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HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. PRAZO LEGAL
PARA  QUESTIONAR  O  ATO  VIOLADOR  DO
DIREITO  AFIRMADO.  CENTO  E  VINTE  DIAS.
TERMO  ULTRAPASSADO.  DECADÊNCIA
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QUESTÕES  VENTILADAS  NO  WRIT. ANÁLISE
PREJUDICADA. SEGURANÇA DENEGADA.

-  O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado  a  coibir  atos  abusivos  ou  ilegais  de
autoridades públicas, protegendo o direito individual
do cidadão diante do poder por elas exercido.

-  Tendo  constado,  no  boletim  interno  nº  0066,
publicado  no  dia  11  de  abril  de  2013,  o  qual
estabeleceu a ordem de antiguidade dos majores após
as suas respectivas promoções, o nome do Oficial da
Polícia Militar supostamente promovido ilegalmente,
é  de se considerar  que o ato  motivador da alegada
lesão ao direito vindicado no presente writ é o citado
boletim interno, pois, se não constasse em tal relação,
o Oficial  promovido sequer poderia  ter  integrado o
Quadro de Acesso para fins de concorrer à promoção
por antiguidade ora questionada. 

-  Segundo o entendimento do Superior  Tribunal  de
Justiça, o direito de impetrar o 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 12.016/09).”(STJ; AgRg-
REsp  1.309.578;  Proc.  2012/0032019-3;  AM;  Segunda
Turma;  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques;  DJE
24/11/2014).

- Denegação da segurança.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a  Segunda  Seção  Especializada  do

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, acolher a prejudicial de
decadência para, por conseguinte, denegar a segurança.

Trata-se  de MANDADO  DE  SEGURANÇA  com
pedido  de  liminar, fls.  02/08,  impetrado  por Felipe  Franca  de  Lima,  em  face  de
suposta ilegalidade praticada pelo  Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do
Estado da Paraíba, consubstanciada na inclusão supostamente indevida do Oficial da
Polícia Militar Rosinaldo José da Silva no Quadro de Acesso por antiguidade para fins
de acesso, mediante promoção, a posto hierarquicamente superior da Polícia Militar
do Estado da Paraíba.

Alega o impetrante,  em suma, que na qualidade de
Major,  foi  preterido  na  ordem  de  antiguidade  para  promoção  nos  quadros  da
corporação,  tendo  prejudicada  sua  ascensão  funcional.  Para  tanto,  argumenta  que
houve a inclusão de um oficial que não preenchia as condições para figurar na lista,
porquanto desempenhava função civil.

Em  vista  disso,  impetrou  o  presente  mandamus
buscando a concessão da segurança, visando à anulação do “ato da unidade coatora
que incluiu ilegalmente o Oficial Rosinaldo José da Silva no Quadro de Acesso por
antiguidade  para  posterior  promoção,  atribuindo,  assim,  o  direito  de  promover  o
impetrante”, fl. 07.

 
Informações  pelo  Comandante  Geral  do  Corpo  de

Bombeiros  Militar  do  Estado  da  Paraíba,  fls.  73/66,  alegando,  preliminarmente,  a
inépcia da inicial decorrente da ausência de pedido ou de causa de pedir. No mérito,
sustentou  que  a  promoção  do  Oficial  Rosinaldo  José  da  Silva  se  deu  dentro  dos
parâmetros  legais,  inexistindo  qualquer  violação  legal.  Nesse  norte,  explica  que  o
recurso administrativo impetrado pelo aqui requerente versa sobre matéria já decidida
e consolidada junto à corporação, não havendo qualquer subsídio ou fato novo capaz
de ensejar uma revisão administrativa pela mesma autoridade que já proferiu aquele
entendimento. 
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O  Estado  da  Paraíba  manifestou  interesse  no  feito,
conforme se observa à fl. 84.

Devidamente intimado, o litisconsorte Rosinaldo José
da  Silva passou  a  compor  a  lide,  fls.  98/117,  tendo  arguido,  como  prejudicial,  a
decadência do direito do impetrante. No mérito, defendeu a inexistência da liquidez e
da  certeza  do  direito  vindicado,  argumentando,  para  justificar  tal  afirmação,  que,
durante o tempo que esteve à disposição do Tribunal de Contas do Estado, atuou na
Brigada  de  combate  e  prevenção  de  incêndios,  não  perdendo,  em  razão  disso,  o
vínculo com sua corporação militar. Tal situação, qual seja, o não exercício de qualquer
cargo de natureza civil, já que as atividades desenvolvidas junto à Corte de Contas
foram sempre vinculadas ao cargo de Bombeiro Militar, no seu entender, não elide a
possibilidade de figurar no quadro de acesso, haja vista jamais ter sido afastado da
corporação militar. Ademais, sustentou não restar demonstrado que a sua retirada do
quadro de acesso asseguraria a promoção do impetrante, sobretudo pela existência de
dois majores mais antigos que o interessado, bem ainda por não ter sido comprovado
o preenchimento de todas as condições para efetivação da promoção perseguida pelo
Oficial Militar supostamente preterido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Dra.
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, opinou pela extinção da ação sem resolução
de mérito, frente ao reconhecimento da decadência, fls. 233/235.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  mandado  de  segurança  é  ação  constitucional  de
natureza civil, cujo objeto é a proteção do direito líquido e certo, lesado ou ameaçado
de lesão por ato ou omissão de autoridade pública. 

