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AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMOÇÃO PARA O 
CARGO  DE  SOLDADO,  SÍMBOLO  PM-02. 
CONCLUSÃO  DO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  COM 
ÊXITO.  CRITÉRIOS  PARA  ASCENÇÃO 
PREENCHIDOS.  ART.  55  DO  ESTATUTO  DOS 
POLICIAIS  MILITARES  E  ART.  2º  DA  LEI 
Nº7.059/2002.  IMPOSSIBILIDADE DE REMUNERAR 
O  AGRAVADO  COMO  SOLDADO  RECRUTA 
QUANDO  EXERCE  A  FUNÇÃO  DE  SOLDADO 
ENGAJADO.  AFRONTA  AOS  PRINCÍPIOS  DA 
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA  E  DA 
LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º 
GRAU. DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.

-  A vedação  à  concessão  de  liminares  em  face  da 
fazenda pública não se aplica, pois,  in  casu,  não se 
trata  de  reclassificação,  equiparação,  concessão  de 
aumento  ou  extensão  de  vantagens,  mas  sim  de 
retribuição a uma situação de fato, estabelecida por lei, 
qual  seja,  o exercício regular de uma função pública 
com a sua compensação pecuniária típica.

-  “(...)  O  recorrente  não  pede  a  concessão  de  
vantagens,  mas  o  pagamento  do  vencimento-base  
devido ao soldado engajado. As vantagens podem ser  
definidas como acréscimos pecuniários ao vencimento  
base do servidor, o que certamente não é a hipótese  
estudada, onde o agravante pleiteia perceber o soldo  
devido  ao  soldado  engajado.  O  item  16.7  do  edital  
determina que “ao terminar  o  curso de formação de  
soldados  pm/bm/2008,  com  aproveitamento,  o  
concluinte  será  efetivado  no  cargo  de  soldado  da  
polícia militar do estado da Paraíba, no símbolo pm-02,  
com  os  direitos  e  obrigações  inerentes  ao  cargo,  
conforme  dispõe  o  estatuto  do  pessoal  da  polícia  



militar”. Não se mostra justo que o agravante receba os  
valores devidos ao recruta (símbolo pm-01) e, em
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 contrapartida, exerça as atividades inerentes ao cargo de  
soldado.  Tal  medida  afronta  a  regra  editalícia  que,  como  
informado  acima,  previa  que  ao  terminar  o  curso  de  
formação com aproveitamento, o concluinte seria efetivado  
no cargo de soldado, símbolo pm-02. Vale ressaltar que tal  
medida constitui violação aos princípios da legalidade e da  
dignidade da pessoa humana na medida em que, além de  
violar  a  norma  militar,  o  estado  da  Paraíba  paga 
remuneração inferior ao salário mínimo vigente, como prova  
o contracheque de fl. 63, bem como, inferior ao vencimento  
pago  a  outros  servidores  que  exercem  as  mesmas  
atribuições  (fl.  67),  em  desrespeito  ao  princípio  da  
isonomia.” 
(TJPB; AI 2002545-64.2013.815.0000; Primeira Câmara Especializada 
Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 26/05/2014; Pág. 11)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO
     
Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento com  pedido  de  efeito  suspensivo, 

interposto pelo Estado da Paraíba, contra decisão (fls. 66/68) que concedeu antecipação 

de tutela para determinar ao ora agravante a implantação do soldo devido à patente de 

soldado, enquanto o autor/recorrido desenvolver esta função.   

Inconformado, o Ente Público  sustenta a impossibilidade de concessão de 

medida antecipatória de tutela em face da Fazenda, conforme preconiza o art. 2º-B da Lei 

9.494/97.  Também  alega  a  ausência  de  fundado  receio  de  dano  grave  ou  de  difícil 

reparação, bem como o risco de irreversibilidade da medida adotada.

Por fim, discorre ser impertinente e desarrazoado o pagamento requerido, 

uma  vez  que  fundamentado  em  situação  precária,  tendo  em  vista  que  o 

demandante/irresignado concretizou o curso de formação por força de liminar, estando o 

mérito da ação ainda pendente de julgamento.

Decisão liminar às fls. 77/78.

Desembargador José Ricardo Porto
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Sem resposta ao pedido de informação, bem como ausente contrarrazões, 

conforme certidão de fls. 83.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público entendeu não ser o caso de 

pronunciamento (fls. 85/86).

É o relatório. 

VOTO

De início, consigno restar incontroverso nos autos a conclusão do certame, o 

pagamento realizado a menor e o efetivo exercício da atividade policial pelo agravado.

Dito isso, consigo que o simples fato de o recorrido haver concluído o curso 

de formação de soldados amparado por uma liminar não pode servir de alicerce para a 

Administração Pública infringir o princípio da isonomia.

Até  porque  não  se  trata, in   casu,  de  reclassificação,  equiparação, 
concessão de aumento ou extensão de vantagens, mas sim de retribuição a uma 
situação de fato, estabelecida por lei, qual seja, o exercício regular de uma função 
pública com a compensação pecuniária típica.

Nesse  sentido,  já  se  pronunciou  esta  Câmara,  sob  a  relatoria  do  Des. 

