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ACÓRDÃO
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RELATOR     : Desembargador João Alves da Silva
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APELANTE  :Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador,  Tadeu  Almeida 
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APELADO  :  Manoel de Souza Soares (Adv. Clodoaldo Pereira Vicente de Souza)

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À 
CABO.  PROCENDÊNCIA  DO  PEDIDO.  RECURSO.  NÃO 
DEMONSTRAÇÃO  DOS  REQUISITOS  IMPOSTOS  PELOS 
ARTS. 1º, 2º E 3º, DO DECRETO Nº 23.287/02. NECESSIDADE DE 
OBEDIÊNCIA  À  PROCESSO  PRÉVIO  DE  PROMOÇÃO. 
REFORMA  DA  SENTENÇA.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. 
PROVIMENTO DO RECURSO. 

Cumpre  assinalar  que,  para  a  promoção  de  militares,  são 
considerados  diversos  requisitos  de  ordem  objetiva  e  subjetiva, 
previstos  na  legislação  específica,  como  condições  de  acesso, 
conceito profissional, conceito moral, comportamento militar, bem 
como  a  existência  de  número  de  vagas,  não  cabendo  ao  Poder 
Judiciário analisar  tais  critérios de conveniência e oportunidade, 
tendo  em  vista  o  poder  discricionário  conferido  legalmente  à 
Administração,  ainda  que  o  recorrido  tenha  preenchido  o 
interstício  para  a  promoção  no  transcorrer  da  lide.  Sentença 
reformada. Improcedência do pedido.

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, dar provimento ao recurso oficial e à apelação, nos 
termos do voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 
107.



Relatório

Trata-se  de  remessa  oficial  e  apelação  tiradas  contra  sentença  que 
julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer proposta por Manoel 
de Souza Soares em desfavor do Estado da Paraíba.

Na  sentença,  o  magistrado  entendeu  que  o  autor  da  demanda 
superou o prazo mínimo para promoção ao posto de 3º Sargento (10 anos), bem assim que 
logrou  êxito  no  Curso  de  Habilitação  de  Sargento,  além  de  ter  comportamento 
excepcional, daí porque acolheu a pretensão, para determinar que o Estado da Paraíba 
efetue  a  promoção  do  demandante  para  3º  Sargento  da  Polícia  Militar  do  Estado  da 
Paraíba.

Em suas razões, recorre o Estado da Paraíba aduzindo  que ao tempo 
do  ajuizamento  da  ação  o  autor  ainda  não  tinha  implementado  os  requisitos  para  a 
promoção,  inclusive  o  interstício  decenal  exigido  pela  legislação  específica  para  a 
promoção de Cabo a 3º Sargento.

 Sustenta tratar-se de ato discricionário, daí porque não seria possível 
sofrer  ingerência  do  Poder  Judiciário.  No  mais,  alega  a  vedação  ao  deferimento  de 
promoção sem existência de vagas, citando precedente do STF.

Ao final, pede o provimento do recurso para julgar improcedente o 
pedido.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público não opinou sobre o litígio.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia  posta  nos  autos  reside  em  definir  se  o  autor  da 
demanda, Cabo da Polícia Militar do Estado da Paraíba, possui direito à promoção ao 
posto de 3º Sargento daquela corporação.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente foi admitido na 
Polícia Militar do Estado da Paraíba em 10/03/1987, tendo sido promovida ao posto de 
Cabo em 02/01/2003.

Oportuno ressaltar que, no caso vertente, a legislação aplicável é o 
Decreto nº 23.287/02 e não o que foi por ele revogado, de nº 14.501/91, até porque, como 
destaca  a  jurisprudência  pátria,  não  há  direito  adquirido  do  servidor  quando  houver 
alteração de seu regime jurídico.



