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ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO. REMESSA  NECESSÁRIA.
AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
PROVIMENTO  DE  CARGO  SUB  JUDICE.
REMUNERAÇÃO  PERCEBIDA  DE  FORMA
INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO EXERCIDA.
DIREITO AO RECEBIMENTO DO SOLDO DE
ACORDO  COM  O  CARGO  QUE
EFETIVAMENTE  DESEMPENHA.  SENTENÇA
DE  PROCEDÊNCIA.  PRECEDENTES  DO
TJ/PB.  DESPROVIMENTO.

1.  É entendimento  pacífico  desta  Corte  que  a
conduta  da  Administração  Estadual,  de
aproveitar  os  formandos  acobertados  por
decisão judicial  precária,  mantendo o soldo de
soldado recruta,  constitui  enriquecimento ilícito,
além de violar os princípios da legalidade e da
dignidade da pessoa.

2. Independente do que restou decidido na ação
referente  ao  curso  de  formação,  enquanto
perdurar  a  utilização  dos  serviços  do
promovente como soldado formado, deverá ser
paga  a  remuneração  compatível  com  essa
atividade, assim como restou determinado pelo
Juízo a quo.

3. Desprovimento da Remessa Necessária.
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VISTOS, relatados e discutidos, os autos acima.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  conhecer  e
desprover a remessa necessária, nos termos do voto do Relator e da
certidão de julgamento de fl.137.

RELATÓRIO

Cuida-se de Remessa Necessária contra a sentença (fls.
103/104v) que nos autos da Ação Ordinária, ajuizada por Alexandre dos
Santos Albuquerque, julgou procedente o pedido, em face do Estado da
Paraíba, para condenar o promovido na obrigação de pagar ao autor os
vencimentos de acordo com a remuneração correspondente ao cargo de
Soldado Engajado PM-2,  enquanto trabalhar  nesta função,  bem como
condenar no pagamento da diferença de vencimentos da função exercida
durante o período não prescrito.

O  autor  alega  que  concluiu,  com  êxito,  o  Curso  de
Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado da Paraíba, mas, por
continuar no certame por decisão judicial,  continua sendo remunerado
como  soldado  recruta,  mesmo  exercendo  as  atribuições  de  Soldado
Formado (PM/2).

O  Estado  da  Paraíba  apresentou  defesa  às  fls.  73/84,
aduzindo, em síntese, que o candidato que permanece no certame por
força de decisão judicial não possui direito à nomeação enquanto a ação
não transitar em julgado.

Dispensado  o  parecer  da  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça, pois inexiste interesse a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Conforme  relatado,  o  autor  participou  do  Curso  de
Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado da Paraíba por força
de decisão judicial proferida em outro processo. 

Ocorre  que,  muito  embora tenha concluído com êxito  o
curso e, hoje, se encontre atuando como soldado formado, o promovente
permanecia recebendo remuneração de soldado recruta, como se aluno
fosse.  Por  tais  razões,  ingressou com a presente  demanda,  a  fim de
perceber a remuneração integral decorrente do posto que vem atuando.

O Estado da Paraíba aduz, em síntese, que a conclusão
do curso de formação por decisão judicial passível de reforma não pode
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ocasionar a promoção do agravado com o consequente aumento da sua
remuneração.

Em primeiro  lugar,  é  importante  esclarecer  que  não  se
discute nestes autos a correção da decisão que determinou a realização
do Curso de Formação de Soldados. Em verdade, o objeto da presente
demanda  consiste  na  legalidade  ou  não da  manutenção  do  soldo  do
promovente como soldado recruta, já que foi designado para exercer as
mesmas atribuições dos soldados engajados da Polícia Militar.

