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GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0017738-38.2011.815.2001
ORIGEM     : Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital
RELATOR   : Desembargador João Alves da Silva
APELANTE  :  Fernando  Dias  Correia  e  outros  (Adv.  Luciana  Emília  de  C.  T.  G. 

Coutinho e Zilma de Vasconcelos Barros)
APELADO   :  Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador,  Alexandre 

Magnus F. Freire

APELAÇÃO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO 
DE  ANTECIPAÇÃO  DA  TUTELA.  PLEITO  ANTECIPATÓRIO 
DEFERIDO.  INCLUSÃO  NO  CURSO  DE  HABILITAÇÃO  DE 
SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR.  PROMOÇÃO A CABO NA 
VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 23.287/2002. REQUISITOS PARA A 
PROMOÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. DESPROVIMENTO DO 
RECURSO.

-  “A  jurisprudência  deste  Tribunal  de  Justiça  já  firmou 
entendimento  no  sentido  de  que,  sob  o  pálio  do  Decreto  n° 
23.287/2002,  que  disciplina,  na  Polícia  Militar  da  Paraíba, 
promoções  das  graduações  de  Cabo  PM/BM  e  de  3º  Sargento 
PM/BM,  por  tempo  de  efetivo  serviço,  exige-se  o  lapso  de  pelo 
menos 10 dez anos na graduação de Cabo P111/BM para a promoção 
de 3° Sargento PM/BM […]. Esse mesmo lapso temporal dez anos 
na graduação de Cabo/PM é cobrado para que o miliciano ingresse 
no Curso de Habilitação, consoante previsão do art. 2° do Decreto 
n°  23287/2002,  publicado  no  Diário  Oficial  de  22  de  agosto  de 
2002”1.

- Em que pese tenha sido deferida a medida de urgência a fim de 
que  os  ora  apelantes  realizassem  o  Curso  de  Habilitação  de 
Sargentos,  o  qual,  por  sinal,  foi  concluído com êxito  apenas  por 
alguns  dos  autores,  não  há  comprovação  nos  autos  quanto  aos 
demais  requisitos  exigidos  pelo  Decreto 23.287/2002  para  fins  de 
promoção à graduação de 3º Sargento PM/BM, devendo ser mantida 
a sentença que julgou o pleito improcedente.

   VISTOS, relatados e discutidos estes autos, 

1 TJPB, 20020110442833001, 2 CÂMARA, Rel. DES. MARIA DAS NEVES E. A. D. FERREIRA, 17/12/2012.



em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos 
termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 240.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação interposta  por  Fernando  Dias  Correia  e 
outros contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da 
Capital que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação de obrigação 
de fazer proposta por eles proposta em desfavor do Estado da Paraíba, visando à 
participação no Curso de Habilitação de Sargentos.

Na  sentença,  o  magistrado  entendeu  que,  além  do  lapso 
temporal mínimo, a norma de regência também exige o preenchimento de outros 
requisitos  indispensáveis  às  promoções,  bem  como  a  realização  do  curso  de 
formação,  não tendo os autores  comprovado a  respeito,  ônus que lhes incumbia. 
Diante disso, julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformados, recorrem os autores, alegando, em suma, que, 
diversamente do que entendeu o Magistrado a quo, o objetivo principal da ação foi a 
participação no Curso  de  Habilitação de  Graduação  da Polícia  Militar,  o  que  foi 
autorizado mediante tutela antecipada deferida nos autos.

Sustentam que, diante da concessão da tutela antecipada, foram 
inscritos no referido Curso, concluindo-o com aproveitamento e, inclusive, recebendo 
a respectiva Certidão de conclusão de curso.

Argumentam que o Juízo a quo, ao julgar o pleito improcedente 
em razão da ausência do lapso temporal exigido no Decreto nº 23.287/2002, deixou de 
considerar o disposto no art. 462 do CPC, o qual beneficia os apelantes, eis que, na 
data da sentença, todos já haviam preenchido o lapso temporal exigido no item VI do 
Decreto,  é  dizer,  todos,  no  decorrer  da  ação,  completaram  o  tempo  exigido  na 
graduação de cabo para serem promovidos.

Asseveram  ser  desnecessária  a  comprovação  dos  requisitos 
estabelecidos no art. 1º do Decreto nº 23.287/2002, eis que, além de terem completado 
o  lapso  temporal  exigido  na  legislação,  foram  inscritos  através  de  liminar,  e 
concluíram o curso de graduação, com aproveitamento, e como o objetivo primordial 
da ação é apena a participação no Curso de Habilitação de Sargentos e a conclusão 
do Curso restou devidamente comprovada, deve ser julgado procedente o pedido.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja 
ratificada  a  aprovação  no  Curso  de  Habilitação  de  Sargentos,  o  qual  deverá  ser 



validado pelo Estado da Paraíba.

Embora intimada, a parte contrária não ofereceu contrarrazões 
(fl. 228).

A d. Procuradoria-Geral da Justiça não se manifestou acerca do 
mérito (fls. 235/237).

É o relatório. 

VOTO.

Objetivam  os  apelantes  a  reforma  da  decisão  que  julgou 
improcedentes os pedidos de inclusão no curso de habilitação de sargentos.

Inicialmente, destaco, por oportuno e pertinente,  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.

Desta forma, aos recorrentes deve ser aplicado o disposto nos 
arts. 1º e 2º, do Decreto nº 23.287/02, os quais exigem como requisitos, tanto para 
promoção de Cabo a 3º Sargento quanto para participação no Curso de Habilitação, o 
seguinte:

“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:
[…];
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 convocados de acordo com a ordem de antiguidade e 
obedecendo  requisitos  para  a  promoção,  acima 
discriminados.”

