
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2004592-74.2014.815.0000.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
IMPETRANTES:  Paulo  Silveira  da  Cunha,  Severino  Ramos  de  Sousa,  Reginaldo  Batista  do 
Nascimento, Ricardo Luciano Filho e José Valter dos Santos Lima.
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EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE 
POLICIAIS MILITARES LICENCIADOS NA DÉCADA DE 1990.  REGISTRO, 
NOS  ASSENTAMENTOS  FUNCIONAIS  COLACIONADOS,  DE 
LICENCIAMENTOS A PEDIDO. IMPETRAÇÃO FUNDADA NA ALEGAÇÃO 
DE  QUE  OS LICENCIAMENTOS  FORAM  DETERMINADOS EX  OFFICIO, 
SEM  PUBLICAÇÃO  NO  DIÁRIO  OFICIAL E  SEM  CIENTIFICAÇÃO  DOS 
IMPETRANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. PREVALÊNCIA 
DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS, 
DOTADOS  DE  FÉ  PÚBLICA,  POR  SE  TRATAR  DE  REMÉDIO 
CONSTITUCIONAL  QUE  EXIGE  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  E  DE  APLICAÇÃO  DA 
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO ENTRE AS 
PARTES.  CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS  LICENCIAMENTOS  DECORRENTE 
DA PROVOCAÇÃO  VOLUNTÁRIA DOS  IMPETRANTES.  APLICAÇÃO  DO 
ART.  23  DA  LEI  FEDERAL  N.°  12.016/09.  ESCOAMENTO  DO  PRAZO 
DECADENCIAL.  AUSÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  DA  EMENDA  À 
CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL  N.°  37/2014.  MERA  REPETIÇÃO  DE  UM 
RACIOCÍNIO OBJETO DA TEORIA GERAL DO DIREITO ADMINISTRATIVO. 
AUSÊNCIA DE REGRA EXPRESSA DE INTERRUPÇÃO OU DE SUSPENSÃO 
DO  PRAZO  DECADENCIAL  E  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL. 
ACOLHIMENTO  DA  ARGUIÇÃO  DE  DECADÊNCIA.  SEGURANÇA 
DENEGADA. 

1. Tratando-se de mandado de segurança e não de ação ordinária, à míngua de prova 
pré-constituída em sentido contrário, deve prevalecer a presunção de veracidade dos 
assentamentos funcionais colacionados pelo Impetrado, dotados de fé pública, que 
indicam a natureza voluntária dos licenciamentos impugnados pela impetração.

2. O raciocínio segundo o qual a ausência de publicação do ato no Diário Oficial 
impede o transcurso do prazo prescricional e do prazo decadencial (art. 23 da Lei 
Federal n.° 12.016/09) não se aplica quando o licenciamento foi implementado a 
pedido do próprio militar interessado, que não pode alegar desconhecimento por ter, 
ele próprio, requerido seu desligamento.

3.  Por  força  da  presunção  retromencionada,  tomando-se  por  premissa  que  os 
licenciamentos  foram  voluntários,  sua  deflagração  pelos  próprios  Impetrantes 



demonstra ciência inequívoca dos atos, tenham ou não sido publicados no Diário 
Oficial  do  Estado,  havendo  nítida  diferença  em  relação  aos  casos  em  que  o 
licenciamento é determinado de modo ex officio. Precedente de minha relatoria cujo 
raciocínio não se aplica a este caso concreto.

4.  Considerando  que  os  atos  de  licenciamento  impugnados  foram  requeridos  e 
publicados no Boletim Interno da PM na década de 1990, não foi observado o prazo 
de 120 dias para impetração de mandado de segurança.

5. O §14 do art. 48-A da Constituição Estadual, incluído pela Emenda n.° 37/2014, 
ao  preceituar  que  o  militar  licenciado  por  ato  inválido  deve  ser  reintegrado  à 
Corporação, não trouxe qualquer inovação no plano normativo, apenas repetindo um 
preceito lógico da Teoria Geral do Direito Administrativo segundo o qual um ato 
nulo deve ter seus efeitos fulminados pelo Judiciário, sem trazer qualquer regra de 
interrupção ou de suspensão de prazo prescricional ou decadencial, razão pela qual a 
modificação constitucional não repercute no julgamento do caso concreto.