Na  forma  do  referido  normativo,  vários  são  os  requisitos  para 
graduação à Cabo/PM e a outras patentes, conforme se pode ver na transcrição adiante:

“Art.  1º  -  Fica  autorizada,  na  Polícia  Militar  do  Estado,  as 
promoções de Soldado PM/BM a Cabo PM/BM e de Cabo PM/BM a 
3º  Sargento  PM/BM,  por  tempo  de  efetivo  serviço  desde  que 
satisfaçam aos seguintes requisitos:

I – Possuam 10 (dez) anos de efetivo serviços;

II. Estejam classificados, no mínimo, no comportamento ótimo;

III. Sejam  considerados  aptos  em  inspeção  de  saúde  realizada 
pela Junta Médica da Corporação;

IV. Sejam considerados aptos em teste de aptidão física realizado 
para o fim específico de promoção;

V. Não incidam em quaisquer impedimentos paras para inclusão 
em  Quadro  de  Acesso,  em  caráter  temporário  ou  definitivo, 
estabelecidos no regulamento de Promoções de Praças da Polícia 
Militar;

VI. Tenham  pelo  menos  dez  (dez)  anos  na  graduação  de  Cabo 
PM/BM para a promoção de 3º Sargento PM/BM;”

Art.  2º.  As promoções referidas ocorrerão após a  conclusão,  com 
aproveitamento, de Curso de Habilitação de Graduados, que será 
convocado de acordo com a ordem de antiguidade e obedecendo os 
requisitos para a promoção, acima discriminados”.

No  caso  dos  autos,  o  autor  alega  que  apesar  de  ter  o  interstício 
necessário para a promoção, possuir comportamento excepcional e ter concluído, de forma 
satisfatória, o Curso de Habilitação de Sargentos, o Estado da Paraíba teria se negado a 
receber  seu  pedido  de  inscrição,  sob  o  argumento  de  que  não  preenche  o  requisito 
temporal.

Examinando a  documentação juntada aos  autos,  observa-se que o 
autor  do  litígio,  ao  tempo  do  ajuizamento  da  ação  (11/07/2011),  ainda  não  possuía 
interstício  mínimo para a  promoção ao  posto  desejado (10  anos),  daí  porque,  naquele 
cenário,  não haveria ilegalidade na conduta do Estado da Paraíba em não receber sua 
inscrição, na medida em que faltava-lhe o requisito estampado no art. 1º, VI, do  Decreto nº 



23.287/02.1

Ocorre  que,  durante  a  tramitação  do  feito,  este  requisito  restou 
satisfeito, ensejando a decisão atacada, que considerou superado o prazo decenal, além do 
comportamento e da conclusão do CHS.

Em que pese restarem demonstrados esses dois requisitos, há de se 
considerar os demais (II,  III,  IV e V),  além de não se possível  ignorar o procedimento 
apropriado e legalmente previsto para a promoção, cuja convocação se dará  de acordo 
com a ordem de antiguidade (art. 2º), além do disposto no art. 3º, do referido normativo, 
que verbera:

"As  Praças  beneficiadas  por  este  Decreto  somente  poderão  ser 
beneficiadas  por  mais  uma  promoção  se  vierem  a  preencher  as 
condições previstas  no Regulamento de Promoções de Praças  da 
Policia Militar, ressalvado o disposto na Lei n 4.816, de 03 de junho 
de 1.986 e sua modificações posteriores.”

A exceção  prevista  no  supramencionado  dispositivo,  conforme  se 
verifica na Lei nº 4.816/1986, abarca apenas o policial militar que "conte mais de 30 (trinta) 
anos de serviço, exceto os que se encontre no último posto ou graduação do seu quadro, 
poderá ser promovido ao posto ou graduação superior,  independentemente de vaga" 
(art. 1º). 

No caso, o recorrente já foi beneficiado com a promoção de Soldado 
para Cabo pelo referido normativo (fl. 18/19), e tendo ingressado nas fileiras da Polícia 
Militar do Estado da Paraíba em 10/03/1987, somente em 2017 contará com os 30 anos 
exigidos pelo normativo.

Para além disso, existem requisitos que devem ser satisfeitos na data 
da  inscrição,  como,  por  exemplo,  a  prova do bom comportamento.  Ora,  o  documento 
juntado aos autos, apontando o comportamento como excepcional, data de maio de 2011. 
Todavia,  somente  em  08/01/2013  é  que  o  autor  da  demanda  completou  o  interstício 
mínimo na graduação de Cabo, considerando não o que pretendia o autor, mas o que foi 
acolhido pelo magistrado.

