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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2001185-94.2013.815.0000 
ORIGEM: 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital 
RELATOR: Juiz Miguel de Britto Lyra Filho, convocado, em substituição
à Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Deraldino Alves de Araújo Filho
AGRAVADO: Rafael Araújo de Pontes
ADVOGADOS: Denyson Fabião de Araújo Braga e outra

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CURSO DE  HABILITAÇÃO  DE  SARGENTOS  DA  POLÍCIA  MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE  DE  PARTICIPAÇÃO  DO  AGRAVADO  QUE
RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO  DA  SENTENÇA  PENAL  CONDENATÓRIA.  OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 47 DO TJPB. PROVIMENTO MONOCRÁTICO.

- Esta  Corte de Justiça pacificou entendimento no sentido de que
“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,
editada por força da decisão prolatada nos autos do Incidente de
Uniformização  de  Jurisprudência  nº  2000722-55.2013.815.0000,
julgado  em  19/05/2014,  tendo  as  conclusões  do  Acórdão  sido
publicadas no DJ de 23/05/2014).

- Recurso a que se dá provimento com arrimo no § 1º-A do art. 557
do CPC.

Vistos.
O ESTADO DA PARAÍBA interpôs o presente agravo de instrumento,
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inconformado com a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública
da Capital, que deferiu pedido liminar nos autos da ação de obrigação de fazer
com pedido  de  tutela  antecipada  (Processo  nº  0010713-03.2013.815.2001),
ajuizada por RAFAEL ARAÚJO DE PONTES, para determinar que o agravante se
abstenha de retirar o autor, ora agravado, do quadro de acesso à promoção por
antiguidade na patente de Capitão da Polícia Militar.

O agravante defende a inexistência de violação ao postulado da não
culpabilidade, porquanto existiria previsão legal de ressarcimento em caso de
eventual absolvição do militar.

Efeito suspensivo concedido (f. 52/55).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (f. 61/69).

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito (f. 80).

É o relatório.

DECIDO.

O autor/agravado teve  indeferida,  pela  autoridade coatora,  a  sua
inscrição no Curso de Habilitação de Cabos Policiais Militares (CHC/PB), pelo
fato encontrar-se denunciado em processo criminal sem trânsito em julgado.

Especificamente quanto ao tema  sub judice, esta Corte de Justiça,
por meio da Súmula nº 47, decidiu que “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.” 1 

No mesmo sentido, precedentes do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça:

Agravo  regimental  no  agravo  de  instrumento.  Oficial  da  Polícia  Militar.
Quadro de acesso à promoção. Ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição
Federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu
em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência
desta Corte no sentido de que não viola o princípio da presunção
de  inocência  a  previsão  constante  em  lei  que  não  permite  a
inclusão  de  oficial  da  Polícia  Militar  no  quadro  de  acesso  à
promoção quando denunciado em processo criminal,  desde que

1 Súmula  editada  por  força  da  decisão prolatada  nos  autos  do Incidente  de  Uniformização de  Jurisprudência  nº
2000722-55.2013.815.0000, julgado em 19/05/2014, acórdão publicado em 23/05/2014.
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haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição. 2. Agravo
regimental não provido.2

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. QUADRO DE ACESSO A
PROMOÇÕES. EXCLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO E IMPROVIDO. 1.
O art. 31, 2, do Decreto Estadual 8.463/80, que impede a inclusão
do militar que 'esteja sub judice ou preso, preventivamente, em
virtude de inquérito policial militar instaurado' no Quadro de
Acesso a Promoções, não ofende o princípio da presunção de
inocência, tendo em vista a previsão de ressarcimento em caso de
absolvição do graduado preterido. Precedentes. 2. Recurso ordinário
não provido.3 

Firmado esse quadro fático, observa-se que a decisão apreciativa do
efeito suspensivo está em harmonia com o entendimento esposado por este e
pelos Tribunais Superiores, já que o agravado responde a processo criminal e
tal fato retira-lhe o direito de participar do quadro de acesso à promoção.

Até porque, como fora destacado na Súmula nº 47 desta Corte, há
previsão legal, notadamente no artigo 17, alínea “c” da Lei nº 3.908/77, de que
“o oficial da PM será ressarcido da preterição, desde que seja reconhecido o seu
direito à promoção, quando for absolvido ou impronunciado no processo a que
estiver respondendo”. 

Ante o exposto, com base no art. 557, § 1º-A do Código de Processo
Civil,  dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão
hostilizada (f. 43/46).

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 25 de fevereiro de 2015.

Juiz convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
                                 Relator

2 AI 831035 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
098 DIVULG 18-05-2012 PUBLIC 21-05-2012.

3 RMS 33.025/PB, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2011,
publicação: DJe 13/04/2011.


	

