
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 765.256 - RS (2005/0109592-4)
  

RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : RUI ADOLFO KIRST 
ADVOGADO : LÚCIO TADEU DA SILVA E OUTRO

DECISÃO

Trata-se de recurso especial, fundamentado na alínea "a" do permissivo 

constitucional, interposto pela UNIÃO em face do acórdão proferido pelo Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 148):

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR 
TEMPORÁRIO. ALUNO DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA 
RESERVA DE PORTO ALEGRE. TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DO 
FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. VIA MANDAMENTAL. 
DECADÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. CÔMPUTO EXCLUSIVO DOS 
PERÍODOS DE INSTRUÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 A certidão de tempo de serviço, como ato tipicamente 
declaratório, não enseja, por si só, lesão a direito a partir da qual pudesse se 
desencadear o prazo prescricional. Princípio da actio nata.

2. A decadência do direito a requerer mandado de segurança 
supõe a ocorrência de ato ao qual se atribua lesão a direito líquido e certo, o 
que não se configura com a simples expedição de certidão, que só faz 
reproduzir o que já se acha registrado. É da negativa da Administração a 
reconhecer determinado período como tempo de serviço militar que surge o 
ato potencialmente lesivo.

3. O aluno de Curso de Preparação de Oficias da Reserva é, 
enquanto tal, membro das Forças Armadas, não ficando restrito à instrução 
teórica, devendo o período dedicado ao curso ser computado integralmente, 
tal como para os demais integrantes das Forças Armadas, em nome do 
princípio da isonomia.

4. Apelo e remessa oficial improvidos.

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para fins de 

prequestionamento (fls. 158/163).

Em suas razões recursais, alega a recorrente violação dos arts. 535 do Código 

de Processo Civil; 1º do Decreto n. 20910/32, 1º e 18 da Lei n. 1.533/51; 14, 134, §2º, 

e 136 da Lei n. 6.880/80; 1º da Lei n. 3765/60; 5º, §1º, e 63 da Lei n. 4.375/64; 89 e 

198 do Decreto n. 57.654/66; 5º, caput e II, e 37 da Constituição Federal.

Para tanto, alega negativa de prestação jurisdicional, prescrição do fundo de 

direito e decadência do mandamus . No mérito, sustenta que o impetrante, ora 
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recorrido, prestou o serviço militar inicial como aluno do CPOR sob a vigência de 

constituição anterior. Tanto a Lei nº 4.375/64, em seu artigo 63, § único era 

constitucional na época, quanto a Lei 6880/80 - em seu artigo 134 e 136 - que a 

substituiu, reproduzindo as mesmas regras daquela quanto à maneira de computar o 

tempo de serviço de aluno-militar, foi (a Lei nº 6.880/80) recepcionada pela atual 

constituição. Portanto, ao julgar procedente o pedido da parte autora, o acórdão 

recorrido acabou por violar os referidos dispositivos legais (fl. 188).

Contrarrazões às fls. 215/238.

É o relatório.

DECIDO.

De pronto, não prospera a alegada ausência de prestação jurisdicional, pois a 

matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, emitindo 

pronunciamento de forma fundamentada.

Observa-se que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, 

não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, os questionamentos 

suscitados pelas partes, mormente se notório o caráter de infringência do julgado.

Com efeito, colhe-se do voto condutor do aresto de origem (fls. 144/146):

Preliminarmente, não merece acolhida a alegação de prescrição 
de fundo de direito deduzida pela apelante. A certidão de tempo de serviço 
consiste em afirmação estrita do que consta pura e simplesmente dos 
assentamentos funcionais do requerente, nada criando, extinguindo ou 
modificando. Quem requer uma certidão pretende, tão-somente, com esse 
pedido, obter a certeza do que consta dos registros administrativos. Tal ato 
administrativo, dotado, assim, de natureza tipicamente declaratória, não 
enseja, por si só, lesão de direito, pressuposto básico, como cediço, para 
deflagração do prazo prescricional, tendo em conta o princípio da actio nata.

De outra parte, melhor sorte não tem a alegação de decadência 
do direito à interposição do mandado de segurança, ao argumento que a 
certidão de tempo de serviço, a qual o impetrante quer ver retificada, lhe foi 
expedida em 09 de agosto de 1994, enquanto que esta ação mandamental só 
foi proposta em 1º de março de 2002, quando há muito decorrido o prazo 
decadencial. Ora, pela mesma razão antes aduzida, qual seja, a natureza 
eminentemente declaratória da certidão, em função da qual não se pode ter 
como termo inicial do prazo de prescrição a sua expedição, assim também 
não pode ser identificada como ato lesivo de direito líquido e certo, limitada a 
reproduzir o que já se acha registrado. A eventual lesão a direito surge, 
tão-somente, com a negativa expressa da Administração em reconhecer 
determinado período de tempo como componente do tempo de serviço do 
militar, o que, no caso concreto, ocorreu no dia 03 de janeiro de 2002, 
conforme Boletim Interno nº 004-CPOR/PA, de 07 de janeiro de 2002 (fl. 15). 
Proposta esta ação mandamental em 04 de março de 2002, foi observado o 
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prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), a contar do ato impugnado que, à 
evidência, é o que nega reconhecimento como tempo de serviço ao período 
pretendido. Afasto, assim, também a preliminar de decadência.

