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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  POLICIAL  MILITAR.
PREJUDICIAL  DE  DECADÊNCIA  SUSCITADA  PELO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  EXCLUSÃO  DAS  FILEIRAS  DA
CORPORAÇÃO
ATO COMISSIVO ÚNICO DE EFEITOS PERMANENTES.
PRECEDENTES  DO  STJ.  PUBLICAÇÃO  DO  ATO  DIAS
ANTES DA IMPETRAÇÃO. PRAZO DE 120 DIAS PARA O
AJUIZAMENTO DO WRIT. AÇÃO AJUIZADA DENTRO  DO
PRAZO PREVISTO NO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009.
DECADÊNCIA AFASTADA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL.

-  Considerando que o impetrante tomou conhecimento do
ato ilegal dias antes da impetração do mandamus,  não há
que  se  falar  em  decadência  do  direito  de  impetrar  o
Mandado de Segurança.

- O prazo para impetração do mandado de segurança é
de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data em que o
interessado tiver conhecimento do ato impugnado.

MANDADO  DE  SEGURANÇA –  POLICIAL  MILITAR  —
EXCLUSÃO  DAS  FILEIRAS  DA  CORPORAÇÃO  –
INSTAURAÇÃO  DE  CONSELHO  DE  DISCIPLINA COM
FUNDAMENTO EM TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES
–  DECISÃO  HOMOLOGATÓRIA  EXARADA  PELA
AUTORIDADE COATORA -  INDEPENDÊNCIA ENTRE  A
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E A JUDICIAL CRIMINAL -
ENTENDIMENTO FIRMADO EM PRECEDENTE DO STF
ARE 691.306 RG/MS -  POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO
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ATRAVÉS  DE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR  –  PROPORCIONALIDADE  DA  PUNIÇÃO
APLICADA AO MILITAR - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
A  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  DA  IMPETRANTE  -
DENEGAÇÃO DA ORDEM MANDAMENTAL.

-  “Como  se  vê,  o  conceito  de  direito  líquido  e  certo  é
tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um
direito  subjetivo  no  processo:  a  circunstância  de  um
determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a
caracterização de liquidez e certeza; está só lhe é atribuída
se os  fatos  em que  se  fundar  puderem ser  provados  de
forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente
se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada
a uma demonstração imediata e segura dos fatos.”1

- A tutela do direito líquido e certo não se evidencia nesse
caso  concreto,  pois  embora  o  impetrante  não  tenha  sido
condenado definitivamente na esfera criminal,  o seu direito
subjetivo  desaparece  ante  a  conduta  legal  praticada  pelo
impetrado  consistente  na  aplicação  da  penalidade  de
exclusão  ao  impetrante,  respaldado pela  independência
relativa entre as instâncias  jurisdicional e administrativa.

-  SERVIDOR  PÚBLICO.  Policial  Militar.  Processo
administrativo.  Falta  disciplinar.  Exclusão  da  corporação.
Ação  penal  em  curso,  para  apurar  a  mesma  conduta.
Possibilidade.  Independência  relativa  das  instâncias
jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF.
Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta
repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade
de exclusão, em processo administrativo, de policial militar
que  comete  faltas  disciplinares,  independentemente  do
curso  de  ação  penal  instaurada  em  razão  da  mesma
conduta.
(ARE 691306 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado
em 23/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL -  MÉRITO DJe-178  DIVULG  10-09-2012  PUBLIC
11-09-2012 ) 

-  Na  espécie,  é  fato  incontroverso  que  a  jurisprudência
dispôs, de forma cristalina, sobre a independência entre as
instâncias  no  tocante  à  aplicação  de  penalidades  nas
hipóteses de transgressão disciplinar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a Primeira  Seção Especializada Cível  do Tribunal  de
Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR  A  PRELIMINAR  DE
DECADÊNCIA E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA.

1

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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RELATÓRIO

Trata-se  de Mandado  de  Segurança  impetrado  por  Jailton
Santos Pereira em face do Comandante Geral da Polícia Militar, contra o ato
comissivo que homologou o relatório elaborado pelo Conselho de Disciplina
cujo parecer  opinou pela exclusão do impetrante das fileiras da corporação.