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente Mandado de Segurança, 
processo n.°  2004592-74.2014.815.0000, em que figuram como Impetrantes  Paulo 
Silveira  da Cunha, Severino Ramos de Sousa,  Reginaldo Batista do Nascimento, 
Ricardo  Luciano  Filho  e  José  Valter  dos  Santos  Lima e  como  Impetrado  o 
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba.

ACORDAM os  Membros  da Segunda  Seção  Especializada  Cível  do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  seguindo o  voto  do  Relator,  à  unanimidade,  em 
acolher a arguição de decadência do direito de ajuizar mandado de segurança.

VOTO.

Paulo Silveira da Cunha, Severino Ramos de Sousa, Reginaldo Batista 
do  Nascimento,  Ricardo  Luciano  Filho e  José  Valter  dos  Santos  Lima 
impetraram o presente  Mandado de Segurança contra atos imputados ao Exm.° 
Comandante-Geral  da  Polícia Militar  da  Paraíba, consubstanciados no  seu 
licenciamento da Corporação.

Afirmaram que, muito embora os registros da Polícia Militar qualifiquem os 
licenciamentos como “a pedido”, nunca houve requerimento nesse sentido, ou seja, 
tais desligamentos se deram de modo ex officio. 

Alegaram  que  não  foi  oportunizada  defesa  ao  longo  do  trâmite  dos 
respectivos  procedimentos  administrativos,  que  os  atos  de  licenciamento  foram 
determinados  exclusivamente  pelo  Comandante-Geral,  sem  a  ratificação  do 
Governador  do  Estado,  por  eles  considerada  indispensável, e  que  não  foram 
publicados no Diário Oficial do Estado, mas, tão somente, no Boletim Interno da 
Polícia  Militar,  defendendo  violação  do  princípio  da  publicidade  e  consequente 
inexistência  de  transcurso do prazo prescricional,  invocando,  para  subsidiar  suas 
teses,  a  Súmula n.°  15 deste  Tribunal,  o art.  5°,  LV,  e  o  art.  41,  §1°,  ambos  da 
Constituição Federal,  os incisos II e III do art. 30 da Constituição Estadual e o art. 



85, parágrafo único, da Lei Estadual n.° 3.909/77.

Requereram, sem êxito, f. 286/287, a concessão de liminar para que fossem 
reintegrados  aos  quadros  da  Polícia  Militar  e,  no  mérito,  pugnaram  por  sua 
ratificação e pela determinação de cômputo do tempo de serviço desde a prática dos 
atos administrativos impugnados.

Nas  suas  Informações,  f.  306/308,  o  Impetrado  afirmou  que  os 
licenciamentos ocorreram a pedido dos próprios Impetrantes, arguiu a decadência de 
que trata o art. 23 da Lei Federal n.° 12.016/09 e a prescrição quinquenal do alegado 
direito, sem se pronunciar a respeito do mérito propriamente dito.

O  Estado  da  Paraíba  ingressou  no  feito,  f.  293/302,  arguindo,  também, 
prescrição  quinquenal,  e  alegando,  no  mérito,  que  as  publicações  dos  atos  no 
Boletim Interno da Polícia Militar são suficientes para garantir sua validade e que o 
licenciamento  a  pedido,  requerido  pelo  próprio  particular  interessado,  dispensa 
oportunidade  de  nova  manifestação  no  curso  do  procedimento  administrativo, 
justamente por ter sido um ato voluntário do sujeito atingido,  pugnando, ao final, 
pela denegação da ordem.

