe é específica.

Entretanto,  a  despeito  de se ter  fixado o  prazo  de 06  (seis)  anos
como o máximo para legítima satisfação da pretensão ministerial, há de se delimitar
qual o respectivo termo a quo, para que se possa concluir pela incidência ou não da
prescrição no caso concreto.

Pois bem, na hipótese vertente, muito embora o apelante alegue que
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o termo inicial para a contagem do prazo de prescrição seja a data de ocorrência do
fato (02/10/2004), verifica-se sem maiores esforços que não é este o marco previsto
no sistema jurídico brasileiro para o início de contagem do lapso prescricional. 

Isso  porque,  através  de  uma  leitura  holística  das  legislações
específicas  acima  citadas  (Leis nº  4.024/1978  e  nº  4.256/1981),  percebe-se
claramente que a regra geral para a contagem do prazo de prescrição é a data em
que os casos legalmente previstos foram praticados. Ocorre, porém, que o “caso
previsto nas leis” para a hipótese dos autos está assim definido:

“Art. 2º da Lei nº 4.256/1981. É submetido ao Conselho
de Justiça, a pedido ou 'ex officio',  o oficial da Polícia
Militar do Estado da Paraíba:
(…)
IV  –  Condenado  por  crime  de  natureza  dolosa,  não
previsto na legislação especial concernente à Segurança
Nacional, em Tribunal Civil ou Militar, à pena restritiva
da  liberdade  individual  até  02  (dois)  anos,  tão  logo
transite em julgado a sentença”.

“Art. 2º da Lei nº 4.024/1978. É submetida a Conselho de
de Disciplina, 'ex-officio', a praça referida no art. 1º e seu
parágrafo único:
(…)
III  –  Condenada  por  crime  de  natureza  dolosa,  não
previsto na Legislação especial concernente à Segurança
Nacional, em tribunal civil ou militar, a pena restritiva de
liberdade individual até 2 (dois) anos,  tão logo transite
em julgado a sentença”. (grifo nosso).

Logo, para as hipóteses acima descritas, é inquestionável que “a data
em que foram praticadas” consiste no trânsito em julgado da sentença, e não na
data  efetiva  do  fato  criminoso.  Esse  entendimento,  inclusive,  coaduna-se
perfeitamente  com  o  regramento  geral  de  prescrição  previsto  no  Código  Civil
Brasileiro, o qual estabelece expressamente como causa impeditiva da prescrição a
apuração criminal de fato delitivo.

Eis o art. 200 do Código Civil de 2002, in verbis:

“Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser
apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes
da respectiva sentença definitiva”. 

Sobre o referido dispositivo, o próprio Superior Tribunal de Justiça,
possui entendimento de que, quando há relação de prejudicialidade entre as esferas
civil  e  criminal,  observa-se  o  impedimento  ou  suspensão  da  prescrição,  em se
verificando a existência de processo penal em curso ou, ao menos, a tramitação de
inquérito policial. Confira-se, a propósito, o aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
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SENTENÇA  E  ACÓRDÃO  QUE  RECONHECERAM  A
OCORRÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO  –  DECISÃO  QUE
DEU  PROVIMENTO  AO  RECURSO  ESPECIAL,
AFASTANDO  A  PRESCRIÇÃO.  INSURGÊNCIA  DA
EMPRESA DEMANDADA. 
1. De acordo com o art. 200 do CC, 'quando a ação se
originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal,
não  correrá  a  prescrição  antes  da  respectiva  sentença
definitiva'.
2.  'A aplicação do art.  200 do  Código  Civil  tem valia
quando  houver  relação  de  prejudicialidade  entre  as
esferas cível e penal – isto é, quando a conduta originar-
se  de fato  também a ser  apurado no juízo  criminal  -,
sendo fundamental a existência de ação penal em curso
(ou  ao  menos  inquérito  policial  em  trâmite)':  REsp
1135988/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE SALOMÃO,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  08/10/2013,  DJe
17/10/2013.
3. Considerando que no caso em questão a sentença penal
data  de  26/07/2006,  e  que  a  ação  foi  ajuizada  em
16/01/2007, o prazo prescricional trienal aplicável a esse
tipo de demanda não se consumou.
4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ,  Relator:  Ministro  MARCO  BUZZI,  Data  de
Julgamento: 24/06/2014, T4 - QUARTA TURMA).  (grifo
nosso).

Logo,  uma vez que a legislação específica para  faltas disciplinares
puníveis com demissão prevê que o marco inicial da contagem da prescrição, para
as hipóteses de punição por crimes dolosos, é o trânsito em julgado da respectiva
sentença penal condenatória – em estrita sintonia com o art. 200 do Código Civil
Brasileiro, a partir desta data se deve contar o termo a quo do lapso prescricional.

Na situação dos autos, constata-se que o fato criminoso, ocorrido em
02/10/2004, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, em peça
acusatória  ofertada  em  21/10/2004  e  recebida  em  25/10/2004  (fls.  42/43).  A
sentença condenatória foi proferida em 12/05/2006 (fls. 53/61), contra a qual foi
interposta  apelação, cujo respectivo Acórdão lhe negou provimento (fls.  71/76),
havendo o trânsito em julgado no dia 11/12/2006 (fls. 77).

Diante  dessas  circunstâncias,  tendo  em  vista  que  o  trânsito  em
julgado ocorreu em 11/12/2006, bem como que a  propositura da presente Ação
Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa se deu em 19/09/2012 (fls.
84), sendo despachada em 01/10/2012 (fls. 85), não há que se falar em decurso do
prazo  prescricional  de  06  (seis)  anos  previsto  em legislação  específica  para  os
Policiais Militares do Estado da Paraíba.

Há de se ressaltar, por fim, que, não se verificando a prescrição da
pretensão ministerial  quanto à aplicação dos efeitos da sanção por improbidade
administrativa, não há que se cogitar em desrespeito ao art.  41 da Constituição
Federal diante da sentença condenatória proferida em Ação Civil Pública por Ato
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de Improbidade.

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto,  NEGO PROVIMENTO à  Apelação
Cível, mantendo a rejeição da prejudicial de mérito de prescrição, por fundamento
diverso, restando, via de consequência, igualmente mantidos os demais termos da
decisão recorrida.

 
É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o
Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para substituir a Exma
Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira)  e  o  Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de
Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 03
de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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