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  Rodrigues

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PROMOÇÃO  DE 
POLICIAL  MILITAR  “SUB  JUDICE”.  VEDAÇÃO. 
POSSIBILIDADE.  PREVISÃO  LEGAL  DE 
RESSARCIMENTO  PELA  PRETERIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA Nº 47 DO 
TJPB. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  6º,  §  5º,  DA  LEI  Nº 
12.016/2009 C/C ART. 267, VI, DO CPC.  EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

-  “Não viola o princípio constitucional  da presunção de 
inocência, a recusa administrativa ao policial ou bombeiro 
militar  do Estado da Paraíba,  sub judice  a concorrer  à 
promoção,  tendo  em  vista  a  previsão  legal  do 
ressarcimento de preterição” (Súmula nº 47 do TJPB).

Vistos etc.

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  com pedido  de  liminar, 

impetrado por Fabrício Alves da Silva contra ato reputado ilegal, praticado pelo 

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba.

Aduz  o  Impetrante  que,  muito  embora  tenha  efetivado  sua 

inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos e Cabos PM/PB do Estado da 

Paraíba, conforme Edital nº 00018/2014 – CEPM, não foi classificado por se 
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encontrar “sub judice”.

Pretende,  pois,  sob  a  alegação  de  violação  do  princípio  da 

inocência, que seja determinada liminarmente a revogação de sua exclusão, de 

forma a poder participar do Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar 

da Paraíba. No mérito, pela concessão da segurança.

Juntou documentos de fls. 19/46

É o relatório. 

DECIDO

Compulsando os autos, verifico que o Impetrante afirmou que, 

muito  embora  tenha  efetivado  sua  inscrição  no  Curso  de  Habilitação  de 

Sargentos  e  Cabos  PM/PB  do  Estado  da  Paraíba,  conforme  Edital  nº 

00018/2014  –  CEPM,  concorrendo  para  o  posto  de  Sargento,  não  foi 

classificado por se encontrar  “sub judice”.

Nessa senda, imperioso ressaltar que o Plenário do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba editou a Súmula nº 47, que assim disciplinou a 

matéria: 

“Não  viola  o  princípio  constitucional  da  presunção  de 
inocência, a recusa administrativa ao policial ou bombeiro 
militar  do  Estado da Paraíba,  sub  judice  a  concorrer  à 
promoção,  tendo  em  vista  a  previsão  legal  do 
ressarcimento de preterição”.

Nesse sentido, o Decreto Estadual nº 8.463, de 22 de abril de 

1980, em seu art. 17, item 3, estabelece que: "O  graduado  será  ressarcido 

da  preterição,  desde  que  seja  reconhecido  o  direito  à  promoção,  quando 

for  impronunciado  ou  absolvido  em  processo  a  que  estiver  respondendo, 

com  sentença   passada   em  julgado",  resguardando,  assim,  o  direito  do 

Impetrante,  caso  não  sejam  reconhecida  a  sua  culpabilidade  ao  final  do 

processo criminal. 
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Portanto, em que pesem as alegações do Autor, entendo que o 

presente Mandado de Segurança deve ser extinto sem resolução do mérito, 

uma vez que o pedido formulado não pode ser enquadrado na regra do art. 1º 

da Lei nº 12.016/2009.

Art.  1º.  Conceder-se-á  mandado  de  segurança  para 
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer 
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem 
as funções que exerça.

Feitas essas considerações, nos termos do art. 6º, § 5º, da 

Lei nº 12.016/2009 c/c art. 267, VI, do Código de Processo Civil,  JULGO 
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula nº 512 

do STF).

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa, ___ de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
                              Relator
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