Entretanto,  para  se  impetrar  a  ação  mandamental,
mister sejam respeitados os requisitos obrigatórios, entre os quais se encontra o prazo
de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do combatido, consoante enunciado no
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art. 23 da Lei nº 12.016/09, senão vejamos:

O  direito  de  requerer  mandado  de  segurança
extinguir-se-á  decorridos  120  (cento  e  vinte)  dias,
contados  da  ciência,  pelo  interessado,  do  ato
impugnado.

Com  efeito,  pela  inteligência  do  dispositivo  legal
supracitado, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é a data da ciência
pelo interessado do ato supostamente violador do seu direito. Em outras palavras, “O
prazo  para  impetração  do  Mandado  de  Segurança  tem  início  na  data  em  que  o
impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.”
(STJ - AgRg no AREsp: 232048 RJ 2012/0196893-8, Relator: Ministro Herman Benjamin,
Data  de  Julgamento:  28/05/2013,  T2  –  Segunda  Turma,  Data  de  Publicação:  DJe
31/05/2013).

Na mesma direção,  o  seguinte  aresto,  destacado  na
parte que interessa:

ROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO.  CASSAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS
ULTRAPASSADO  O  PRAZO  DE  120  (CENTO  E
VINTE) DIAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. 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).

Nesse  palmilhar,  de  uma  análise  processual,
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notadamente do documento encartado à fl. 126, vislumbra-se que o ato combatido é, em
verdade, o boletim interno nº 0066, expedido aos 11 de abril de 2013, haja vista ter sido
através de tal documento que se estabeleceu a ordem de antiguidade dos majores após
as suas respectivas promoções. Significa dizer, a partir da publicação da mencionada
lista de antiguidade é que supostamente ocorreu a violação ao direito do impetrante,
pois,  se o nome do Oficial  da Polícia Militar Rosinaldo José da Silva não constasse
daquele documento, não poderia sequer ter integrado o Quadro de Acesso para fins de
concorrer à promoção ora questionada. 

Demais disso, a figuração do Oficial da Polícia Militar
na lista que estabelece a ordem de antiguidade constitui condição sine qua non para a
promoção  por  antiguidade,  sendo,  portanto,  aquele  ato  -  boletim  interno  nº  0066,
expedido aos 11 de abril de 2013 -  a origem da alegada lesão ao direito afirmado na
inicial.

Sendo  assim,  considerando  ter  sido  protocolizado  o
writ somente  04 de setembro de 2013, fls. 02, é forçoso reconhecer a sua decadência,
uma vez que ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei
nº 12.016/09.

Sobre  o  assunto,  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que direito de impetrar o 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  12.016/09).”(STJ;  AgRg-REsp
1.309.578;  Proc.  2012/0032019-3;  AM;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques; DJE 24/11/2014).

Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça,
senão vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
APROVAÇÃO  DENTRO  DO  NÚMERO  DE
VAGAS.  NÃO  NOMEAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
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DECADÊNCIA PARA A IMPETRAÇÃO DO WRIT.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO  DA  REMESSA  OFICIAL.
RECURSO  VOLUNTÁRIO  PREJUDICADO.
Levando-se  em  conta  que  o  ato  ilegal  e  abusivo
combatido pela impetrante é a sua não nomeação pelo
município/impetrado em decorrência da expiração do
prazo  de  validade  do  concurso,  a  partir  desse
momento iniciou-se, nos termos do art. 23 da Lei nº
12.016/2009, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o
ajuizamento do mandado de segurança. A decadência
para a impetração do “mandamus”, por ser matéria
de  ordem  pública,  pode  ser  declarada  de  ofício,
independentemente  de  arguição  das  partes.  (TJPB;
ROf  054.2011.001509-3/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Marcos Coelho de
Salles; DJPB 30/07/2013; Pág. 11).

Também,

PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. Impetração fora do prazo decadencial
de 120 (cento e vinte) dias. Decadência configurada.
Denegação  da  ordem.  O  prazo  decadencial  para  a
impetração de mandado de segurança é de 120 (cento
e  vinte)  dias  a  contar  do  ato  impugnado  (Lei  nº
1.533/51, art. 18, com igual redação no art. 23 da Lei n.
12.015/09). (TJPB; MS 999.2010.000897-1/001; Rel. Des.
Manoel Soares Monteiro; DJPB 24/03/2011; Pág. 7).

Destarte, escoado o período determinado na legislação
específica sem a impetração da ação mandamental, opera-se a decadência do direito e,
por conseguinte, tornam-se prejudicadas as eventuais questões processuais e materiais
declinadas na petição inicial e nas informações. 
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Ante o exposto, em harmonia com o circunstancioso
parecer  da  douta  Procuradoria  de  Justiça, ACOLHO  A  PREJUDICIAL  DE
DECADÊNCIA para, por consequência, DENEGAR A SEGURANÇA.

Sem  custas,  bem  como  honorários  advocatícios  nos
termos do art. 25 da Lei 12.016/20091 c/c a Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e
105, do Superior Tribunal de Justiça2.

É como VOTO.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca. Participaram, ainda, o relator Dr. João
Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho
da Nóbrega Coutinho), o Dr. Marcos Coelho de Salles (Juiz de Direito Convocado para
substituir a Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes) e os Desembargadores
José Aurélio da Cruz, Saulo Henrique de Sá e Benevides e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Seção  Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  10  de  dezembro  de  2014  -  data  do
julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator

1  Art. 25.  Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem
prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

2 
“Na ação de Mandado de Segurança não se admite condenação em honorários advocatícios”.
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