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DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA.  ALTERAÇÃO DE  ESCALA HIERÁRQUICA
COM  FUNDAMENTO  EM  DECISÃO  TRANSITADA EM
JULGADO.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  MERO
CUMPRIMENTO  DE  ORDEM  JUDICIAL  PELA
ADMINISTRAÇÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
PRETENSÃO DE INVALIDAR DECISÃO PROFERIDA EM
OUTRO  PROCESSO.  ALEGAÇÃO  DE  NECESSIDADE
DE  FORMAÇÃO  DE  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO
NECESSÁRIO.  MATÉRIA  NOVA.  INOVAÇÃO
RECURSAL.  NÃO  CONHECIMENTO.  PRECEDENTES
DO STJ. APLICAÇÃO  DO ARTIGO  557,  “CAPUT”,  DO
CPC. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO. 

-  O entendimento firmado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça,  que entende inexistir  preterição na
ordem de  classificação  quando  a  Administração  Pública
cumpre decisão judicial

-   É  imperioso  observar  a  estrita  correlação  entre  a
decisão e os pedidos delineados pelo  demandante,  sob
pena de não o fazendo, ultrapassar os limites formulados
na peça exordial e vulnerar o princípio da congruência.

- O relator negará seguimento a recurso manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal  Federal,  ou de
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Tribunal Superior.

VISTOS, etc.

Cuida-se de Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de
Tutela ajuizada por  Ari da Costa Oliveira em face do  Estado da Paraíba,
alegando, em síntese, que o BOL PM nº 051, publicado em 20 de março de
2009, incluiu o requerente no rol dos capitães que concorreriam à promoção
de major  da Polícia Militar – PB na 63º (sexagésima terceira) posição por
antiguidade na escala hierárquica.

 Ressalta, ainda, que em 02 de abril de 2009, com a publicação
do BOL PM nº 060,  o Comandante da PM-PB, cumprindo decisão judicial
proferida no Processo nº 200.2005.032231-8, retificou o limite quantitativo dos
oficiais  que  iriam concorrer  as  vagas  de  major,  tendo  o  autor  passado  a
ocupar a 73º (septuagésima terceira) posição, prejudicando suas pretensões
de ascensão ao posto de Oficiais Superiores.

Por  fim,  pugnou  pela  procedência  do  pedido  para  que  seja
determinado ao promovido, através da Comissão de Promoção de Oficiais da
PMPB, que proceda à correção da escala hierárquica, reconduzindo o autor à
sua posição de origem,  devendo figurar  à  frente dos oficiais  indicados na
exordial, tendo em vista que os mesmos são oficiais mais modernos que o
autor.

Juntou os documentos de fls. 18/42.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido às
fls. 44/46.

Contestação apresentada às fls. 59/64.

Impugnação à contestação às fls. 81/83.

Conclusos  os  autos,  o  MM  Magistrado  “a  quo”  preferiu
sentença às fls. 159/162, nos seguintes termos finais, in verbis: “Diante do
exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DA PRESENTE AÇÃO, o que
faço  com  arrimo  no  art.  472  do  CPC,  bem  como  no  entendimento
jurisprudencial citado.”.

Inconformado com tal decisão, o promovente interpôs recurso
apelatório às fls. 171/180, alegando, em síntese, que a decisão proferida em
outro  processo (Proc nº  0032231-30.2005.815.2001)  que garantiu  o  direito
dos  oficiais  mais  jovens  em  escala  hierárquica  passarem  da  posição  do
recorrente, não poderia ter lhe afetado, tendo em vista que sequer teria dado
causa  aquela  postulação.  Aduz,  ainda,  que  o  outro  processo  padecia  de
nulidade, sob o fundamento de que deveria ter participado naquela demanda
na condição de litisconsorte passivo necessário.
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O Estado da Paraíba não ofertou contrarrazões, nos termos da
certidão de fl. 182v.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  188/189,  sem
manifestação de mérito.

É o relatório.

Decido.

Vislumbro que o presente caso comporta análise monocrática,
consoante  autoriza  o  art.  557,  caput1,  do  CPC,  porquanto  a  decisão
vergastada fora prolatada de acordo com a jurisprudência dominante nesta
Corte e no Superior Tribunal de Justiça, conforme veremos. 

O  objeto  da  presente  ação  é  uma  suposta  ilegalidade  do
Comando da Polícia Militar do Estado da Paraíba tendo em vista o ato que
reposicionou  oficiais  com  menos  antiguidade  na  escala  hierárquica  de
promoção  da  Polícia  Militar  Estadual,  em  decorrência  de  decisão  judicial
transitada em julgado, fato que motivou o recorrente em ajuizar a presente
ação  com  o  fito  de  ser  reconduzido  a  posição  que  ocupava  antes  do
cumprimento da aludida decisão.

Inicialmente é importante registrar que a promoção dos Oficiais
da PMPB é regulada pela Lei nº 3.908/77, a qual estabelece em seu artigo 4º
os critérios para o referido ato.

