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Freire

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PRÉ-
MATRÍCULA E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO 
DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. CONVOCAÇÃO DE 
CANDIDATOS  QUE  NÃO  ALCANÇOU  A  POSIÇÃO  DO 
RECORRENTE.  IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO, EM 
RAZÃO  DA  POSSIBILIDADE  DE  PRETERIÇÃO  DOS 
CLASSIFICADOS  EM  MELHOR  POSIÇÃO.  FORMA  DE 
CHAMAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO. FALTA DE 
PREVISÃO  EDITÁLICIA.  ATO  DISCRICIONÁRIO  DA 
ADMINISTRAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. 

-  O pleito feito pelo recorrente,  consistente na viabilização da 
pré-matrícula e participação no Curso de Formação de  Soldados 
da Polícia Militar, não pode ser atendido, diante da ausência de 
convocação de candidatos que obtiveram melhor colocação no 
certame.

- Inexistindo previsão editalícia estabelecendo a forma em que 
se  efetivará  a  convocação  para  a  realização  do  mencionado 
Curso,  fica  a  critério  da  Administração  aferir  a  maneira  mais 
conveniente e oportuna de procedê-la.

 
VISTOS,  relatados e  discutidos estes  autos,  em que figuram 

como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 142.

RELATÓRIO



Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Antônio  Manoel 
Mariano dos Santos contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara 
da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, a propósito de ação de obrigação 
de fazer, proposta pelo apelante contra o Estado da Paraíba, visando à pré-matrícula 
e à participação no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado da 
Paraíba, julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformado, o promovente alega que o próprio apelado de 
forma ex oficio  reconheceu o  direito  pleiteado pelo  apelante,  quando no Boletim 
Interno nº 0144 tratou de tornar público a promoção a Soldado PM/2 de militares que 
eram  da  2ª  chamada,  e  no  entanto  participaram  da  1ª  turma  por  força  de 
determinação judicial.

Assevera  que  não  passou  dentro  do  número  de  vagas 
disponíveis  no  Edital  de  abertura,  ficando  apenas  na  condição  de  remanescente. 
Após, o Estado resolveu convocar todos os demais candidatos remanescentes,  em 
decorrência da necessidade de pessoal, através do Edital aditivo nº 005 ao Edital nº 
003/2007 – CFSd PM/BM.

Afirma  que  estava  dentro  das  condições  previstas  no 
supracitado  edital,  no  qual  logrou  êxito  em todas  as  etapas  e  que  o  Estado  não 
chamou todos para participarem do Curso de Formação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja 
reformada a sentença.

Contrarrazões apresentadas (fls. 120/127). 

O Ministério Público se absteve de opinar.

É o relatório. 

VOTO

Colhe-se dos autos que o autor, ora apelante, aforou a presente 
demanda,  em  face  do  Estado  da  Paraíba, objetivando  a  realização  de  sua  pré-
matrícula e a participação no Curso de Formação de Soldado.

O feito tomou seu trâmite regular,  sobrevindo a sentença ora 
guerreada  que,  conforme  relatado,  julgou  improcedente  o  pleito.  É  contra  essa 
decisão que se insurgiu o recorrente.

Analisando  detidamente  os  autos,  observo  que  houve  a 



convocação dos candidatos aprovados no exame intelectual, no limite de duas vezes 
o número de vagas de cada opção, para participarem das demais etapas do concurso. 
Entretanto, como o promovente não figurava em tal situação, não foi convocado para 
fazer parte da continuação do concurso.

Após  isso,  já  em  2010,  ocorreu  uma  alteração  das  regras 
editalícias  (fl.  41),  permitindo  o  retorno  ao  certame  dos  candidatos  que  não 
cumpriram as exigências para prosseguirem da primeira etapa (exame intelectual) 
para  as  posteriores  (exames  de  saúde,  de  aptidão  física,  psicológico  e  avaliação 
social), estando incluído aí o autor (fl. 49).

Depois  do  enfrentamento  de  todas  as  fases  restantes,  que 
possuíam  apenas  caráter  eliminatório,  foi  expedida  nova  convocação  para  a 
realização da pré-matrícula dos remanescentes (Ato nº 279 – CCCFSd PM/BM-2008), 
tendo a Administração, dessa vez, utilizado como parâmetro a classificação geral no 
exame  intelectual,  sem  considerar  a  opção  feita  pelos  candidatos,  excluindo  o 
demandante dessa convocação primeva.

O fato de a Administração convocar os remanescentes para o 
Curso de Formação por ordem de classificação geral não faz com que surja o direito 
do autor, até porque, no caso, inexiste previsão editalícia dispondo acerca da forma 
em que se efetivará a convocação, o que autoriza a Administração Estadual a realizar 
esse ato da forma mais oportuna e conveniente possível.

Importante destacar que não se está aqui a negar o direito do 
promovente de participar do apontado Curso de Formação, mas tão só de reconhecer 
à Administração o direito  de convocar  para a  realização do Curso da forma que 
melhor atender às necessidades do interesse público. 

Com efeito, não há como se obrigar que a convocação se dê de 
forma simultânea a todos os candidatos, sob pena de invadir a esfera de atuação da 
Administração Pública.

Diverso  seria  o  caso  se,  desde  a  propositura  da  demanda,  a 
convocação para o Curso de Formação tivesse sido feita em desobediência à ordem 
de  classificação,  o  que,  como  visto,  não  ocorreu,  vez  que,  repita-se,  não  foram 
convocados candidatos classificados em posição superior ao do autor.

Saliento  que,  mesmo  que  exista  Lei  determinando  a 
implementação do quadro efetivo da Polícia Militar com a criação de diversas vagas, 
não há como convocar, de uma vez, todos os demais classificados para realização do 
Curso, em razão da inexistência de condições físicas e logísticas para ministrá-lo a 
um considerável número de candidatos.



Por  fim,  vale  salientar  que  o  próprio  apelante,  às  fls.  86/91, 
juntou petição e documentos que comprovam a conclusão com sucesso do curso de 
formação, asseverando que não havia mais necessidade de continuar subjudice, uma 
vez que o objeto da ação se esvaiu.  

Ademais, quanto ao fato de que o Estado, através do Boletim 
Interno nº 0144, reconheceu o direito do apelante quando tornou público a promoção 
a soldado PM/2 de militares que eram da 2ª chamada e, no entanto participaram da 
1ª  turma  por  força  de  determinação  judicial,  entendo  que  apenas  corrobora  a 
discricionariedade da Administração Pública em nomear o demandante.

Assim, entendo que, como o próprio Estado reconheceu que o 
apelante seria chamado para o curso de formação de soldado (Parecer nº 0197/13-PJ) 
(fls. 117/118) e que o mesmo já concluiu o referido curso, sendo inclusive promovido, 
entendo que não cabe ao Poder Judiciário se intrometer na convocação de candidatos, 
já que se trata de discricionariedade da administração.

Diante  do  exposto,  nego  provimento  ao  recurso  apelatório, 
mantendo os termos da sentença.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  do 
Exmo. Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 14 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


