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MANDADO  DE  SEGURANÇA. MILITAR.
PROMOÇÃO  POR  TEMPO  DE  EFETIVO  SERVIÇO.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA  DO  DIREITO  À
IMPETRAÇÃO.  TRÊS  PEDIDOS  ADMINISTRATIVOS
FORMULADOS.  IMPETRAÇÃO  DA  SEGURANÇA
SOMENTE APÓS O INDEFERIMENTO DO ÚILTIMO.
SÚMULA 430 DO STF. DECURSO DO PRAZO DE 120
DIAS.  ACOLHIMENTO.  DENEGAÇÃO  DA
SEGURANÇA.

 A teor da Súmula n. 430 do Supremo Tribunal Federal,
o  "pedido  de  reconsideração  na  via  administrativa  não
interrompe o prazo para o mandado de segurança".

 “O  direito  público  de  impetrar  o  remédio  heroico  é
atingido pela  decadência após o decurso do prazo de 120
(cento  e  vinte)  dias,  contados  da  data  da  ciência,  pelo
interessado, do ato coator” (AgRg no RESP 1318594/go, Rel.
Ministro  benedito  Gonçalves,  primeira  turma,  julgado  em
12/08/2012, dje 18/08/2014), nos termos do art. 23 da Lei n.
12.016/2006. 
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V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia  Segunda Seção Especializada Cível,
à  unanimidade, em  acolher  a  prejudicial  de  decadência  e  denegar  a  ordem
mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de Mandado  de  Segurança  impetrado  por
Eguinaldo Manoel da Penha contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar
da  Paraíba,  consubstanciado  no  indeferimento  do  seu  pedido  de  promoção  à
graduação de 1º sargento.

Afirma  que  é  policial  militar  do  Estado  da  Paraíba  (2º
sargento com proventos de 1º sargento) da reserva remunerada, desde 02 de maio
de 2011, e serviu àquela corporação por 30 (trinta) anos, já possuindo mais de 13
(treze) anos na graduação como 3º sargento PM quando estava na ativa.

Esclarece que seu pedido principal é referente à graduação
imediatamente superior, consistindo na graduação a 1º sargento da Polícia Militar,
já que não teve direito à promoção quando estava na ativa.

Assevera  que  somente  precisa  preencher  os  requisitos  do
Regulamento de Promoção de Praças da Polícia Militar e não mais as condições
exigidas  pelo  Decreto  Estadual  14.051/1991,  aduzindo  que  “são  exigidos  tão
somente 06 (seis)  anos na graduação de 3º  Sargento PM para ter direito a ser
promovido para a graduação de 2º Sargento PM”, e como ele já foi promovido há
cerca de mais de seis anos, já preenchia tal requisitos, à época em que estava em
serviço.

Informa que “o Decreto nº 14051/1991 foi revogado pelo Dec.
23.287/2002, porém, a redação do artigo 4º supra transcrito é a mesma do art. 3º do
Decreto em vigor”, alegando possuir direito adquirido à promoção, que não pode
ser prejudicado por lei nova.

Pugna pela  concessão de liminar,  para que seja procedida
sua imediata promoção à graduação de 1º sargento da PM, ante a presença da
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fumaça  do  bom  direito  e  do  perigo  da  demora,  alegando  que  poderá  sofrer
diversos  danos  caso  a  medida  não  seja  deferida.  No  mérito,  requer  seja
confirmada a liminar, declarando como ilegal o ato impetrado.

Decisão indeferindo a liminar pleiteada, fls. 87/89.

O  Estado  da  Paraíba,  através  de  seu  procurador,  se
manifestou contrariamente ao pedido, fls. 96/100.

Informações prestadas pela autoridade coatora, fls. 102/107,
arguindo  preliminarmente  a  decadência  do  direito  de  impetrar  mandado  de
segurança, tendo em vista que o indeferimento do pleito do impetrante ocorreu
três  vezes  (02.05.2007 e  13.06.2008),  e  que somente  a  última teria  ocorrido em
19.12.2013, esgotando-se o limite de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da
Lei nº 12016/2009.

No  mérito,  sustenta  que  o  impetrante  foi  promovido  à
graduação  de  3º  sargento  com  base  no  decreto  Estadual  nº  14.051/1991,  que
disciplinava as promoções às graduações de 3º Sargento PM e Cabo PM por tempo
de efetivo serviço, não exigindo o Curso de Formação de Sargentos (CFS), curso
que preparar o militar estadual para o desempenho dos cargos e funções próprias
de 3º e 2º sargentos.

Acrescenta  que  o  artigo  4º  do  Decreto  nº  14051/1991
estipulava que as praças por ele alcançadas somente poderiam ser beneficiadas
por mais uma promoção se viessem a preencher as condições estabelecidas no
Regulamento de Promoções de Praças da Polícia Militar, ressalvado o disposto na
Lei nº 4816/1986.

Argumenta que o impetrante não possui direito adquirido a
pretensa  promoção,  pois,  quando  na  atividade,  não  cursou  o  CFS,  requisito
imprescindível para a promoção no serviço ativo à graduação de 2º sargento. Por
fim, requer seja denegada a ordem.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 123, opina pela
denegação da segurança pleiteada.
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É o relatório.

