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− Para a concessão da medida liminar em
sede  mandamental  faz-se  necessário  a
presença  obrigatória  dos  requisitos  legais
esculpidos  no  art.  7º,  III,  da  Lei  n.
12.016/09, quais sejam: “fumus boni iuris” e
o  “periculum  in  mora”.  Assim,  presentes
esses requisitos, é de ser deferida a medida
antecipatória.

− O Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que  “é  antigo,  atual  e  pacífico  o
entendimento pelo cabimento do mandado
de  segurança  para  impugnar  norma  que
produz efeitos concretos na esfera jurídica
do  impetrante”  (AgRg  no  AREsp
420.984/PI).

− “No  caso  em  disceptação,  o  Judiciário
não agiu como legislador positivo, pois se
encontrando  com  vício  de
inconstitucionalidade  a  medida  provisória
que fixou o termo final  para apuração do
interstício  para  promoção  na  carreira  da
polícia  civil,  e  inexistindo  regulamentação
para tal cômputo na norma de regência (LC
85/2008),  restou  demonstrado  ser
permitido, por analogia, utilizar como termo
final o mesmo indicado como inaugural, até
por  lógica”  (TJPB  –  Aint.  no  MS  nº
20065612720148150000)”

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos do agravo interno acima identificados,

A C O R D A M,  em sessão plenária  do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  votação  unânime,
negar provimento ao recurso manejado, nos termos do voto do Relator e da
súmula do julgamento de fl. 743.

R E L A T Ó R I O

Os  ora  agravados,  VIRGÍNIA MALTA DE
FARIAS e OUTROS,   impetraram mandado de segurança, com pedido de
liminar,  contra  atos  apontados  ilegais  e  abusivos  do  GOVERNADOR DO
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ESTADO DA PARAÍBA e do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA
E DA DEFESA SOCIAL.

Relataram  os  agravados,  na  inicial  do
“mandamus”, que, em decorrência de aprovação em concurso público, foram
nomeados, em abril de 2011, para ocupar os cargos efetivos de Agente de
Investigação  e  Escrivão  da  Polícia  Civil  do  Estado  da  Paraíba,  estando,
atualmente, enquadrados na 3ª classe, classe inicial de ingresso nas referidas
carreiras.  

Verberaram que em 11 de abril de 2014 fora
publicado edital de promoção (Edital nº 02/2014), confeccionado a cargo do
Secretário de Estado da Segurança e da defesa Social, o qual em seu item
1.6 define “como data final para a apuração do interstício a da publicação do
edital de promoção a que pretende concorrer o interessado”.

Aduziram  que  o  referido  termo  final  para
apuração do interstício previsto no instrumento editalício regente da ascensão
funcional fora publicado em consonância com a Medida Provisória nº 222, de
03 de abril de 2014. 

Ressaltaram  que  não  obstante  não
tivessem cumprido o referido interstício em 11.04.2014 – data da publicação
do edital  de promoção,  uma vez que apenas foram nomeados a partir  de
26.04.2011, requereram suas progressões funcionais, as quais, contudo, não
foram deferidas, posto que seus nomes não estavam na lista de candidatos
habilitados publicada no Diário Oficial em 17.05.2014. 

Contudo, sustentaram que “a MP 222/2014
não atende aos critérios de urgência e relevância exigidos pela Constituição,
eis que apesar de legítima a atuação do Governador do Estado da Paraíba, a
Medida Provisória é mecanismo de exceção e deve ser utilizada para solução
de crises emergenciais, mostrando-se pois distorcida a MP 222/2014, eis que
foi editada visivelmente para prejudicar os impetrantes, pois não encontra-se
visível qual seria a urgência e a relevância para a edição da referida Medida
Provisória”.  

Argumentaram,  ademais,  que  a  MP  nº
222/2014  e  o  Edital  nº  02/201  contrariam  o  princípio  da  razoabilidade
administrativa, posto que consideram desarrazoado  “exigir o preenchimento
do requisito  do interstício  até  a data da publicação do edital,  quando,  em
verdade  sua  contabilização  deve  ser  realizada  até  o  momento  da  efetiva
promoção,  sendo  este  o  marco  temporal  que  deve  prevalecer  por  ser
compreendido como razoáveis os atos objurgados”.    
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Com fulcro nessas razões, bem como sob a
alegação de perigo de dano irreparável,  requereram a concessão da medida
liminar,  “para determinar a suspensão da eficácia dos atos impugnados (art.
253, § 2º, e art. 272-A, § 1º da LC nº 85/2008, modificada pela MP 222/2014,
e  disposições  editalícias  respectivas),  garantido  às  partes  impetrantes  o
direito a se inscreverem no processo de promoção”. 