Na exordial do mandamus, o impetrante afirma que a autoridade
coatora  concordou  com  o  Relatório  do  Conselho  de  Disciplina  cujo
entendimento  opinou  pela  sua  exclusão  da  corporação  militar,  a  bem  da
disciplina conforme prevê o art. 112, I, da Lei n.º 3.909/77.

Assevera  que  o  fato  de  ter  sido  denunciado  pelo  Ministério
Público por prática de crime de porte ilegal de arma de fogo jamais afetaria o
pundonor policial militar ou decoro de classe.

Alega,  outrossim,  que  a  sanção  disciplinar  imposta  vai  de
encontro  aos  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade  e,  ao  final,
postulou pela concessão da segurança no sentido de que  “seja concedida a
segurança,  para  decretar  a  suspensão  e  invalidade  do  ato  impugnado  em
definitivo” (fls. 02/07).

Pedido liminar indeferido (fls. 64/65).

Juntou documentos (fls. 10/61).

Notificada,  a  autoridade  coatora  prestou  as  informações,
afirmando a que a penalidade aplicada ao impetrante ocorreu em respeito ao
princípio  da  legalidade.  Ressalta  que  a  legislação  de  regência  e  a
jurisprudência dominante, sobretudo, o precedente do STF, decidido em sede
de  Repercussão  Geral,  estabelecem  a  independência  entre  as  instâncias
administrativa  e  jurisdicional,  permitindo  a  deflagração  de  processo
administrativo  disciplinar  para  fins  de  apuração  de  conduta  funcional,  sem
depender  da  responsabilização  penal  decorrente  do  mesmo fato.  Alega  ter
havido a proporcionalidade da punição aplicada e por tais motivos, pugna pela
denegação da ordem mandamental (fls. 75/90).

Regularmente intimado (fls. 72/73.), não houve manifestação de
interesse no feito realizada pelo Estado da Paraíba (fl. 91).

Parecer  do  Ministério  Público,  manifestando-se  pelo
reconhecimento da decadência do direito de impetrar o Mandamus (fls. 93/94).

VOTO

1 Preliminar de decadência suscitada pelo Parquet:

Em  manifestação  ministerial  o  Parquet  pugnou  pelo

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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reconhecimento da decadência do direito de impetrar o vertente mandamus,
sob o argumento de que o impetrante teve ciência do ato impugnado em 20 de
junho de 2016 (fl. 46), senão vejamos:

[…] sendo assim, verificamos que o prazo decadencial  se
esvaiu no dia 18 de outubro de 2016, tendo em vista que a
ciência  do ato impugnado se deu no dia 20 de junho de
2016 (fls. 46).

A prejudicial de decadência não enseja acolhimento.

Isso  porque,  o  ato  a  que  se  refere  o  Parquet,  consistente  no
relatório do conselho de disciplina datado de 20 de junho de 2016, não guarda
nenhuma relação com o apontado como coator (fl. 46).

Do  cotejo  do  encarte  processual,  o  relatório  do  conselho
publicado no dia 20 de junho de 2016, apenas propôs a não permanência nas
fileiras da corporação e, por unanimidade,  determinou a remessa dos autos à
consideração do Comandante Geral da PMPB.

Após a análise do relatório,  a autoridade coatora homologou o
parecer,  concordando  com a  decisão  exarada  pela  Comissão  Processante,
determinando a exclusão do 3.º Sgt a bem da disciplina, no uso das atribuições
concedidas pelo art. 113 da Lei n.º 3.909/772, sendo esse ato publicado no BOL
PM N.º 001, em 02 de janeiro de 2017(fls. 13/15).

Destarte, considerando que a ciência do ato concreto de efeitos
permanentes ocorreu em  02 de janeiro de 2017 e a interposição do presente
mandamus, se deu em 04 de janeiro de 2017(fl. 02), não houve o escoamento
do prazo decadencial de 120(cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei n.º
12.016/093.

Por tais razões, rejeito a prejudicial de decadência aventada pelo
Ministério Público.

2 Do mérito:
 
Do cotejo  dos  autos,  dessume-se  que  o  impetrante  insurge-se

contra o ato comissivo que homologou o relatório elaborado pelo Conselho de
Disciplina da Polícia Militar, com votação unânime, decidindo pela exclusão do
impetrante das fileiras da corporação.