Vejamos o dispositivo legal, in verbis:

“Art. 4º – As promoções são efetuadas pelos critérios
de: 

a) Antiguidade

b) Merecimento, ou ainda,

c) Por bravura; e

d) “post-mortem”

No caso em debate, cumprindo decisão judicial transitada em
julgado  nos  autos  do  Processo  nº  200.2005.032.231-8,  a  Comissão  de
Promoção de Oficiais da PMPB reorganizou a escala hierárquica da lista de
antiguidade, retificando o Limite Quantitativo, com vistas às promoções de 21
de abril  de 2009, publicada no BOL PM 060/2009, ocorrendo alteração da
ordem de precedência entre os Capitães que constituíam aquela listagem.

1 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998).
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Assim,  o  direito  dos  referidos  capitães,  que  foi  reconhecido
tardiamente, veio a alterar a escala hierárquica, fato que não veio a ocasionar
nenhuma irregularidade na posição do recorrente, uma vez que a correção da
ordem ocorreu por força de decisão judicial transitada em julgado.

Nesse sentido é o entendimento firmado pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que entende inexistir preterição na ordem de
classificação quando a Administração Pública cumpre decisão judicial:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE
CLASSIFICAÇÃO.  CONVOCAÇÃO.  CANDIDATO.
CLASSIFICAÇÃO  INFERIOR.  PRETERIÇÃO.  MAIS
BEM  COLOCADO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
ORIGEM. DECISÃO JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA.

1.  Em  concurso  público,  a convocação  para  as
etapas  subsequentes  de  candidato  em  posição
inferior na lista de classificação não configura a
preterição  de  outro  candidato  mais  bem
classificado  quando  for  decorrente  do
cumprimento de ordem judicial. Precedentes.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança não
provido.”  (RMS  43.312/DF,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 18/02/2014, DJe 27/02/2014)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  AGENTE
PENITENCIÁRIO.  CURSO  DE  FORMAÇÃO.
DECISÃO  ADMINISTRATIVA.  ORDEM  JUDICIAL.
CONVOCAÇÃO.  VALIDADE  DO  CERTAME.
EXPIRAÇÃO  DO  PRAZO.  PRETERIÇÃO.  NÃO
OCORRÊNCIA.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.
INEXISTÊNCIA.

(...)

3.  A  jurisprudência  desta  Corte  orienta-se  no
sentido de que não ocorre preterição na ordem
classificatória  quando  a  convocação  de
candidatos  se  dá  por  força  de  cumprimento  de
ordem  judicial,  hipótese  em  que  inexiste  ato
espontâneo da Administração Pública.
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4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.
(AgRg  no  RMS  23.167/DF,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
02/06/2011, DJe 28/06/2011)

Assim,  diante  do  entendimento  acima  firmado  pelo  STJ,
observo  que  a  sentença  recorrida  não  merece  reforma,  tendo  em vista  a
impossibilidade de obstar o cumprimento da decisão com transito em julgado
pela Administração Pública, uma vez que a mesma transitou em julgado, não
existindo irregularidade na conduta do Comando da Polícia Militar do Estado
da Paraíba em reorganizar a posição hierárquica dos candidatos à promoção.

Quanto  a  alegação  de  nulidade  do  processo  nº
200.2005.032231-8,  sob  o  fundamento  de  que  deveria  o  recorrente  ter
participado da lide na condição de  Litisconsorte Passivo Necessário,  tal
matéria não merece ser conhecida, tendo em vista que se trata de inovação
recursal.

Ademais,  é  imperioso  observar  a  estrita  correlação  entre  a
decisão  e  os  pedidos  delineados  pelo  demandante,  sob  pena  de  não  o
fazendo,  ultrapassar  os  limites  formulados  na  peça  exordial  e  vulnerar  o
princípio da congruência.

Transcrevo precedente do STJ, in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.   INSCRIÇÃO EM
ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES CONSTANTES
EM  CARTÓRIO  DE  DISTRIBUIÇÃO  JUDICIAL.
DESNECESSIDADE  DE  PRÉVIA  COMUNICAÇÃO.
MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ.
DECISÃO MANTIDA.

1.  Inexiste  afronta  ao  art.  535  do  CPC  quando  o
acórdão  recorrido  analisou  todas  as  questões
pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se,
de  forma  clara  e  suficiente,  sobre  a  controvérsia
estabelecida nos autos.

2.  Incabível  o  exame  de  tese  não  exposta  em
apelação  e  invocada  apenas  em  recursos
posteriores,  pois  configura  indevida  inovação
recursal. (AgRg no AREsp 276.107/SP, Rel. Ministro
ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA TURMA,
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julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015)

Por fim, prescreve o art. 557, “caput”, do CPC que o Relator
negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  ou  ainda,  em
confronto com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal ou de Tribunal
Superior, dispensando que o recurso seja julgado no colegiado.

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, e
o faço de forma monocrática, com fulcro no “caput” do art. 557 do CPC. 

P.I.

João Pessoa, 10 de abril de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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