1

-  APELAÇÃO CÍVEL  OBRIGAÇÃO DE FAZER  PROMOÇÃO  3º  SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR  IMPROCEDÊNCIA 
IRRESIGNAÇÃO    DECRETO  Nº  23.287/2002   EXIGÊNCIA  DE  10  (DEZ)  ANOS  NA  PATENTE  DE  CABO   NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TJPB . APLICAÇÃO DO ART. 557, 'CAPUT', 
DO CPC  SEGUIMENTO NEGADO. Inaplicável, in casu, o Decreto n° 14.501/91, pelo qual se exigia, para promoção de cabo a 3° 
sargento, 15 quinze anos na corporação e 03 três anos na patente de .cabo, uma vez que, quando de sua vigência, os requisitos 
exigidos não haviam sido preenchidos. - Sob o pálio do Decreto N° 23.287/2002, que disciplina, no âmbito da Polícia Militar, as 
promoções das graduações de Cabo PM/BM para 32 Sargento PM/BM, exige-se o lapso de,  pelo menos, 10 dez anos naquela 
primeira  graduação.  -  Tendo  os  promoventes,  ora  apelados,  sido  promovidos  a  cabo  somente  em  2003,  evidente  o  não 
preenchimento dos requisitos exigidos, razão pela qual impossível o reconhecimento do direito pleiteado, relativo à promoção para 
o cargo de 3° Sargento. TJPB - Acórdão do processo nº 20020110280662002 - Órgão (4ª CÂMARA CÍVEL) - Relator DES. JOAO 
ALVES DA SILVA - j. em 28/06/2012 Vistos, etc. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00660683220128152001, - Não possui 
-, Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 02-02-2015)



Sendo assim, torna-se inviável a promoção do demandante na forma 
realizada,  na  medida  em  que  não  se  sabe,  por  exemplo,  qual  a  classificação  do 
comportamento na data em que o Cabo completou o interstício.

De outro lado, observe-se que a certidão encartada à  fl. 17 noticia 
que a certificação e a aprovação definitiva no Curso de Habilitação de Sargento ficará 
condicionado ao julgamento do mérito do processo nº 200.2010.000.632-5.

Em consulta ao sistema de informações do TJPB, há registro de que o 
feito  foi  extinto  sem  resolução  do  mérito,  com  decisão  transitada  em  julgado  em 
13/01/2014, o que torna insubsistente a titulação apresentada.

Ademais,  promover  de  forma  direta,  sem  observar  os  demais 
critérios e a própria antiguidade, importaria violar o princípio da isonomia, uma vez que 
estar-se-ia dando ao autor tratamento diferenciado em relação aos demais integrantes da 
corporação,  podendo,  inclusive,  preterir  outros  que  estivessem  em  melhor  posição 
(antiguidade).

Observe-se,  inclusive,  que  a  Administração  tem  procedimento 
próprio  destinado  a  apurar  os  critérios  e  fazer  as  promoções,  não  sendo  possível  ao 
Judiciário suprimir, sob pena de infração ao devido processo legal e invasão da atividade 
administrativa.

Cumpre  assinalar  que,  para  a  promoção  de  militares,  são 
considerados diversos  requisitos  de ordem objetiva e  subjetiva,  previstos  na legislação 
específica,  como  condições  de  acesso,  conceito  profissional,  conceito  moral, 
comportamento militar, bem como a existência de um certo número de vagas, não cabendo 
ao Poder Judiciário analisar tais critérios, tendo em vista o poder discricionário conferido 
legalmente à Administração

Neste cenário, não pode o Judiciário promover o autor a um posto 
mais  alto,  se  substituindo  à  Administração  quanto  ao  exame  dos  demais  requisitos  e 
suprimindo o procedimento próprio, que inclui, ainda, a avaliação da antiguidade.

Apenas para ilustrar, relevante transcrever o disposto nos arts. 18 e 
23, do Regulamento de Promoções de Praça da Polícia Militar, que retrata, em parte, o 
procedimento para a promoção desses militares, inclusive de Cabo para 3º Sargento:

“Art.  18  –  As  promoções  às  graduações  de  Subtenente  PM, 
Primeiro,  Segundo  e  Terceiro  Sargento  PM  serão  realizadas  no 
âmbito da Polícia Militar, por ato do Comandante-Geral, com base 
em proposta da Comissão de Promoções de Praças (CPP), que é o 
órgão de processamento dessas promoções.

Art.  23  –  O  processamento  das  promoções  terá  início  no  dia 



seguinte ao do encerramento das alterações, segundo o calendário 
estabelecido no Anexo “d” e obedecerá à sequência abaixo:

1)  fixação de datas limites para a remessa da documentação dos 
graduados a serem apreciadas para posterior ingresso no Quadro 
de Aceso (QA);
2) apuração, pelo Diretor de Pessoal das vagas a preencher;
3) fixação quantitativa e publicação dos QA;
4) inspeção de saúde;
5) promoções

§  1º  –  Não  serão  consideradas  as  alterações  ocorridas  com  o 
graduado (curso, requalificação, etc), após a data do encerramento 
das  alterações  para  as  promoções  em  processamento,  exceto  as 
constantes no Artigo 32 deste Regulamento.

