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COMANDANTE-GERAL DA PM/PB. INTERPOSIÇÃO 
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IRRESIGNAÇÃO.  PRAZO  IMPRÓPRIO.  EVENTUAL 
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EXECUÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO ANTES DO 
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DENEGAÇÃO DA ORDEM MANDAMENTAL.

- O prazo fixado pelo art. 15 da Lei nº 4.024/1978 (20 
dias  para  o  Governador  do  Estado  apreciar  recurso 
administrativo)  enquadra-se  como  impróprio,  que  é 
aquele previsto na norma apenas como parâmetro para 
a prática do ato, de modo que o seu desatendimento 
não acarreta a sua preclusão.

- “Prazos impróprios são aqueles fixados na lei apenas  
como parâmetro para a prática do ato, sendo que seu  
desentendimento  não  acarreta  situação  processual  
detrimentosa  para  aquele  que  o  descumpriu,  mas  
apenas  sanções  disciplinares.  O  ato  processual  
praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz.” 
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código
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de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 12ª ed, 
rev, atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012)

-  “A Lei  Complementar  nº  467/08 quando fixa  prazo  
para o início do processo de seleção para o curso de  
habilitação  para  cabos  trata  de  prazo  impróprio,  ou  
seja,  fixado na Lei  e  usado como parâmetro  para  a  
prática do ato, sendo que o seu desatendimento não  
acarreta  situação  de  ônus  para  aquele  que  
descumpriu.”  (TJES.  APL  nº  0020358-
28.2012.8.08.0014. Rel. Des. Luiz Guilherme Risso. J. 
em 11/03/2014)

-  No  processo  administrativo  os  recursos,  em regra, 
são dotados apenas de efeito devolutivo, de modo que 
o  suspensivo  deve  vir  conferido  expressamente  na 
norma de regência

- “Na ausência de expressa previsão legal, não existe  
direito  líquido  e  certo  a  que  seja  conferido  efeito  
suspensivo a recurso administrativo.” (STJ. RMS 19452 
/ MG. Rel. Min. Gilson Dipp. J. em 20/06/2006).

- Segundo o entendimento jurisprudencial, inclusive do 
Pretório  Excelso,  o  art.  125,  §  4º,  da  Constituição 
Federal,  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  Comandante-Geral  da 
Polícia  aplicar  pena  de  demissão  após  apuração  de 
falta em processo administrativo disciplinar.

- “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda  
da  graduação  de  militar  mediante  procedimento  
administrativo” (Súmula 673 do STF)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Colenda Primeira Seção Especializada Cível desta Egrégia 
Corte de Justiça da Paraíba, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA.

RELATÓRIO

Francisco Santos Vieira impetrou  o presente Mandado de Segurança 

contra ato supostamente ilegal emanado do Comandante-Geral da Polícia Militar do 

Desembargador José Ricardo Porto
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Estado da Paraíba,  que determinou a exclusão do impetrante dos quadros da 
Polícia Militar deste Estado. 

Inicialmente, o suplicante elabora breve explanação fática, noticiando 

ser Cabo da PM/PB, contando com mais de 26 (vinte e seis) anos de serviço, tendo 

sido instaurado Conselho de Disciplina em face do mesmo, em virtude da Ação 

Penal nº 0002623-15.2008.4.05.8202.

Logo  em  seguida,  aduz  que  apesar  do  declinado  órgão  ter  se 

posicionado  pela  permanência  do  postulante  nos  quadros  da  Polícia  Militar,  a 

autoridade apontada como coatora discordou de tal deliberação e decidiu “excluir a 

bem da disciplina o CB QPC Matr. 515.360-3 Francisco Santos Vieria” - fls. 28.

Ato  contínuo,  alega  ter  apresentado  tempestivamente  apelação 

administrativa  dirigida  ao  Governador  do  Estado  da  Paraíba,  tendo  o  impetrado 

apenas ratificado a sua decisão anterior, sem submeter o recurso ao Chefe do Poder 

Executivo Estadual. 

Dito isso, o impetrante defende, em síntese, que a autoridade coatora 

infringiu o art. 15 da Lei nº 4.024/1978, o qual leciona que “cabe ao Governador do 

Estado,  em última  instância,  no  prazo  de  20  (vinte)  dias,  contados  da  data  do  

recebimento do processo, julgar os recursos que forem interpostos nos processos  

oriundos dos conselhos de disciplina”.