Leandro dos Santos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROMOÇÃO  PARA O  CARGO 
DE SOLDADO, SÍMBOLO PM-02. CONCLUSÃO DO CURSO DE 
FORMAÇÃO  COM  ÊXITO.  CRITÉRIOS  PARA  PROMOÇÃO 
PREENCHIDOS.  ART.  55  DO  ESTATUTO  DOS  POLICIAIS  
MILITARES E ART. 2º DA LEI Nº7059/ 2002. IMPOSSIBILIDADE  
DE REMUNERAR O AGRAVANTE COMO SOLDADO RECRUTA 
QUANDO  EXERCE  A  FUNÇÃO  DE  SOLDADO  ENGAJADO.  
REMUNERAÇÃO INFERIOR AO  SALÁRIO  MÍNIMO VIGENTE.  
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E  DA 
LEGALIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  
O  recorrente  não  pede  a  concessão  de  vantagens,  mas  o 
pagamento do vencimento-base devido ao soldado engajado. As 
vantagens podem ser definidas como acréscimos pecuniários ao 

Desembargador José Ricardo Porto
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vencimento base do servidor, o que certamente não é a hipótese  
estudada, onde o agravante pleiteia perceber o soldo devido ao  
soldado  engajado.  O  item  16.7  do  edital  determina  que  “ao  
terminar  o  curso  de  formação  de  soldados  pm/bm/2008,  com 
aproveitamento, o concluinte será efetivado no cargo de soldado  
da polícia militar do estado da Paraíba, no símbolo pm-02, com os  
direitos  e  obrigações  inerentes  ao  cargo,  conforme  dispõe  o  
estatuto do pessoal da polícia militar”. Não se mostra justo que o  
agravante receba os valores devidos ao recruta (símbolo pm-01)  
e, em contrapartida, exerça as atividades inerentes ao cargo de  
soldado.  Tal  medida  afronta  a  regra  editalícia  que,  como  
informado acima, previa que ao terminar o curso de formação com 
aproveitamento, o concluinte seria efetivado no cargo de soldado,  
símbolo pm-02.  Vale ressaltar  que tal  medida constitui  violação  
aos princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana na  
medida  em  que,  além  de  violar  a  norma  militar,  o  estado  da  
Paraíba  paga  remuneração  inferior  ao  salário  mínimo  vigente,  
como  prova  o  contracheque  de  fl.  63,  bem  como,  inferior  ao  
vencimento pago a outros servidores que exercem as mesmas 
atribuições (fl. 67), em desrespeito ao princípio da isonomia. 
(TJPB;  AI  2002545-64.2013.815.0000;  Primeira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;  DJPB 
26/05/2014; Pág. 11)

Com  efeito,  vige  em  nosso  ordenamento  jurídico  a  impossibilidade  de 

deferimento, contra a Fazenda Pública, de qualquer provimento liminar (seja em sede de 

ação  ordinária,  cautelar  ou  mesmo  mandamental)  que  implique  em  concessão  de 

aumento, extensão de vantagens, pagamento de vencimentos e benesses pecuniárias, 

reclassificação  ou  equiparação  de  servidores  públicos.  Entretanto,  o  recorrido  não 

requereu a concessão de vantagens, mas o pagamento do vencimento-base devido ao 

soldado engajado. 

As  vantagens  podem  ser  definidas  como  acréscimos  pecuniários  ao 

vencimento-base  do  servidor,  o  que  certamente  não  é  a  hipótese  estudada,  onde  o 

Agravante pleiteia perceber o soldo devido ao soldado engajado.

De acordo com o precedente citado acima, o item 16.7 do edital determina 

que “ao terminar o curso de formação de soldados PM/BM/2008, com aproveitamento, o 

concluinte será efetivado no cargo de soldado da Polícia Militar do Estado da Paraíba, no  

símbolo  PM-02,  com os direitos  e  obrigações inerentes  ao cargo,  conforme dispõe o 

Estatuto do Pessoal da Polícia Militar”.
Desembargador José Ricardo Porto
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No  caso,  ele  provou  que  concluiu  com  êxito  o  curso  de  formação  de 

soldados, consoante ficha do servidor (fls. 40/41), estando exercendo de fato a função de 

Policial Militar no Município de Santa Rita.

Logo, não poderia estar em plena atividade e receber apenas uma bolsa, 

cujo vencimento líquido é inferior ao pago aos demais pares.

É sabido que o montante recebido pelo soldado recruta configura apenas 

uma ajuda de custo. Todavia, concluído o curso de formação e passando a exercer as 

atividades inerentes ao cargo, não pode continuar recebendo valor tão ínfimo.

O art. 55 do Estatuto dos Policiais Militares prescreve que “o valor do soldo é 

igual para o policial militar da ativa, da reserva remunerada ou reformado, de um mesmo  

grau hierárquico”.

O art.2º da Lei nº 7059/2002 dispõe no art.1º o escalonamento vertical da 

Polícia  Militar,  prescrevendo  que  o  soldado  recruta  tem  como  símbolo  “PM-01”  e  o 

soldado tem como símbolo “PM-02”.

Logo,  ausente  a fumaça do bom direito  em favor  do Estado da Paraíba, 

porquanto o pagamento de sua remuneração em montante inferior ao vencimento-base 

do soldado PM-02 certamente compromete sua subsistência.

Não se mostra justo que o agravado receba os valores devidos ao recruta 

(símbolo PM-01) e, em contrapartida, exerça as atividades inerentes ao cargo de soldado. 

Tal medida afronta a regra editalícia e legal.

Por  todo  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao  presente  agravo  de 

instrumento,  para manter  a  decisão de 1º  grau,  que determinou  ao ora agravante a 

implantação do soldo devido à patente de soldado nos contracheques do recorrido.

É como voto.

Desembargador José Ricardo Porto
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  deste  relator,  o  Exmo.  Sr.  Des. 
Leandro dos Santos e o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão o Procurador de Justiça Amadeus Lopes Ferreira. 

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 12 de agosto de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/11R07

Desembargador José Ricardo Porto
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