No mérito,  pugnaram pela confirmação da
liminar, “para, declarando a nulidade dos atos ilegais combatidos, determinar
que seja utilizado como termo final,  para aferição do interstício,  a data da
efetiva promoção”, ou, subsidiariamente, “determinar que seja utilizado como
termo final, para aferição do interstício, a data da inscrição no processo de
promoção”.  Pleitearam,  ainda,  que  os  impetrados  fossem  condenados  “a
pagar as diferenças remuneratórias devidas e vencidas durante o curso da
presente  ação”.  Por  fim,  propugnaram  pelo  “reconhecimento  da
inconstitucionalidade do inteiro teor da MP 222/2014, por não obedecer aos
critérios constitucionais de relevância e urgência e, assim não entendendo,
que Vossa Excelência se digne a reconhecer a inconstitucionalidade do art. 4º
da  referida  Medida  Provisória,  no  que diz respeito  ao  estabelecimento  do
prazo final para contagem do interstício como sendo a data da publicação do
edital”. 

À inicial foram juntados documentos (fls. 23/
588).

Custas  processuais  pagas,  conforme
comprovante de fls. 589.

Em  despacho  exarado  à  fl.  593,  esta
relatoria  se  reservou  para  apreciar  a  liminar  após  as  informações  das
autoridades apontadas como coatoras. 

Intervindo  no  feito,  o  Estado  da  Paraíba,
propugnou pela denegação da ordem (fls. 604/609).

Devidamente  notificadas,  as  autoridades
apontadas  como  coatoras  apresentaram  informações  (fls.  611/619  e  fls.
621/632), pugnando pela improcedência da ação mandamental. 

Liminar  deferida,  por  aparente  vício  de
inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 222/2014, garantindo o direito
de  inscrição  dos  impetrantes  no  processo  de  promoção  em  testilha,
condicionado  ao  preenchimento  do  interstício  necessário  até  a  data  da
realização das ascensões funcionais, bem como desde que preencham todos
os demais requisitos exigidos no instrumento editalício (fls. 718/722). 

4



Agravo de Interno nº 2006334-37.2014.815.0000

Não  conformado,  o  Estado  da  Paraíba
atacou a decisão concessiva da medida liminar, interpondo o presente agravo
interno  (fls.  732/738),  sob  o  argumento  de  que  não  cabe  mandado  de
segurança  contra  lei  em  tese,  nos  termos  da  Súmula  nº  266  do  STF,
porquanto  o  ato  legislativo  questionado  (MP  nº  222/2014)  possui  caráter
abstrato. Aduziu, ainda, que a decisão agravada, ao fixar um novo termo final
para o cômputo do interstício necessário à promoção, violou o Princípio da
Separação dos Poderes, porquanto atuou como legislador positivo. 

É o relatório.

V O T O

Em que pese as razões ofertadas pelo ora
agravante,  não  vislumbro  argumento  suficiente  a  modificar  a  decisão
combatida, que se mantém pelos seus próprios fundamentos, os quais passa-
se a transcrever:

“É cediço que para a concessão de pedido liminar
em sede mandamental faz-se necessário a presença
obrigatória dos requisitos legais esculpidos no art.
7º,  III,  da  Lei  n.  12.016/09,  quais  sejam:  a
relevância  da  argumentação  expendida  pelo
impetrante na exordial, a convencer o julgador da
plausibilidade  da  existência  do  direito  vindicado
(“fumus boni iuris”), e o perigo de dano irreparável
ao pretenso  direito  líquido  e  certo  do  requerente,
caso  a  medida  requerida  seja  concedida  somente
por  quando  da  prolação  da  decisão  de  mérito
(“periculum in mora”). 

Sendo assim,  só estará o magistrado compelido a
conceder  “initio  litis”  a  medida  antecipatória
requestada  quando  se  vislumbrar  a  presença
concomitante dos pressupostos supracitados, sem os
quais  outra  alternativa  não  restará  senão  o
indeferimento da postulação liminar.  

“In  casu”,  a  partir  de  um  exame  meramente
perfunctório dos argumentos expendidos, bem como
da  documentação  instrutória, vislumbro a
relevância  e  juridicidade  da  fundamentação
levantada na peça inicial.