Em adição, proclama que cabe ao Tribunal competente decidir acerca 

da perda do posto e da patente dos oficiais e das graduações dos praças, conforme 

previsão no §4º, do 125 da Constituição Federal.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, para que seja reintegrado 

nos quadros da Polícia Militar da Paraíba, anulando a Portaria nº 0070/2014. No 

mérito,  requer  a  concessão  da  ordem  mandamental,  confirmando  a  tutela 

emergencial – fls. 02/15.

Desembargador José Ricardo Porto
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Acostou documentos – fls. 16/49.

Pleito de emergência indeferido – fls. 53/56.

Informações  prestadas  pela  autoridade  coatora –  fls.  64/69, 

acompanhada da documentação de fls. 70/84.

O  órgão  de  representação  judicial  da  pessoa  jurídica  a  qual  o 

impetrado é vinculado,  apesar de devidamente cientificado,  deixou de manifestar 

interesse de ingressar no presente feito, conforme atesta a certidão de fls. 89.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela 

denegação da segurança – fls. 91/94.

É o relatório.

VOTO

Como pode ser visto do relatório,  o impetrante busca, através desta 

ação mandamental, a sua reintegração nos quadros da Polícia Militar deste Estado. 

 

Extraio  do  contexto  fático  desenvolvido  na  peça  vestibular  deste 

mandamus, que o impetrante é Cabo da Polícia Militar do Estado da Paraíba, tendo 

o Comandante-Geral da PM decidido pela sua exclusão dos quadros daquela briosa 

força  de  segurança,  conforme  publicado  no  Boletim  da  PM  nº  0025  de  05  de 

fevereiro de 2014, Páginas 0969 a 0975 – fls. 22/25.

Colho, ainda, que, no Boletim PM nº 0052 de 19 de março de 2014, 

Páginas 2096 a 2097, foi publicada a Portaria nº 0070/2014, de lavra do impetrado,  

adotando, dentre outras providências, “excluir a Bem da Disciplina das fileiras da  

Polícia  Militar,  o  Militar  Estadual  CABO  QPC  MATR.  515.360-3  FRANCISCO  

SANTOS VIREIRA”- fls. 46.

Desembargador José Ricardo Porto
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Ocorre  que,  às  fls.  29/31,  deparo-me  com  apelação  administrativa 

dirigida  ao  Governador  do  Estado  da  Paraíba,  contendo  recebimento  do  dia 

12/12/2014,  cujo  recurso,  segundo  o  impetrante,  apesar  de  devidamente 

protocolado, não foi submetido ao Chefe do Poder Executivo.

Pois bem. O caput, do 15 da Lei nº 4.024/1978, leciona:

“Cabe ao Governador  do Estado,  em última instância,  no  
prazo de 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento 
do processo, julgar os recursos que forem interpostos nos  
processos oriundos dos conselhos de disciplina”. (caput, do 
15 da Lei nº 4.024/1978). Grifei.

.Portando, de fato, existindo recurso desafiando decisão dos processos 

originários do Conselho de Disciplina, cabe ao Governador deste Estado julgá-los. 

Porém,  diferentemente  do  que  interpreta  o  suplicante,  o  lapso  temporal  para 

desempenhar tal mister inicia-se a partir do recebimento do processo pelo Chefe do 

Executivo, e não do protocolo do recurso.

Ademais,  o  prazo  em questão  enquadra-se  como  impróprio,  que  é 

aquele previsto na lei apenas como parâmetro para a prática do ato, de modo que o 

seu desatendimento pelo Julgador não acarreta a sua preclusão.

Vejamos  a  definição  de  Nelson  Nery  Junior  e  de  Rosa  Maria  de 

Andrade Nery acerca do tema:

“Prazos impróprios são aquelas fixados na lei  apenas  
como parâmetro para a prática do ato, sendo que seu 
desentendimento  não  acarreta  situação  processual  
detrimentosa  para  aquele  que  o  descumpriu,  mas  
apenas  sanções  disciplinares. O  ato  processual  
praticado  além  do  prazo  impróprio  é  válido  e  eficaz. 
Normalmente são prazos impróprios os fixados para o juiz e  
auxiliares da justiça.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa 
Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e 
Legislação  Extravagante.  12ª  ed,  rev,  atual  e  ampl.  São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). Grifei.
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Nesse sentido, trago à baila arestos dos tribunais pátrios:

