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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ATO  DO  COMANDANTE
GERAL DA POLÍCIA MILITAR  DO ESTADO DA PARAÍBA.
LICENCIAMENTO  A  PEDIDO.  INÍCIO  DO  PRAZO
DECADENCIAL. CIÊNCIA DA CONDUTA APONTADA COMO
COATORA.  PUBLICAÇÃO  NO  BOLETIM  INTERNO  DA
PMPB.  JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  DECURSO DE MAIS  DE 120 (CENTO E VINTE)
DIAS ENTRE O ATO E A IMPETRAÇÃO DO WRIT.  EMENDA
À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL  Nº 37/2014.  AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO  QUANTO  AO  LAPSO  TEMPORAL
DECADENCIAL.  PRECEDENTE  DESTA CORTE  EM CASO
IDÊNTICO. DECADÊNCIA OPERADA. INOBSERVÂNCIA DO
ART.  23  DA  LEI  Nº  12.016/2009.  INDEFERIMENTO  DA
INICIAL.

-  A  decadência  é  instituto  processual  aplicável  às  ações
mandamentais, cujo prazo inicia-se com a ciência da conduta
inquinada de ilegal, não se interrompendo ou suspendendo.

-  Tratando-se  de  ato  praticado  pelo  Comandante  Geral  da
Polícia Militar do Estado da Paraíba, referente a licenciamento
a  pedido  de  integrante  daquela  corporação,  o  prazo
decadencial  para impetração de mandado de segurança tem
início a partir da ciência inequívoca da conduta apontada como
ilegal,  no  caso,  a  publicação  no  Boletim  Interno  da  PMPB.
Precedentes do STJ. 

- “A fluência do prazo decadencial no mandando de segurança
tem  início  na  data  em  que  o  interessado  tiver  ciência
inequívoca da pretensa lesão ao seu direito.  Na hipótese,  a



contagem desse prazo teve início com a publicação do Boletim
Geral  da  Polícia  Militar  do  Estado  do  Amazonas,  que  não
incluiu o nome do Impetrante no rol  dos policiais militares a
serem promovidos.” (STJ. RMS 26267 / AM. Rel. Min. Laurita
Vaz. J. em 28/10/2008).

- “Transcorridos mais de cento e vinte dias entre a data em que
o servidor tomou ciência do ato tido por abusivo e ilegal (pela
publicação da Portaria no Boletim Interno de Serviço) e a data
da impetração, opera-se a decadência do direito de impetrar
segurança,  conforme  previsão  do  art.  18  da  Lei  1.533/51.”
(STJ. MS 8899 / DF. Rel. Min. Felix Fisher. J. em 14/05/2003).

- “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.”  (TJPB.  Segunda  Seção  Especializada
Cível. Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.  J. em
04/02/2015).

- Decai do direito ao mandado de segurança quem apenas vem
manejá-lo já ultrapassados mais de 120 (cento e vinte) dias do
ato que alega ter sido praticado com ilegalidade. 

-  “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.” (Art. 23, da Lei nº
12.016/2009).

VISTOS.
      
Cuida-se  de  Mandado  de  Segurança  impetrado  por  Alcides

Francisco da Silva, em desfavor de suposta omissão praticada pelo Comandante
Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba, que deixou de analisar o seu pleito
referente a sua reintegração àquela corporação. 

Inicialmente,  o  impetrante  elabora  breve  explanação  fática,
afirmando que ingressou nos quadros da PMPB, através de concurso público no
ano  de  1990,  tendo  tomado  conhecimento,  recentemente,  que  havia  sido
“exonerado a pedido”, ato publicado no “Boletim Interno da PM” de 1995.