Nesse sentido, é a recentíssima jurisprudência desta Corte,  in  
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO —  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER  —  INCLUSÃO  NO  CURSO  DE  HABILITAÇÃO  DE 
SARGENTOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  PARA  GARANTIA  DE 
POSSÍVEL PROMOÇÃO — DEFERIMENTO — IRRESIGNAÇÃO 
—  PROMOÇÃO  A  CABO  NA  VIGÊNCIA  DO  DECRETO  Nº 
23.287/2002 — EXIGÊNCIA DE 10 ANOS NA PATENTE DE CABO 
COMO REQUISITO PARA A PROMOÇÃO A 3º SARGENTO — 
NÃO  PREENCHIMENTO  —  PROVIMENTO. -  Sob  o  pálio  do 
Decreto  Nº  23.287/2002,  que  disciplina,  na  Polícia  Militar  da 
Paraíba,  promoções  das  graduações  de  Cabo  PM/BM  e  de  3º 
Sargento PM/BM, por tempo de efetivo serviço, exige-se o lapso de 
pelo menos 10  (dez)  anos  na  graduação de Cabo PM/BM para a 
promoção de 3º Sargento PM/BM.”2

 
“Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer. Inclusão em 
Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar para efeito de 
promoção. Deferimento. Irresignação. Ausência de requisitos para 
promoção ao posto de 3º Sargento. Interstício de 10 (dez) anos na 
graduação de Cabo não comprovado. Exigência prevista no Decreto 
nº  23.287/2002.  Reforma  da  decisão  agravada.  Provimento  do 
recurso. O Decreto nº 23.287/2002, que disciplina, na Polícia Militar 
da  Paraíba,  promoções  das  graduações  de  Cabo  PM/BM  e  de  3º 
Sargento PM/BM, por tempo de efetivo serviço, exige-se o lapso de 
pelo menos 10  (dez)  anos  na graduação de  Cabo PM/BM para a 
promoção de  3º  Sargento  PM/BM,  requisito  este  não  preenchido 
pelos promoventes/agravados.”3

No caso dos autos, quando do ajuizamento da ação, no ano de 
2011, os recorrentes ainda não tinham preenchido o requisito de 10 (dez) anos na 
graduação de Cabo.

Ocorre que, durante o trâmite processual, especificamente, na 
fase de recurso, à exceção dos apelantes Carlos Alberto, cuja graduação de Cabo se 
deu em 08.11.2006, José Claudemar (cujo ato de promoção foi tornado sem efeito – fl. 
84), o referido pressuposto restou preenchido para os demais apelantes – Fernando 
Dias e Dário Pedro, cujas graduações de Cabo se deram em 29.05.2003 (fls. 77 e 79); e 
Teone,  Hildebrando,  Vamberto,  Sandro,  Joan  e André  Antônio,  cujas  graduações 
ocorreram em 20.08.2002 (fls. 82, 88, 91, 93 e 95) –, razão pela qual teriam atendido ao 

2 TJPB - AI 200.2011.017710-8/001 – Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos - 3ª Câmara Cível -  J. em 12/07/2011 - DJe 14/07/2011)
3 TJPB – AI  200.2011.016.116-9/001 – Rel.  Dr. Marcos William de Oliveira-Juiz Convocado-1ª CC-J. em 06/10/2011 – DJe 14/10/2011



interstício de 10 (dez) anos previsto na lei e, a princípio, fariam jus à procedência do 
pedido.

Todavia,  como  visto  acima,  para  que  sejam  autorizados  a 
participarem do referido Curso de Habilitação de Sargentos, faz-se necessário não 
apenas o cumprimento do lapso temporal de 10 (dez) anos, mas, também, de outros 
requisitos  previstos  no art.  1º  do  Decreto  nº  23.287/2002,  bem como no Edital  nº 
0003/2011 – CEPM (fl. 52), os quais não restaram demonstrados nos autos.

Com efeito, tanto o Edital nº 0003/2011 – CEPM, como o art. 1º 
do Decreto supracitado prevêm, dentre os requisitos necessários para a realização do 
curso de formação de sargentos, os seguintes:

II - Estar classificado, no mínimo, no comportamento ótimo;
III. Não incidir em quaisquer impedimentos para inclusão em 
Quadro  de  Acesso,  em  caráter  temporário  ou  definitivo, 
estabelecidos  no  regulamento  de  Promoções  de  Praças  da 
Polícia Militar;
IV – Ser considerado apto em inspeção de saúde realizada por 
Junta Médica da Corporação;
V. Ser considerado apto em teste de aptidão física

Assim, muito embora os apelantes Fernando,  Carlos Alberto, 
Teone,  José  Claudemar  e  Joan  tenham  concluído  o  Curso  de  Habilitação  de 
Sargentos, consoante se observa das certidões acostadas às fls. 206/210, tal se deu por 
força de decisão antecipatória de tutela, a qual não tem força de definitiva, podendo 
ser modificada.

Por tais  motivos,  tendo em vista a ausência de comprovação 
dos demais pressupostos exigidos para a participação no Curso de Habilitação de 
Sargentos, é salutar o destaque de que os recorrentes não fazem jus, efetivamente, à 
participação no curso de habilitação de sargento reivindicada, nos termos do que 
prescreve  o  Decreto  nº  23.287/02,  não  havendo  que  se  falar  em  validação  dos 
diplomas expedidos, eis que a participação dos apelantes se deu por força de medida 
liminar, devendo, dessa forma, ser mantida a r. sentença vergastada.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso,  mantendo  na 
íntegra a sentença recorrida. 

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo, 



nos termos do voto do relator.

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

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas 
Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de junho de 2016.

João Pessoa, 30 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