“RECURSO  ELEITORAL.  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL 
ELEITORAL.  IJE.  ELEIÇÕES  MUNICIPAIS.  
PRELIMINARES.  CANDIDATO.  PREFEITO.  NÃO ELEITO.  
ABUSO  DO  PODER  ECONÔMICO  E  POLÍTICO.  BENS.  
TROCA DE VOTOS. 1. Preliminar de Nulidade da Sentença  
que  se  rejeita  face  o prazo  para  prolação de  sentença 
tratar-se de 'prazo impróprio', inexistindo previsão legal de 
sanção ao magistrado que,  por  razões de impossibilidade  
material,  eventualmente  extrapolá-lo;  2.  Preliminar  de  
Inépcia da Petição Inicial que se rejeita face inexistir no caso 
sub  judice  as  previsões  da  Lei  Processual  Civil  
subsidiariamente aplicável  à  espécie,  e  ainda,  tratando-se  
de numerus clausus não poder nem o julgador e tampouco  
as  partes  emprestar-lhe  maior  dimensão;  3.  Prova  
testemunhal consubstanciada em depoimentos tomados sob 
o  crivo  do  contraditório,  inexistindo  contradição  das  
informações,  deixando evidente a oferta e a promessa de  
vantagens em troca de votos; 4. Condutas que demonstram 
potencialidade para desequilibrar, através do uso do poder  
econômico e do aceno com favores de provimento de cargos  
públicos, a disputa do pleito.” (TRE-PE. REC nº 7064. Rel. 
Min.  Francisco Geraldo Apoliano Dias. J.  em 06/12/2006). 
Grifei. 

“AÇÃO  ORDINÁRIA.  ADMINISTRATIVO.  PRAZO  FIXADO 
EM  LEI  PARA  INÍCIO  DE  PROCESSO  DE  SELEÇÃO 
INTERNA CARREIRA MILITAR.  DIREITO  A PROMOÇÃO 
POR  RESSARCIMENTO  DE  PRETERIÇÃO.  AUSENTE.  
PRAZO IMPRÓPRIO.  RECURSO IMPROVIDO. 1 -  A não  
observância  do prazo para início  do processo de seleção  
para o curso de habilitação de cabos, por si só, não enseja o  
direito  a  promoção  por  ressarcimento  de  preterição.  As  
hipóteses  previstas  no  art.  36  da  LC  nº  467/08  não  se  
subsumem  no  caso  sub  examine.  2-  Conforme  restou  
comprovado  nos  autos,  o  atraso  para  o  início  do  curso  
decorreu  de  entraves  burocráticos  (prazos  licitatórios,  de  
convocação,  recursos)  e  não  por  desídia  ou  leniência  da  
administração  castrense,  devendo  ser  registrado  que 
referido processo seletivo era composto de sete etapas. 3- A 
Lei  Complementar nº 467/08 quando fixa prazo para o  
início  do  processo  de  seleção  para  o  curso  de  
habilitação para cabos trata de prazo impróprio, ou seja,  
fixado na Lei e usado como parâmetro para a prática do  
ato,  sendo  que  o  seu  desatendimento  não  acarreta  
situação de ônus para aquele que descumpriu. Portanto,  
o ato praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz e,  
no presente caso, o seu atraso não se mostrou por deveras  
irrazoável. 4- Recurso conhecido e improvido.” (TJES. APL 
nº  0020358-28.2012.8.08.0014.  Rel.  Des.  Luiz  Guilherme 
Risso. J. em 11/03/2014). Grifei.  

Desembargador José Ricardo Porto
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No mesmo diapasão, cito precedente da Corte da Cidadania:

“PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
ADMINISTRATIVO. PENA DE CENSURA A MAGISTRADO.  
ATO  DE  ÓRGÃO  COLEGIADO.  INDICAÇÃO  DO  SEU 
PRESIDENTE  PARA  PRESTAR  INFORMAÇÕES.  
PARECER  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PRAZO 
IMPRÓPRIO. 1. Em mandado de segurança, o prazo para  
a manifestação do Ministério Público como custos legis  
(art. 12 da Lei nº 12.016/098) não tem a mesma natureza  
dos  prazos  das  partes,  denominados  próprios,  cujo 
descumprimento acarreta a preclusão (art. 183 do CPC).  
Trata-se  de  prazo  que,  embora  improrrogável,  é  
impróprio, semelhante aos do juiz e seus auxiliares,  a 
significar que a extemporaneidade da apresentação do  
parecer  não  o  invalida,  nem  inibe  o  julgamento  da  
demanda. 2. Em se tratando de órgãos colegiados, o seu  
Presidente, além de responder por atos de sua competência  
própria (oportunidade em que se manifestará, se for o caso,  
como  agente  individual),  tem  também  a  representação  
externa  do  próprio  órgão  que  preside.  Assim,  quando  o  
mandado  de  segurança  visa  a  atacar  ato  praticado  pelo  
colegiado, o Presidente é chamado a falar, não como agente 
individual, mas em nome e em representação da instituição.  
3.  Recurso  provido.”  (STJ.  RMS  nº  32.880  Proc.  nº 
2010/0154143-9. SP. Rel. Min. Teori Albino Zavascki.  J. em 
20/09/2011). Grifei. 