É que, nos termos do que já decidiu este Egrégio
Tribunal Pleno, nos autos dos Agravos Internos nºs
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2006561-27.2014.815.0000  e  2005693-
49.2014.815.0000, a Medida Provisória nº 222/2014
aparentemente  padece  de  vício  de
inconstitucionalidade,  haja  vista  que  fora  editada
sem  observância  dos  pressupostos  constitucionais
da relevância e urgência, já que a definição da data
de  publicação  do  edital  como  termo  final  para
apuração do interstício para promoção na carreira
da Polícia Civil “visivelmente não se enquadra no
conceito,  formal  real  ou  material,  de  urgente,
tampouco  relevante,  de  modo  a  autorizar  o
Governador do Estado da Paraíba a usar  de  sua
excepcional  prerrogativa  constitucional  para
legislar manu propio1”.

Ademais,  como bem consignou em seu voto o Des.
José Ricardo Porto, relator dos citados agravos, o
item 1.6 do edital  nº 02/2014, que fixa a data da
publicação  do  edital  de  promoção  como  o  termo
final para o cômputo do interstício, é desprovido de
razoabilidade, já que o “lógico é o termo final para
contagem do interstício vincular-se à data de início
do  seu  novo  cômputo,  ou  seja,  a  realização  das
promoções”. 

O  acórdão  do  Agravo  Interno  nº  2006561-
27.2014.815.0000 restou assim ementado:

“AGRAVO  INTERNO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  PEDIDO  LIMINAR.
DEFERIMENTO.  VIA ELEITA ADEQUADA.  ATO
NORMATIVO QUE REPERCUTE DIRETAMENTE
NA  SEARA  JURÍDICA  DOS  IMPETRANTES.
POLICIAL  CIVIL.  PROMOÇÃO.  LEI  DE
REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERMO FINAL PARA
CONTAGEM  DO  INTERSTÍCIO.  FIXAÇÃO
ATRAVÉS DE MEDIDA PROVISÓRIA. FALTA DO
REQUISITO  DE  URGÊNCIA.  APARENTE
INCONSTITUCIONALIDADE.  VERIFICAÇÃO
PELO JUDICIÁRIO.  POSSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO  DE
ATUAÇÃO  COMO  LEGISLADOR  POSITIVO.
INDICAÇÃO DO TERMO FIM COMO SENDO O
MESMO  CONSIDERADO  PARA  O  INÍCIO  DO
LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE, LÓGICA

1TJPB -  Acórdão  do  processo  nº  20065612720148150000  -  Órgão  (Tribunal  Pleno)  -  Relator  DES  JOSE
RICARDO PORTO -  j.  em 30-07-2014;  TJPB -  Acórdão  do  processo  nº  20056934920148150000 -  Órgão
(Tribunal Pleno) - Relator DES JOSE RICARDO PORTO - j. em 30-07-2014. 
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E BOM SENSO JURÍDICOS CARACTERIZADOS.
PRESENÇA  DO  FUMUS  BONI  IURIS  E  DO
PERICULUM  IN  MORA.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO  AGRAVADA.  DESPROVIMENTO  DA
SÚPLICA REGIMENTAL. 
A via  mandamental  configura-se  como  adequada,
quando  o  ato  normativo  adentra  diretamente  na
seara jurídica da parte, podendo trazer prejuízo na
sua situação fática.
“O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o
entendimento  de  ser  possível  a  impetração  de
mandado  de  segurança  contra  ato  normativo,  de
efeitos concretos, que incide diretamente na esfera
jurídica  do  impetrante.”  (STJ.  AgRg  no  RMS
24986 / SC. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. J. em
27/08/2013). 
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20065612720148150000 - Órgão (Tribunal Pleno) -
Relator DES JOSE RICARDO PORTO - j. em 30-
07-2014”

Quanto  ao  segundo  requisito  (“periculum  in
mora”), resta, também, evidente. Isso porque a não
concessão  da  medida  liminar  poderia  trazer
evidentes prejuízos aos impetrantes, eis que, até o
eventual reconhecimento do direito deles na decisão
de  mérito,  poderia  decorrer  tempo  suficiente  ao
término do processo de promoção funcional regido
pelo Edital nº 02/2014.  