A Procuradoria de Justiça, f. 315/320, opinou pela extinção do processo sem 
resolução de mérito em relação ao Impetrante Severino Ramos de Sousa por falta de 
prova pré-constituída de suas alegações, e, quanto aos demais, pelo acolhimento da 
arguição de decadência ou,  subsequentemente, pelo reconhecimento  de prescrição 
quinquenal,  afirmando que ambas têm como termo a quo a data da publicação dos 
licenciamentos no Boletim Interno da Polícia Militar.

É o Relatório.

Todos os Impetrantes objetivaram provar seu alegado direito com base nos 
documentos  que  acompanharam  a  Inicial,  sem  pretender  inaugurar  dilação 
probatória.

A conclusão pela suficiência ou não de tais provas se consubstancia em juízo 
de  mérito  do  writ e  não  em juízo  de  admissibilidade,  razão pela  qual  rejeito  a 
preliminar  de  inadequação  levantada  de  ofício  pelo  Ministério  Público  em 
relação ao Impetrante Severino Ramos de Sousa.

As  fichas  funcionais  de  f.  309/313,  trazidas  aos  autos  pelo  Impetrado, 
documentos dotados de fé pública, indicam que os Impetrantes foram licenciados a 
pedido, isto é, por provocação própria, e não de modo ex officio.

Os Impetrantes defendem que os licenciamentos ocorreram de ofício, contra 
sua vontade e à sua revelia, contudo, não trouxeram qualquer elemento de prova no 
sentido por eles defendido.

Os  únicos  documentos  que  se  referem  aos  Impetrantes  –  uma  série  de 
documentos  referentes  a  terceiros  alheios  a  este  processo  foram encartados  -   e 



relevantes para o julgamento são as Certidões de f. 17, 70, 124, 175 e 230, e os 
Boletins Internos de f. 19/21, 126/128, 176 e 233.

As referidas Certidões consignam, tão somente, que não houve publicação 
dos atos de licenciamento no Diário Oficial do Estado, sem mencionar se, à época, 
foram ou não formalizados processos administrativos  e se tais atos foram requeridos 
pelos Impetrantes ou se foram determinados de ofício.

Tratando-se  de  mandado  de  segurança  e  não  de  uma  ação  ordinária,  é 
impossível  aplicar  a  teoria  da distribuição dinâmica  do ônus probatório,  que,  na 
espécie, recai, exclusivamente, sobre os Impetrantes.

Com  base  nessa  premissa  incontornável,  e  nos  limites  dos  elementos 
colacionados  a  estes  autos,  deve  prevalecer  a  presunção  de  veracidade  dos 
assentamentos funcionais, que indicam terem sido os licenciamentos a pedido, o que 
caracteriza  o  escoamento  do  prazo  decadencial  de  120  dias  para  impetração  de 
mandado de segurança,  porquanto  o requerimento  voluntário  implica  em ciência 
inequívoca da ocorrência dos atos, publicados no Boletim Interno da PM em 1991, 
1996, 1991, 1996 e 1993, respectivamente.

Situação diversa ocorreria se a ação fosse ordinária, cujo ajuizamento não se 
sujeita  a  prazo  decadencial  e  possibilita  dilação  probatória  para  investigação  da 
natureza dos atos, sendo possível, por força da teoria da distribuição dinâmica do 
onus probandi, exigir do Estado a exibição dos eventuais processos administrativos 
correlatos, sob pena de serem considerados, por ocasião do julgamento de mérito, 
realmente inexistentes.

As  Certidões  colacionadas  nestes  autos  não  indicam  a  existência  ou 
inexistência  de  requerimento  por  parte  dos  Impetrantes  nem de  formalização  de 
processos administrativos, devendo prevalecer, exclusivamente para fins de juízo de 
admissibilidade  deste  mandado  de  segurança,  a  presunção  de  veracidade  dos 
assentamentos  funcionais,  sem prejuízo  da  possibilidade  de  se  valerem das  vias 
ordinárias, por meio das quais tais controvérsias podem ser investigadas com maior 
elasticidade.