De  início,  registro  que  a  pretensão  mandamental  não  enseja
acolhimento.

2Art. 113 – É de competência do Comandante-Geral Geral da Polícia Militar o ato de exclusão a bem da disciplina do

Aspirante-a-Oficial PM, bem como das praças com estabilidade assegurada. 
3 Art. 23.  O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados

da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Na  exordial,  afirma  o  impetrante  ter  havido  violação  a  direito
líquido e certo pois o simples fato de ter sido denunciado pela prática de crime
de porte ilegal de arma na esfera criminal, não o torna incapaz de continuar
integrando as fileiras da corporação.

Por tais razões, afirma ter direito líquido e certo  à suspensão e
decretação da invalidade do ato impugnado em definitivo.

Em contrapartida, o impetrado alega que a penalidade aplicada ao
impetrante ocorreu em respeito ao princípio da legalidade. Ressalta, outrossim,
que  a  legislação  de  regência  e  a  jurisprudência  dominante,  sobretudo,  o
precedente  do  STF  estabelecem  a  independência  entre  as  instâncias
administrativa  e  jurisdicional,  permitindo  a  deflagração  de  processo
administrativo  disciplinar  para  fins  de  apuração  de  conduta  funcional,  sem
depender da responsabilização penal decorrente do mesmo fato. Ao final, alega
ter havido a proporcionalidade da punição aplicada e por tais motivos, pugna
pela denegação da ordem pleiteada 

Na espécie, é fato incontroverso que a jurisprudência dispôs, de
forma  cristalina,  sobre  a  independência  entre  as  instâncias  no  tocante  à
aplicação de penalidades nas hipóteses de transgressão disciplinar.

Eis o precedente do STF julgado em sede de Repercussão Geral:

SERVIDOR  PÚBLICO.  Policial  Militar.  Processo
administrativo.  Falta  disciplinar.  Exclusão  da  corporação.
Ação  penal  em  curso,  para  apurar  a  mesma  conduta.
Possibilidade.  Independência  relativa  das  instâncias
jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF.
Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada.
Recurso  extraordinário  a  que  se  nega  provimento.
Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a
possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de
policial  militar  que  comete  faltas  disciplinares,
independentemente do curso de ação penal instaurada em
razão da mesma conduta4.

Sobre a matéria, eis os julgados do STF e do nosso Tribunal:

Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com agravo.
Servidor  militar.  Exclusão  da  corporação.  Negativa  de
prestação  jurisdicional.  Não  ocorrência.  Ofensa  reflexa.
Artigo  125,  §  5º,  da  CF.  Competência  da  Justiça  Militar.
Julgamento  por  órgão  colegiado.  Precedentes.  1.  A
jurisdição  foi  prestada  pelo  Tribunal  de  origem  mediante
decisão  suficientemente  fundamentada.  2.  A afronta  aos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do

4(ARE  691306  RG,  Relator(a):  Min.  CEZAR  PELUSO,  julgado  em  23/08/2012,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-178 DIVULG 10-09-2012 PUBLIC 11-09-2012 );

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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contraditório,  dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como
tal,  da  análise  de  normas  infraconstitucionais,  configura
apenas  ofensa  indireta  ou  reflexa  à  Constituição  da
República.  3.  O  art.  125,  §  5º,  da  Constituição  Federal,
determina a competência dos juízes de direito da Justiça
Militar  para  processar  e  julgar,  singularmente,  as  ações
judiciais contra atos disciplinares dos militares, não fazendo
nenhuma menção  acerca  dos  julgamentos  colegiados  de
tais demandas. 4. Não se admite o recurso extraordinário
quando  os  dispositivos  constitucionais  que  nele  se  alega
violados  não  estão  devidamente  prequestionados.
Incidência  das  Súmulas  nºs  282  e  356/STF.  5.  Agravo
regimental não provido5.