No mérito, a sentença não merece reparos.
Senão vejamos.
Busca o impetrante ver reconhecido como tempo de serviço o 

período integral de 274 dias, compreendidos entre 1º de março e 29 de 
novembro de 1968, em que esteve incorporado ao Exército, como aluno do 
Curso de Infantaria do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto 
Alegre - CPOR/PA. Consoante se verifica das informações prestadas pela 
autoridade coatora, os alunos do Curso de Formação têm 04 horas de 
instrução diárias, além de atividades extra-classe, o que resultou no 
reconhecimento de tempo de serviço equivalente a quatro meses e onze dias 
(cfe. certidão de fl.13), à luz da lei vigente à época, Lei nº 4.375, de 17 de 
agosto de 1964, que assim dispunha:

Art. 63 - Os convocados contarão, de acordo com o 
estabelecido na Legislação Militar, para efeito de aposentadoria, o 
tempo de serviço ativo prestado nas Forças Armadas, quando a elas 
incorporados.

Parágrafo único - Igualmente será computado para 
efeito de aposentadoria o serviço prestado pelo convocado matriculado 
em Órgão de Formação de Reserva na base de 1 (um) dias para período 
de 8 (oito) horas de instrução, desde que concluam com aproveitamento 
a sua.formação.

A regra foi, depois, reproduzida na Lei nº 6.880, de 09 de 
dezembro de 1980, em seu artigo 134:

Art. 134. Os militares começam a contar tempo de 
serviço nas Forças Armadas a partir da data de seu ingresso em 
qualquer organização militar da Marinha, do Exército ou da 
Aeronáutica.

§ 2º - O tempo de serviço como aluno de formação da 
reserva é computado, apenas, para fins de inatividade na base de 1 (um) 
dia para cada período de 8 (oito) horas de instrução, desde que 
concluída com aproveitamento a formação militar.

(...)

Ora, como bem analisou a MM Juíza sentenciante, tais regras 
ferem o princípio da isonomia, albergado, como uma das vigas mestras do 
sistema jurídico, pela ordem constitucional, frente ao qual, como cediço, 
veda-se terminantemente o tratamento desigual de pessoas em igualdade de 
condições. O impetrante, enquanto aluno do Curso de Infantaria do 
CPOR/PA, ostentava a condição de militar, nos termos do artigo 3º, inciso IV, 
da Lei nº 6.880, sendo notório que as atividades em órgãos de formação de 
militares da reserva não se limitam às instruções de natureza teórica, 
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abrangendo instrução prática e o desempenho de atividades dentro da 
instituição militar.Ademais disso, a alegação do ^ impetrante de que, durante 
o Curso de Formação, passou à disposição das autoridades militares para 
além do período em que se encontrava em aula, não foi refutada pelas 
informações da autoridade apontada como coatora (fl.21).

De outra parte, dizer que os Centros de Preparação de Oficiais 
da Reserva não são organizações militares, mas estabelecimentos de ensino, 
parece-me insustentável, pois que lá os alunos não estão vinculados apenas 
às aulas, mas, também, a exercícios práticos, manobras e plantões. Destarte, 
não há que se chancelar distinção na contagem de tempo de serviço entre os 
alunos de órgão de formação de militares da reserva e os demais integrantes 
das Forças Armadas, não devendo a contagem, no caso dos primeiros, ficar 
restrita ao período de instrução (aulas), impondo-se a contabilização de 
forma integral do tempo de permanência no Exército Brasileiro como aluno 
do CPOR/RS.

De início, quanto à alegada prescrição de fundo de direito e a decadência, o 

acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte Superior, 

porquanto a expedição de certidão de tempo de serviço é um direito consagrado ao 

cidadão, podendo ser requerida a qualquer tempo.

Por outro lado, o aresto de origem, ao reconhecer o cômputo do tempo do 

curso de formação do militar como tempo de serviço, aplicou a norma de regência da 

matéria, mormente quanto ao art. 134, §2º, da Lei 6.880/80.

Nessa moldura, a alegação de que não deve ser considerado integralmente o 

período do curso de formação para fins de tempo de serviço esbarra no óbice da 

Súmula 7/STJ, pois demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 13 de março de 2015.

Ministro NEFI CORDEIRO 
Relator
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