Destarte, uma vez satisfeitos os requisitos do art. 7º,
III,  da  Lei  n.  12.016/09,  defiro  o  pedido  liminar,
para garantir o direito de inscrição dos impetrantes
no processo de promoção em testilha, condicionado
ao  preenchimento  do  interstício  necessário  até  a
data da realização das  ascensões  funcionais,  bem
como  desde  que  preencham  todos  os  demais
requisitos  exigidos  no  instrumento  editalício.”
(grifos no original) 

Ademais, não prospera a alegação de que
o presente “writ”  fora impetrado contra lei em tese. É que a Medida Provisória
adentrou  diretamente  na  seara  jurídica  dos  impetrantes,  podendo  trazer
prejuízo  na situação fática de  cada um deles,  com a não participação no
processo de ascensão funcional.    

Sobre  o  assunto,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça  já  decidiu  que  “é  antigo,  atual  e  pacífico  o  entendimento  pelo
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cabimento  do  mandado  de  segurança  para  impugnar  norma  que  produz
efeitos concretos na esfera jurídica do impetrante2”. 

No mesmo sentido:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
POLICIAL  MILITAR.  LIMITAÇÃO  DO  VALOR
PAGO  A  TÍTULO  DE  INDENIZAÇÃO  DE
ESTÍMULO  OPERACIONAL.  DECRETO
ESTADUAL  QUE  RESTRINGE  LEI
COMPLEMENTAR.  IMPETRAÇÃO  DIRIGIDA
CONTRA  ATO  CONCRETO  QUE  INCIDE
DIRETAMENTE  NA  ESFERA  JURÍDICA  DO
IMPETRANTE.  VIABILIDADE  DA  AÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ.
1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o
entendimento  de  ser  possível  a  impetração  de
mandado de  segurança contra  ato  normativo,  de
efeitos concretos, que incide diretamente na esfera
jurídica do impetrante. Precedentes.
2.  Na  espécie,  o  malsinado  Decreto  estadual  n.
2.697/2004 ofendeu direito subjetivo, líquido e certo
do ora agravado, o que autoriza a sua impugnação
pela via mandamental.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  RMS  24.986/SC,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,
julgado em 27/08/2013, DJe 12/09/2013)” (grifei)

Outrossim,  é  pacífico  no  STJ  o
entendimento  de  que  "é  possível  a  alegação  de  inconstitucionalidade  de
norma  em  sede  de  mandado  de  segurança,  desde  que  tal  pedido  seja
deduzido como causa de pedir3", como ocorreu na hipótese vertente. 

Por fim, é de se registrar que, no caso em
comento,  o  Judiciário  não  agiu  como  legislador  positivo.  Isso  porque,
“encontrando-se com vício de inconstitucionalidade a medida provisória que
fixou o termo final para a apuração do interstício para promoção na carreira
da polícia civil, e inexistindo regulamentação para tal cômputo na norma de

2AgRg no AREsp 420.984/PI,  Rel.  Ministro  BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/02/2014, DJe 06/03/2014
3AgRg no AREsp 420.984/PI,  Rel.  Ministro  BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/02/2014, DJe 06/03/2014
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regência  (LC  85/2008),  concebo  ser  permitido  ao  Judiciário,  por  analogia,
utilizar como termo final o mesmo indicado como inaugural, até por lógica4”.   

Destarte,  estando  satisfeitos  os  requisitos
do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, não há outro caminho a ser trilhado, senão
o de manter a decisão vergastada em sua integralidade.

D I S P O S I T I V O 

Por tais  razões,  NEGA-SE PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  –  Presidente.  Relator:
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado,  com  jurisdição
limitada, para substituir o Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos). Participaram ainda
do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista
Barbosa  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides),
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir a Desa. Maria das Neves do
Egito  de  Araújo  Duda Ferreira),   Arnóbio Alves Teodósio (Corregedor Geral  de
Justiça), Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, João Alves da Silva, Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho, José Ricardo Porto (Vice-Presidente), Maria
das  Graças  Morais  Guedes,  Leandro  dos  Santos,  José  Aurélio  da  Cruz,
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Joás de Brito Pereira Filho, João Benedito
da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho. Ausentes, justificadamente, os Exmos.
Srs.  Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti,  Luiz
Silvio Ramalho Júnior e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor
Doutor José Raimundo de Lima, Subprocurador Geral de Justiça do Estado
da Paraíba. 

Tribunal  Pleno,  Sala  de  Sessões  “Des.
Manoel  Fonsêca  Xavier  de  Andrade” do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da
Paraíba, em João Pessoa, no dia 11 de fevereiro de 2015.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator

4TJPB -  Acórdão  do  processo  nº  20065612720148150000  -  Órgão  (Tribunal  Pleno)  -  Relator  DES  JOSE
RICARDO PORTO - j. em 30-07-2014
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