Logo  em  seguida,  proclama  que  nunca  foi  submetido  à
inspeção médica, tampouco requereu o licenciamento das fileiras da PMPB, de
modo que “sempre almejou o regresso à Corporação, requerendo, por diversas
vezes pela via administrativa a sua reintegração, o que lhe foi sempre negado sob
o fundamento de que a Constituição Estadual no seu art. 30, inciso VIII, apenas
permite a reinvestidura em cargo público mediante prévia aprovação em concurso
público” - fls. 05. 

Ato contínuo, assevera que “nenhum ato oficial fora publicado
em Diário  Oficial  a  respeito  do referido 'licenciamento',  bem como nunca fora
comunicado  oficialmente,  por  quaisquer  outros  meios  legais,  sobre  seu
afastamento dos quadros da corporação” - fls. 07, ferindo, de plano, princípios
democráticos da publicidade, do contraditório e da ampla defesa.

Afirma, ainda, que em virtude da publicação da EC nº 37/2014,
publicada  no  Diário  Oficial  do  Estado  da  Paraíba,  apresentou  pedido
administrativo para ser reintegrado aos quadros da Polícia Militar do Estado da
Paraíba, não obtendo, até o momento, resposta da autoridade coatora. 

Dito isso defende o seu direito de reintegração, porquanto o
“ato administrativo de licenciamento do Policial Militar está eivado de vícios e não
atendeu as formalidades constitucionais, onde há também a obrigatoriedade da
publicação do ato em Diário Oficial, estabelecido no Art. 37 CF”, de modo que
deve retornar aos quadros da corporação da Polícia Militar, com base na EC nº
37/2014. 

Em  adição,  aponta  a  desmotivação  do  ato  administrativo,
alicerçado em licenciamento sequer requerido pelo impetrante, motivo pelo qual
também está eivado de nulidade absoluta. 

Ao  final,  pugna  pela  concessão  de  liminar,  determinando  a
imediata reintegração do suplicante aos quadros da PMPB, com o recebimento do
respectivo  soldo.  No  mérito,  requer  a  concessão  da  ordem  mandamental,
confirmando a medida de urgência – fls. 02/18.

Acostou documentos – fls. 19/50.

Liminar indeferida – fls. 54/55.

Manifestação apresentada pelo Estado da Paraíba – fls. 64/75.

Informações ofertadas pela autoridade coatora – fls. 77/81.

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  lançou
parecer  pela  denegação  da  segurança,  ante  a  inconstitucionalidade  da  EC
37/2004.

É o Relatório. DECIDO.



Como pode ser visto do relatório, o impetrante busca, através
do presente writ, a respectiva reintegração nas fileiras da Polícia Militar do Estado
da Paraíba. 

Compulsando os autos, constato que o suplicante afirma que
foi “exonerado a pedido” de seu cargo no dia 07/11/1995, tendo, apenas, tomado
conhecimento  recentemente  do  ato  publicado  no  “Boletim  Interno  da  PM”  de
1995.

Friso, desde logo, que este Mandado de Segurança deixou de
observar um dos requisitos obrigatórios, dispostos na Lei nº 12.016/2009, mais
especificamente no que se refere a sua impetração dentro do prazo decadencial,
previsto no seu art. 23, in vesbis:

“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.” (Art. 23, da Lei nº
12.016/2009).

No caso em análise, constato que a “exoneração a pedido” foi
publicada no Boletim Interno da PMPB, do dia 07/11/1995, momento a partir do
qual o suplicante tomou ciência do ato supostamente ilegal.

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

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE  SEGURANÇA.  MILITAR.  PROMOÇÃO.  PRAZO
DECADENCIAL.  ART.  18,  DA  LEI  N.º  1.533/51.  TERMO
INICIAL.  ATO  IMPUGNADO.  PUBLICAÇÃO  DO  BOLETIM
GERAL DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL.
1.  A  fluência  do  prazo  decadencial  no  mandando  de
segurança tem início na data em que o interessado tiver
ciência inequívoca da pretensa lesão ao seu direito.
2. Na hipótese, a contagem desse prazo teve início com a
publicação do Boletim Geral da Polícia Militar do Estado
do Amazonas, que não incluiu o nome do Impetrante no rol
dos policiais militares a serem promovidos.
3.  Recurso  parcialmente  provido  para  que  seja  afastada  a
decadência reconhecida no acórdão recorrido, determinando-
se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a análise do
mérito  do  mandamus.”  (STJ.  RMS  26267  /  AM.  Rel.  Min.
Laurita Vaz. J. em 28/10/2008). Grifei.