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes
-Relatora

Da preliminar de decadência suscitada

Ao  prestar  as  informações,  a  autoridade  coatora  arguiu
preliminar de decadência para impetrar mandado de segurança, aduzindo que o
pleito do impetrante já teria sido indeferido por três vezes e que ele pretende que
somente se dê efeito ao último indeferimento, ocorrida em dezembro de 2013.

Sustenta,  assim,  que  o  prazo  de  120  (cento  e  vinte)  dias
previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 já teria se esgotado.

Pois bem. Segundo dispõe o referido artigo 23:

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.

No caso dos autos, de fato consta que nos anos de 2007, o
impetrante tinha completado os seis anos e fez um requerimento, que foi negado.
Em 2008 o impetrante requereu a mesma promoção, cujos indeferimentos estão
acostados às fls. 113 e 115.

No dia  19  de  dezembro  de  2013,  o  indeferimento  de  seu
terceiro  pleito  para  a  mesma promoção  foi  publicado.  Pelo  que  se  observa,  o
impetrante  requereu  administrativamente  por  três  vezes  e  entende  que  sua
pretensão se renova a cada indeferimento, só contando, no caso, do último, fato
que não ensejaria a ocorrência da decadência.

A referida matéria não deixa dúvidas. O que ele pretende é
ser promovido a Segundo Sargente, com base no art. 3º do Decreto nº 23.287. Essa
tese há muito vem sendo rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, consoante se
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depreende  da  leitura  de  seu  Enunciado  Sumular  nº  430,  cujo  teor  transcrevo
abaixo:

Súmula 430 – STF. “Pedido de reconsideração na via administrativa não
interrompe o prazo para o mandado de segurança”. 

Ora,  se  nem  mesmo  o  pedido  de  reconsideração
tempestivamente apresentado tem o condão de interromper o prazo decadencial
para impetração de mandado de segurança é inconcebível conferir esses efeito a
uma renovação aviada após anos do indeferimento original.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  esposa  o  mesmo
entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO
EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ATO  PRATICADO  PELO
PRESIDENTE DO TJPR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO
QUE  MANTÉM  O  MAGISTRADO  EM  DISPONIBILIDADE.
DECADÊNCIA.  DECURSO  DO  PRAZO  DE  120  (CENTO  E  VINTE)
DIAS.  RECURSO  ORDINÁRIO IMPROVIDO.  I.  "o  direito  público  de
impetrar o remédio heróico é atingido pela decadência após o decurso
do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da ciência, pelo
interessado,  do ato  coator"  (agrg  no RESP 1318594/go,  Rel.  Ministro
benedito  Gonçalves,  primeira  turma,  julgado  em  12/08/2014,  dje
18/08/2014),  nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2006. II.  A teor da
Súmula  n.  430  do  Supremo  Tribunal  Federal,  o  "pedido  de
reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o
mandado de segurança". Precedentes. III. Recurso ordinário improvido.
(STJ; RMS 23.324; Proc. 2006/0269842-1; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi
Cordeiro; DJE 10/11/2014) 

O parecer homologado pelo impetrado, publicado em 19 de
dezembro 2013, consignou in verbis:

 
“Dessa forma, opina pelo indeferimento do pedido do requerente, uma
vez que a pretensão do autor encontra-se fulminada pela mortalha da
prescrição  e  ainda  por  observar  que  o  mesmo  já  teve  o  seu  pleito
apreciado  anteriormente  pela  Polícia  Militar,  quando  este  ainda  se
encontrava  no  serviço  ativo,  perfazendo  a  decisão  coisa  julgada

administrativa”.
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Essa  foi  a  transcrição  in  verbis do  parecer  que  foi
homologado pelo Comandante Geral da Polícia Militar indeferindo o pedido de
promoção  feito  pelo  impetrante.  Os  documentos  trazidos  em  anexo  às
informações demonstram que o militar havia requerido originalmente a promoção
a Segundo Sargente em 02 de maio de 2007, fl. 113, e depois em 13 de junho de
2008, fl. 115, com base nos mesmos argumentos de fato e de direito.

Como se vê, o termo a quo do prazo decadencial é de 02 de
maio de 2007 e não 19 de dezembro de 2013. Portanto, o Mandado de Segurança
impetrado em 20 de março de 2014 foi atingido pela decadência, nos termos do
art. 23 da Lei nº 12.016/09.

Com essas considerações,  ACOLHO A PREJUDICIAL DE
DECADÊNCIA  E,  POR  CONSEQUÊNCIA,  DENEGO  A  ORDEM
MANDAMENTAL.

É como voto. 

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta
Segunda Seção Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 04 de
março de 2015, conforme certidão de julgamento de fl.  131, o Exmo. Des. João
Alves da Silva, dele participando, além deste Relator (Dr. Marcos Coelho de Salles,
juiz  com  jurisdição  limitada  para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças
Morais Guedes), os eminentes Desembargadores José Aurélio da Cruz e Romero
Marcelo  da Fonseca Oliveira  e  a  Exma. Dra.  Vanda Elizabeth Marinho  (Juíza
convocada  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides).
Ausente, justificadamente, o Exmo. Des. Frederico Martinho Nóbrega Coutinho.
Presente  à  sessão,  a  Exma.  Sra.  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de  Carvalho,
Procuradora de Justiça.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa-PB, 23 de março de 2015.

  
Dr. Marcos Coelho de Salles
     Juiz convocado/Relator 
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