Quanto  à  Portaria  nº  0070/2014,  que  deu  efetividade  à  decisão  do 

Comandante-Geral da Polícia Militar, excluindo o suplicante das fileiras da PM/PB, 

concebo pela sua manutenção, porquanto a Lei nº 4.024/1978 em nenhum momento 

dotou de efeito suspensivo o recurso administrativo ali previsto.

Ora, no processo administrativo, os recursos, em regra, são dotados 

apenas  de  efeito  devolutivo,  de  modo  que  o  suspensivo  deve  vir  conferido 

expressamente na norma de regência.

Nesse sentido, trago à baila aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  OFICIAIS  DE 
JUSTIÇA  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  
PENA  DE  DEMISSÃO.  REGIMENTO  INTERNO 
REVOGADO.  APLICAÇÃO  AOS  RECURSOS 

Desembargador José Ricardo Porto
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INTERPOSTOS  NA  SUA  VIGÊNCIA.  TEMPUS  REGIT 
ACTUM.  RECURSO  ADMINISTRATIVO.  DIREITO  DO 
ADMINISTRADO.  RECLAMAÇÃO  NÃO  CONHECIDA.  
ILEGALIDADE. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OFENSA.  
PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.  APLICAÇÃO.  EFEITO 
SUSPENSIVO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
 I  –  A  lei  processual  tem  aplicação  imediata,  ficando  
entretanto  resguardados  os  atos  praticados  conforme  a  
legislação  revogada.  Desta  forma,  deve  ser  observado  o 
antigo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado  
de  Minas  Gerais  (Resolução  314),  em  vigor  à  data  da  
interposição da reclamação.
II - O duplo grau de jurisdição administrativa ou pluralidade  
de instâncias, corolário da ampla defesa e contraditório, é  
direito do administrado.
III – O art. 51 da Lei Estadual nº 14184/2002, que disciplina  
o  processo  administrativo  no  âmbito  da  Administração 
Estadual,  estabelecendo que “Das decisões cabe recurso  
envolvendo  toda  a  matéria  objeto  do  processo"  é  norma  
genérica que complementa as lacunas da Lei Estadual nº  
59/2001  (Lei  de  Organização  e  Divisão  Judiciárias  do 
Estado de Minas Gerais), a qual não fixava fase recursal à  
apuração administrativa.
IV – O princípio da fungibilidade recursal, tem aplicação ao  
presente caso, ante a existência de dúvida objetiva acerca  
de qual recurso interpor e a tempestividade da interposição.
V -  Na ausência de expressa previsão legal, não existe  
direito  líquido  e  certo  a  que  seja  conferido  efeito  
suspensivo a recurso administrativo.
VI  -  Recurso  ordinário  parcialmente  provido.”  (STJ.  RMS 
19452 / MG. Rel. Min. Gilson Dipp. J. em 20/06/2006). Grifei.

Com base nessa linha de raciocínio, mesmo na pendência de recurso 

administrativo,  as  decisões  proferidas  nos  autos  originários  do  Conselho  de 

Disciplina podem ser executadas, em virtude da ausência de expressa previsão legal 

acerca de efeito suspensivo recursal, o que induz na manutenção da Portaria nº 

0070/2014.

Além do mais, a autoridade coatora colacionou comprovação de que o 

Governador do Estado já apreciou a irresignação administrativa e manteve a decisão 

que  excluiu  o  impetrante  dos  quadros  da  Polícia  Militar  do  Estado  da  Paraíba, 

conforme “solução de recurso administrativo”, fls. 75/76, devidamente publicado no 

Diário Oficial (Cópia às fls. 77).
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No que  se  refere  à  alegação  de  que  cabe  ao  Tribunal  competente 

decidir acerca da perda do posto e da patente dos oficiais e das graduações das 

praças (§4º, do art. 125, da CF), informo ao suplicante que as instâncias criminal e 

administrativas são independentes, de modo que “o art. 125, § 4º, da Constituição  

não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”, 

conforme  lição  da  Súmula  673  do  Supremo  Tribunal  Federal,  guardião  da 

Constituição Federal.