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE
DE  SUSPENSÃO  POR  TRINTA  DIAS.  DECADÊNCIA.
PEDIDO DE REVISÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO.



I - Transcorridos mais de cento e vinte dias entre a data em
que o servidor tomou ciência  do ato tido por abusivo e
ilegal (pela publicação da Portaria no Boletim Interno de
Serviço) e a data da impetração, opera-se a decadência do
direito de impetrar segurança, conforme previsão do art.
18 da Lei 1.533/51.
II - O pleito administrativo não interrompe a fluência do prazo
decadencial previsto no art. 18 da Lei nº 1.533/51, conforme o
que dispõe o enunciado da Súmula 430 do Pretório Excelso.
Mandado  de  segurança  extinto,  com julgamento  do  mérito.”
(STJ. MS 8899 / DF. Rel. Min. Felix Fisher. J. em 14/05/2003).
Grifei.

Dito  isso,  na  hipótese  em  apreciação,  devemos  reconhecer
como marco  inicial  do  prazo  decadencial  a  data  de  publicação  do  respectivo
Boletim  Interno  da  PMPB,  todas  ocorridas  na  década  de  1990,  conforme
documento de fls. 82. 

Contudo, o presente mandamus só foi impetrado no dia 05 de
dezembro de  2014,  ou  seja,  mais  de  120 (cento  e  vinte)  dias  da ciência  da
conduta apontada como ilegal, fato que denota o transcurso em toda plenitude do
prazo decadencial previsto na Lei Mandamental.

Por  oportuno,  registro  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.”

Inclusive,  o  Procurador-Geral  de  Justiça  ajuizou  uma  Ação
Direta de Inconstitucionalidade tendo como objeto a referida EC, de relatoria do
Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, ainda pendente de julgamento.

A  redação  do  §14  acima  transcrito  não  trouxe  qualquer
inovação  no  plano  normativo,  porquanto  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).

A letra 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 (aqueles licenciados na década de
1990).

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  às
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 no texto promulgado, 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.

Nesse sentido, trago à baila recentíssimo julgado desta Corte,
analisando caso idêntico ao ora em disceptação:

“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.” (TJPB.  Segunda  Seção  Especializada
Cível. Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.  J. em
04/02/2015). Grifei.

Dito  isso,  outro  caminho  não  resta  a  trilhar,  senão  o  do
reconhecimento da inobservância do lapso temporal  da decadência para aviar
este  Mandado  de  Segurança  (art.  23,  da  Lei  nº  12.016/2009),  impondo-se
reconhecer  a  falta  de  um  dos  requisitos  essenciais  ao  seu  recebimento,  a



autorizar o indeferimento da inicial por esta relatoria, nos termos do art. 10 desse
mesmo diploma legal, in verbis:

“Art  10.  A  inicial  será  desde  logo  indeferida,  por  decisão
motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou
lhe faltar algum dos requisitos legais ou  quando decorrido o
prazo  legal  para  a  impetração.” (Art.  10,  da  Lei  nº
12.016/2009). Grifei.

Diante dessas considerações, e com fulcro no art. 10 da Lei nº
12.016/2009,  indefiro  a  inicial do  presente  mandamus,  por  inobservância  do
prazo  decadencial  definido  no  art.  23  desse  mesmo  diploma  legal.  Sem
honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 15 de abril de 2015.

      José Ricardo Porto
  Desembargador Relator
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