A meu ver, a decisão do Magistrado “a quo”, que foi
pela procedência do pleito inaugural, deve ser mantida, vez que já é
entendimento  pacífico  dessa  Corte  de  que  a  conduta  da
Administração Estadual,  de aproveitar  os formandos acobertados
por decisão judicial precária, mantendo o soldo de soldado recruta,
constitui  enriquecimento  ilícito,  além  de  violar  os  princípios  da
legalidade e da dignidade da pessoa, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO
DE  TUTELA  RECURSAL.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  CURSO  DE
FORMAÇÃO  DE  SOLDADOS  DA  PM/PB.
CONCLUSÃO  DO  CURSO  POR  FORÇA  DE
DECISÃO  JUDICIAL.  EXERCÍCIO  DA
ATIVIDADE  DE  SOLDADO  ENGAJADO.
REMUNERAÇÃO  DE  SOLDADO  RECRUTA.
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA.
LIMINAR  DEFERIDA  DO  DECISUM  .  NÃO
APLICAÇÃO  DA  LEI  9.494/97.
JURISPRUDÊNCIA  ALINHADA  NESSE
ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557,
CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO AO
RECURSO.   Mostra-se  atentatório  aos
princípios da legalidade e dignidade da pessoa
humana manter o soldo de soldado recruta ao
militar que tendo concluído o curso de formação
de  soldado  exerce  as  atividade  de  soldado,
como  os  demais  que  tem  as  mesmas
atribuições,  em  respeito  ao  postulado  da
isonomia.  ¿   "A  vedação  à  concessão  de
liminares  em face  da  fazenda  pública  não  se
aplica,  pois,  in  casu,  não  se  trata  de
reclassificação,  equiparação,  concessão  de
aumento ou extensão de vantagens, mas sim de
retribuição a uma situação de fato, estabelecida
por  lei,  qual  seja,  o  exercício  regular  de  uma
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função  pública  com  a  sua  compensação
pecuniária típica". (TJPB - Acórdão do processo
nº 20057194720148150000 - Órgão (1ª Câmara
Especializada  Cível)  -  Relator  DES  JOSE
RICARDO PORTO - j. em 12-08-2014). (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20034122320148150000, - Não possui -, Relator
DES  SAULO  HENRIQUES  DE  SÁ  E
BENEVIDES , j. em 28-11-2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROVIMENTO
DE  CARGO SUB  JUDICE  .  REMUNERAÇÃO
PERCEBIDA DE FORMA INCOMPATÍVEL COM
A  FUNÇÃO  EXERCIDA.  DEFERIMENTO  DE
TUTELA  ANTECIPATÓRIA  CONTRA  A
FAZENDA  PÚBLICA.  POSSIBILIDADE.
AFRONTA AO DISPOSTO NA ADC Nº  4  DO
STF.  INEXISTÊNCIA.  PROVIMENTO.  –  É
cabível  o  deferimento  do  provimento
antecipatório contra a Fazenda Pública quando
dos autos revelar situação que não se enquadra
em  qualquer  das  hipóteses  elencadas,
taxativamente, no art. 1º da Lei nº 9.494/97. –
De  acordo  com  o  entendimento  do  Supremo
Tribunal Federal, o pagamento da remuneração
aos candidatos sob a apreciação judicial,  bem
como  eventuais  aumentos  decorrentes  do
desenvolvimento na carreira, são consequências
inerentes ao provimento do cargo quando ocorre
efetivo desempenho das respectivas atividades,
sob  pena,  de  enriquecimento  ilícito  da
Administração.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  20058900420148150000,  3ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DESA.
MARIA  DAS  GRAÇAS MORAIS  GUEDES ,  j.
em 07-10-2014) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROMOÇÃO
PARA  O  CARGO  DE  SOLDADO,  SÍMBOLO
PM-02.  CONCLUSÃO  DO  CURSO  DE
FORMAÇÃO COM ÊXITO.  CRITÉRIOS PARA
PROMOÇÃO  PREENCHIDOS.  ART.  55  DO
ESTATUTO  DOS  POLICIAIS  MILITARES  E
ART.  2º  DA  LEI  Nº  7059/2002.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REMUNERAR  O
AGRAVADO  COMO  SOLDADO  RECRUTA
QUANDO EXERCE A FUNÇÃO DE SOLDADO
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ENGAJADO.  REMUNERAÇÃO  INFERIOR  AO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE.  AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA
LEGALIDADE.  DESPROVIMENTO  DO
AGRAVO DE  INSTRUMENTO.  –  O  Agravado
não  pede  a  concessão  de  vantagens,  mas  o
pagamento  do  vencimento-base  devido  ao
soldado  engajado.  As  vantagens  podem  ser
definidas  como  acréscimos  pecuniários  ao
vencimento-base do servidor, o que certamente
não é a hipótese estudada. – O edital determina
que  “ao  terminar  o  curso  de  formação  de
soldados  PM/BM/2008,  com aproveitamento,  o
concluinte  será efetivado no cargo de soldado
da  Polícia  Militar  do  Estado  da  Paraíba,  no
símbolo  PM-02,  com os  direitos  e  obrigações
inerentes ao cargo, conforme dispõe o Estatuto
do Pessoal da Polícia Militar”. – Não se mostra
justo que o Agravado receba os valores devidos
ao recruta (símbolo PM-01) e, em contrapartida,
exerça  as  atividades  inerentes  ao  cargo  de
soldado.  Tal  medida  afronta  a  regra  editalícia
que,  como  informado  acima,  previa  que  ao
terminar  o  curso  de  formação  com
aproveitamento, o concluinte seria efetivado no
cargo  de  soldado,  símbolo  PM-02.  –  Vale
ressaltar  que tal  medida constitui  violação aos
princípios  da  legalidade  e  da  dignidade  da
pessoa  humana  na  medida  em que,  além de
violar a norma militar, o Estado da Paraíba paga
remuneração inferior ao salário mínimo vigente,
como prova o contracheque de fl.49, bem como,
inferior ao vencimento pago a outros servidores
que exercem as mesmas atribuições (fl.55), em
desrespeito  ao  princípio  da  isonomia.  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20042280520148150000,  1ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  LEANDRO
DOS SANTOS , j. em 16-09-2014) 

Assim,  independente  do  que  restou  decidido  na  ação
referente  ao  curso  de  formação,  enquanto  perdurar  a  utilização  dos
serviços  do  promovente  como  soldado  formado,  deverá  ser  paga  a
remuneração  compatível  com  essa  atividade,  assim  como  restou
determinado pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO
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Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  A  REMESSA
NECESSÁRIA, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des.  Saulo Henriques de
Sá e Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Ricardo Vital de
Almeida (relator), Juiz convocado para substituir o Des. José Aurélio da
Cruz,  a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo.  Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Ana  Cândida  Campelo
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida

              Relator
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