Ante o expendido, considerando que não há prova pré-constituída capaz de 
ilidir  a  natureza  voluntária  dos  licenciamentos  impugnados,  indicada  por 
assentamento funcional dotado de fé pública, e que, segundo este raciocínio, houve 
ciência  inequívoca  dos  Impetrantes  desde  os  anos  anteriormente  assinalados, 
conclui-se pelo transcurso do prazo decadencial de 120 dias preceituado pelo art. 23 
da Lei Federal n.° 12.016/09, uma vez que o writ foi protocolado em 14 de março de 
2014. 

Ilustrando esse entendimento, os seguintes precedentes do STJ:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PENA  DE 
DEMISSÃO.  PRETENSÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  AO  CARGO.  DECADÊNCIA 
CONFIGURADA.
1. "A decadência tem início com a ciência do ato impugnado, não interrompendo o 



pedido administrativo o prazo para o mandado de segurança" (Súmula n. 430/STF).
2. No caso concreto, o impetrante foi cientificado do ato administrativo que efetivou 
sua demissão em três (3) de abril de 2012 e inexistindo nos autos prova de que o  
pedido administrativo, que visava a nulidade da punição disciplinar, tenha sido dotado 
de efeito suspensivo, evidencia-se que houve o transcurso do prazo decadencial para a  
impetração,  conforme previsto no art.  23 da Lei  n.  12.016/09, considerando que o 
mandamus só foi impetrado em 14 de março de 2013 (fl. 3).
3.  O reconhecimento  da  decadência  para  a  propositura  do mandamus não  obsta  o 
manejo de ações ordinárias, observados os respectivos prazos prescricionais.
4.  Recurso  ordinário  não  provido  (STJ,  RMS  43.909/RJ,  Rel.  Ministro  Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  [...]  PRAZO  DECADENCIAL.  TERMO  INICIAL:  CIÊNCIA DO 
ATO IMPUGNADO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO 
DESPROVIDO. 
1. A fluência do prazo decadencial no mandando de segurança inicia-se na data em que 
o interessado tem ciência inequívoca da pretensa lesão ao seu direito. Precedentes. […] 
3.  Agravo  regimental  desprovido  (STJ,  AgRg  no  RMS  34.554/MT,  Rel.  Ministra 
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 16/11/2012).

Não  se  está  afirmando,  precipitadamente,  que  os  licenciamentos  foram 
realmente requeridos pelos particulares, mas, tão somente, que, em sede de mandado 
de segurança, não trouxeram elementos mínimos em sentido contrário.

Nos casos em que se pode concluir, com um mínimo de segurança, que o 
licenciamento  foi  de  ofício,  surge  a  possibilidade  de  se  afirmar  que  o  lapso 
decadencial (e o prescricional) não começaram a fluir por ausência de publicação no 
Diário  Oficial  –  tese  não esposada  à  unanimidade pelos  Desembargadores  deste 
Tribunal.

A hipótese é bastante distinta quando há indicação de que o licenciamento foi 
a pedido, ou, em sede de mandado de segurança, quando o Impetrante não traz aos 
autos qualquer prova em sentido contrário.

Nesse último caso, por se tratar de um ato voluntariamente provocado, ou 
por haver presunção nesse sentido não ilidida, a discussão relativa à existência ou 
não  de  publicação  oficial  hígida  perde  sentido,  porquanto,  publicado  ou não no 
Diário Oficial, a ciência do interessado é irrefragável.

Registro  que  há  precedente  de  minha  Relatoria  (Processo  n.°  0799834-
97.2007.815.0000,  ajuizado por  Afonso Alexandre  Soares  em face  do Estado da 
Paraíba) em cujo julgamento afirmei não ter havido o início do prazo prescricional 
por ausência de publicação do ato no Diário Oficial.

Tratava-se  de  recurso  interposto  no  curso  de  ação  ordinária  e  não  de 
mandado de segurança originário, sendo tal diferença determinante para a adoção, 
nesta  oportunidade,  de  posicionamento  distinto,  uma vez  que,  no  feito  pretérito, 
houve  a  possibilidade  de  investigação  sobre  a  natureza  do  licenciamento  e  de 
aplicação das regras de repartição do ônus probatório entre as partes, enquanto que 
nesta via mandamental não houve prova pré-constituída capaz de ilidir a presunção 



de veracidade dos assentamentos funcionais.