ADMINISTRATIVO e PROCESSO CIVIL -  Apelação cível
em mandado de segurança - Policial Militar - Pretensão de
ingresso em curso de habilitação para Cabo PM - Recusa
administrativa  por  responder  a  ação  penal  -  Processo
criminal em tramitação - Violação ao princípio da inocência
- Art. 5º, LVII, da CF - Inexistência - Previsão na lei estadual
que  assegura  ressarcimento  ao  oficial  preterido  -
Precedentes do STF e do STJ - Matéria sumulada no TJPB
-  Desprovimento.  -  "Não  há  ofensa  ao  princípio  da
presunção de inocência - art. 5º, LVII da CF, a previsão em
norma  estadual,  de  exclusão  do  quadro  de  acesso  à
promoção, do oficial que estiver respondendo a processo
criminal,  ainda  que  não  tenha  sido  prolatada  sentença
condenatória,  desde que haja  previsão de ressarcimento
da  promoção  preterida".  -  Se  a  exclusão  do  nome  do
policial  militar  do Quadro de Acesso à promoção,  ocorre
por não atender aos requisitos legais imprescindíveis, uma
vez  que  o  registro  processual  da  sua  vida  pregressa
contraria a própria natureza do dever profissional, que é a
função  pública  destinada  à  prevenção  de  crimes  e  à
pacificação  social,  ferindo,  portanto,  o  postulado  da
moralidade  administrativa,  ante  a  possibilidade  de
constatação de inidoneidade moral, não pode ser relevada
por  meio de decisão judicial  com escora no princípio da
presunção de inocência6. 

Por este enfoque não se revelou a ilegalidade do ato comissivo de
exclusão das fileiras da corporação, porquanto a decisão colegiada foi proferida
após  o  regular  procedimento,  com  a  garantia  do  contraditório  e  da  ampla
defesa.

5(ARE  723008  AgR,  Relator(a):   Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em  02/04/2013,  PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013);

6(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00612376720148152001, 2ª  Câmara Especializada Cível,  Relator

DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 17-11-2016)

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Desse modo,  inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência
advinda  da  exclusão  de  policial  militar  que  comete  faltas  disciplinares,
independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta.

O  direito  líquido  e  certo,  na  visão  da  doutrina,  resta  assim
caracterizado:

“Como  se  vê,  o  conceito  de  direito  líquido  e  certo  é
tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um
direito  subjetivo  no  processo:  a  circunstância  de  um
determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a
caracterização de liquidez e certeza; está só lhe é atribuída
se os  fatos  em que se  fundar  puderem ser  provados de
forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente
se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada
a uma demonstração imediata e segura dos fatos.”7

 
Mediante tais considerações,   a tutela do direito líquido e certo

não se evidencia nesse caso concreto, pois embora o impetrante não tenha
sido  condenado  definitivamente  na  esfera  criminal,   o  seu  direito  subjetivo
desaparece  ante  a  conduta  legal  praticada  pelo  impetrado  consistente  na
aplicação  da  penalidade  de  exclusão  ao  impetrante,  respaldado pela
independência relativa entre as instâncias jurisdicional e administrativa.

Ante  o  exposto,  REJEITO A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
SUSCITADA  PELO  PARQUET, NO  MÉRITO,  DENEGO A  SEGURANÇA
pleiteada. 

Inexistência  de  condenação  ao  pagamento  de honorários
advocatícios  sucumbenciais (Enunciados n°  512  da  súmula  do  Supremo
Tribunal Federal e nº. 105 do Superior Tribunal de Justiça).

Sem  custas  processuais,  ante  o  deferimento  do  benefício  da
Justiça Gratuita, a teor do art. 98 do CPC. 

É como voto.

Presidiu a sessão  com voto, o Exmº. Des.  Leandro dos Santos,
Presidente  em  exercício.  Relatora:  Exmª.  Desa.  Maria  de  Fátima  Moraes
Bezerra  Cavalcanti.  Participaram  ainda  do  julgamento  os  Exmºs.
Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior,  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
Convocado para substituir o Des. José Ricardo Porto),  e Carlos Eduardo Leite
Lisboa (Juiz convocado para substituir o Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho).

Presente à sessão, representando o Ministério Público,  o Exmº.
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Primeira Seção Especializada Cível, Sala de Sessões do Tribunal
de Justiça do Estado da paraíba, em João Pessoa, no dia 06 de dezembro de
2017.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
RELATORA

G/01
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