Não é demasia, pinçar recentíssimo julgado do STJ:

“ADMINISTRATIVO.  CONSTITUCIONAL.  SERVIDOR 
MILITAR.  POLICIAL.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.  
EXCLUSÃO.  VIOLAÇÃO  DA  DISCIPLINA.  PRESUNÇÃO 
DA INOCÊNCIA.  AUSÊNCIA DE OFENSA.  CAUTELA DA 
ADMINISTRAÇÃO.  INDEPENDÊNCIA  ENTRE  AS 
ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ART. 125, § 4º  
DA CF. SÚMULA 673/STF. FATOS GRAVES E PROVADOS.  
LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA 
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança 
interposto contra acórdão no qual foi mantida a denegação  
da ordem pleiteada por policial  militar que foi  excluído da 
corporação a bem da disciplina em razão de ter cometido  
tentativa de homicídio. Postula-se a reintegração do servidor  
militar  com  a  alegação  de  violação  ao  princípio  da  
presunção da inocência, da separação entre as instâncias  
criminal  e  administrativa  e  da  competência  do  Poder  
Judiciário para punir servidores militares.
2.  Não há falar em violação ao princípio da presunção de  
inocência.  No  caso,  o  recorrente  foi  penalizado 
administrativamente  por  fato  que,  também,  deu  ensejo  à  
abertura  de  processo  criminal  contra  si.  Ainda,  os  autos  
comprovam a ocorrência de tentativa de homicídio,  tendo 
havido  sentença  judicial  transitada  em julgado  no  âmbito  
criminal.
3.  A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de Justiça é  
firme no sentido da independência entre as instâncias  
penal  e  administrativa,  não  havendo  hipótese  de  sua  
violação no caso concreto. Precedente: RMS 42.851/PE,  
Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  Dje  
4.10.2013.
4. Não há falar em usurpação administrativa da função  
judicial, uma vez que a aplicação da Súmula 673/STF ("o 
art.  125,  § 4º,  da Constituição não impede a perda da  
graduação  de  militar  mediante  procedimento 
Desembargador José Ricardo Porto
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administrativo)  está  consolidada no Superior  Tribunal  
de  Justiça. Precedente:  RMS  41.978/PE,  Rel.  Ministro  
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013.
5.  Os  autos  comprovam  os  fatos  imputados.  Quando  a  
autoridade administrativa se depara com fatos apurados e  
provados de forte gravidade, deve ser aplicada a exclusão 
do servidor militar, como ocorre no caso. Precedentes: AgRg 
no  RMS  30.652/PE,  Rel.  Ministro  Og  Fernandes,  Sexta  
Turma,  DJe  4.10.2013;  e  RMS  42.506/PE,  Rel.  Ministro  
Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe  17.9.2013.  
Recurso ordinário improvido.” (STJ. RMS 37992 / PE. Rel. 
Min. Humberto Martins. J. em 18/03/2014). Grifei.

Portanto, segundo o entendimento jurisprudencial, inclusive do Pretório 

Excelso, 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 Comandante-Geral da Polícia aplicar pena de 

demissão após apuração de falta em processo administrativo disciplinar (Conselho 

de Disciplina).

Por essas razões,  denego a ordem mandamental.  Sem honorários 

sucumbenciais (Súmula 512 do STF).

É o meu voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  José 
Ricardo Porto.  Relator: Excelentíssimo Des. José Ricardo Porto.  Participaram 
ainda do julgamento os senhores Desembargadores Leandro dos Santos,  Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho, Marcos Cavalcanti de Albuquerque e Maria das Neves do 
Egito de Araújo Duda Ferreira. Ausente, justificadamente, o Exmo. Des. Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos,

Presente  à  sessão  a  Exmª.  Drª.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias 
Feitosa, Promotora de Justiça convocada. 

Sala de sessões da Primeira Seção Especializada Cível  do Egrégio 
Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,  03 de setembro de 
2014. 

             
Des. José Ricardo Porto

RELATOR
J/08

Desembargador José Ricardo Porto
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