Registro,  por  fim,  que,  recentemente,  foi  promulgada  a  Emenda  à 
Constituição Estadual n.° 37, de 21 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial 
de 31 de outubro de 2014, que acrescentou à sua redação original o art. 48-A, com o 
seguinte teor:

Art. 48-A. São militares do Estado, os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros  Militar,  que  serão  regidos  por  estatuto  próprio,  estabelecido  em  Lei 
Complementar.
[…]
§  14.  O  Servidor  Público  Militar  Estadual,  que  foi  licenciado  a  pedido  por  ato 
administrativo sem atender as formalidades constitucionais em que pese também a 
publicação  do  ato  em  Diário  Oficial,  estabelecido  no  Art.  37  da  CF,  deve  ser 
reintegrado a corporação com todos os direitos restabelecidos.

O  Procurador-Geral  de  Justiça  ajuizou  uma  Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade tendo como objeto  a  referida Emenda,  de  minha Relatoria, 
ainda pendente de julgamento.

A redação do §14 não trouxe qualquer inovação no plano normativo: apenas 
assevera  que  o  servidor  licenciado  por  ato  inválido  (que  não  atendeu  as 
“formalidades  constitucionais”)  deve  ser  reintegrado à  Corporação com todos  os 
direitos restabelecidos.

Esse  raciocínio  sempre  foi  aplicado,  independentemente  de  disposição 
constitucional  específica  para  uma  determinada  categoria  de  servidores,  por  ser 
objeto da teoria geral do Direito Administrativo desde tempos imemoráveis e por se 
consubstanciar no próprio conceito infraconstitucional de reintegração (o art. 26 da 
Lei  Complementar  Estadual  n.°  58/2003,  à  guisa  de  exemplo,  preceitua  que 
reintegração é “o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado ou ao 
cargo resultante da transformação deste último, em decorrência de decisão judicial 
ou de decisão administrativa resultante de revisão”,  e nunca foi necessário haver 
uma previsão constitucional específica tratando sobre reintegração para aplicação do 
instituto em benefício de servidores civis).

A  redação  do  novel  dispositivo  não  trouxe  regra  de  interrupção  da 
decadência ou da prescrição, ainda que se cogite tenha se originado do desejo de 
contemplar determinado grupo de militares.

A redação escolhida pelo legislador, portanto, não interfere na sistemática de 
qualquer  cômputo  temporal,  reiterando,  tão  somente,  um  princípio  genérico  de 
Direito Administrativo: um ato administrativo que não atende as formalidades legais 
deve ser anulado pelo Judiciário, e nada mais que isso.

Se a intenção do constituinte estadual era outra, mais específica, não restou 
declinada na redação promulgada, sendo vedado a este Poder dar interpretação que 
extrapola os limites da dicção normativa.



Em suma, a Emenda Constitucional n.° 37/2014 não repercute neste caso 
concreto.

Posto  isso,  acolho  a  arguição  de  decadência  do  direito  de  ajuizar 
mandado de segurança com base no art.  23 da Lei  Federal  n.°  12.016/09, e 
consequentemente, denego a ordem.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  da Segunda  Seção 
Especializada  Cível do  dia  04  de  fevereiro  de  2015,  conforme  Certidão  de 
Julgamento, com voto, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva, dele 
também  participando,  além  deste  Relator,  os  Excelentíssimos  Desembargadores 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, José Aurélio da Cruz e o Dr. João Batista 
Barbosa (Juiz convocado para substituir o Exmo. Desembargador Saulo Henriques 
de Sá e Benevides). Ausente, justificadamente, a Exma.  Desembargadora Maria das 
Graças Morais Guedes.

Presente à sessão o Exmo. Senhor Doutor Doriel Veloso Gouveia, Procurador 
de Justiça.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
  Relator