§  2º  –  As  promoções  deverão  preencher,  inicialmente,  as  vagas 
distribuídas para o critério de merecimento”.

Para além disso, há a necessidade de organização dos Quadros de 
Acesso, por merecimento e antiguidade, sujeitos a outros critérios e requisitos – inclusive 
número de vagas, de modo que, reitere-se, impossível ao Judiciário, sem observar todas 
essas  formalidades,  promover o recorrido a  uma patente mais  graduada,  sob pena de 
violação à discricionariedade e à autonomia administrativa daquela corporação. Sobre o 
tema, relevante transcrever o julgado:

ADMINISTRATIVO.  MILITARES.  SARGENTOS  ORIUNDOS 
DO  QUADRO  DE  TAIFEIROS  DO  MINISTÉRIO  DA 
AERONÁUTICA  PRETENDEM  A  PROMOÇÃO  PARA  A 
GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. - Aos Taifeiros da Aeronáutica 
foi  assegurado  o  acesso  até  a  graduação  de  suboficial,  ficando, 
entretanto, ressalvado que a seleção, habilitação, aperfeiçoamento e 
acesso serão efetuados de acordo com a regulamentação existente 
para  os  demais  quadros,  respeitando  as  condições  inerentes  à 
especialidade (art.  1º,  parágrafo 1º,  da Lei  nº  3.953/61).  -  Embora 
estejam  isentos  da  realização  de  curso  de  formação  (artigo  1º, 
parágrafo  2º,  da  Lei  nº  3.953/61),  os  Taifeiros  da  Aeronáutico  só 
terão acesso a graduação de Suboficial depois de realizar concurso 
destinado  a  tal  fim.  Inteligência  dos  Decretos  nº  68.951/71, 
89.394/84, 92.577/86 e Portaria nº 1.213/GM3/61. Precedente do STJ: 
STJ,  REsp nº  325705/RN, Rel.  Min.  HAMILTON CARVALHIDO, 
DJU 24.03.2003) - O Pleno deste Tribunal já decidiu, na hipótese em 
tela, que "a realização de promoções é ato meramente discricionário 
da  Administração,  a  qual  escolhe,  dentre  os  que  preenchem  os 



requisitos legais para a sua obtenção, a melhor oportunidade e o 
momento conveniente para a sua efetivação". (Emb. Inf. em AC nº 
39.164/95-CE, Rel. p/acórdão: Juiz RIDALVO COSTA, Pleno, DJU 
26.04.96, p. 27.202). - Portanto, não se pode afastar a idéia de que a 
própria Administração estabelece o número de vagas pertinente a 
cada graduação, com o objetivo de serem preenchidas através de 
promoção  àqueles  que  preenchem  os  requisitos  legais  e 
administrativos para tal, sendo ato discricionário onde prevalecem 
os juízo de conveniência e oportunidade, não estando ao alcance do 
Judiciário  a  ingerência  em  tais  assuntos.  -  Apelação  e  remessa 
oficial providas”.2 (grifou-se)

Em razão do exposto, penso que a pretensão veiculada na inicial não 
merece prosperar, na medida em que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera 
administrativa  do  Poder  Executivo,  notadamente  em  face  da  desobediência  às 
formalidades  legais,  daí  porque  dou  provimento  à  remessa  oficial  e  à  apelação  para 
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Custas e honorários, que fixo em R$ 
1.000,00  (mil  reais),  por  conta  do  recorrido.  Tais  verbas  ficam  com  sua  exigibilidade 
suspensa em virtude do que dispõe o art. 12, da Lei nº 1.060/50. É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu,  por 
unanimidade,  dar  provimento  à  remessa  oficial  e  à  apelação,  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

2 TRF-5  -  AC:  322809 PE 2002.83.00.003761-5,  Relator:  Desembargador  Federal  Ubaldo  Ataíde Cavalcante,  Data  de Julgamento: 
27/05/2004, Primeira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 05/07/2004 - Página: 842 - Nº: 127 - Ano: 2004


