
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0023855-45.2011.815.2001
ORIGEM: Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Edmar Dantas do Nascimento (Adv. Newton Marcelo P. Lima – 9.403)
APELADO: Estado da Paraíba, por seu Procurador, Alexandre Magnus F. Freire

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. AÇÃO ORDINÁRIA
DE  PROMOÇÃO  EM  RESSARCIMENTO  POR  PRETERIÇÃO.
PATENTE DE SUBTENENTE. ARGUIÇÃO DE PRETERIÇÃO EM
PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INSUBSISTÊNCIA. AUTOR
QUE,  APESAR DE SER O CANDIDATO MAIS ANTIGO,  NÃO
DENOTA  O  PREENCHIMENTO  DA  INTEGRALIDADE  DOS
REQUISITOS À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO  DA  INCLUSÃO  EM  QUADRO  DE  ACESSO.
ARTIGO 11, INCISO 5, DA LEI N. 8.463/80. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.

- À configuração da preterição em promoção por antiguidade, para a
patente de Subtenente da Polícia Militar do Estado da Paraíba, para
fins de se legitimar a promoção em ressarcimento por preterição,
não basta a comprovação exclusiva da antiguidade do candidato,
mas, inclusive, a observância dos demais requisitos elencados na lei
e considerados imprescindíveis à referida promoção. Dentre tais, a
inclusão  do  candidato  em  Quadro  de  Acesso  da  respectiva
qualificação, nos termos do artigo 11, inciso 5,  da Lei n.  8.463/80,
cuja prova, nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete ao polo
demandante, sob pena de ver inviabilizada sua pretensão exordial.

VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade,  negar  provimento  ao  apelo,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 115.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por Edmar Dantas do
Nascimento contra sentença proferida pelo MM.Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública



da Comarca da Capital, Exma. Juíza de Direito Andréa Gonçalves Lopes Lins, a qual
julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação ordinária de obrigação
de fazer movida pelo ora apelante em face do Estado da Paraíba, recorrido.

Irresignado com o provimento  a quo,  o promovente,  vencido,
ofertou suas contrarrazões, pugnando pela reforma do  decisum, argumentando, em
apertada síntese: a preterição do militar litigante em promoção por antiguidade, por
serem os promovidos em seu lugar mais modernos na Corporação; bem assim, via de
consequência, o salutar reconhecimento do erro administrativo vislumbrado no caso
em deslinde, a ponto de se viabilizar a promoção em ressarcimento por preterição.

Em  seguida,  intimada,  a  Edilidade  apelada  apresentou  suas
contrarrazões, manifestando-se pelos desprovimento do recurso e pela consequente
manutenção da decisão, rebatendo os pontos suscitados pelo polo adverso.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando os autos e analisando a casuística em
desate, cumpre adiantar que o apelo não merece provimento, porquanto o decisum a
quo se afigura irretocável e isento de vícios, estando, inclusive, à luz do direito pátrio.

A esse respeito, é fundamental destacar que a controvérsia ora
devolvida ao crivo desta instância transita em redor do suposto direito do autor,
militar estadual, à promoção em ressarcimento por preterição, tendo por alicerce a
arguida preterição do mesmo em edital de promoção por antiguidade anterior, do
qual culminou a promoção a Subtenente de agentes mais modernos que o litigante.

À luz desse substrato  e  procedendo ao exame minucioso  do
conjunto documental colacionado ao feito, urge salientar as propriedade e adequação
da sentença.  Mormente  porque,  apesar  de  fundamentado o  pleito  e  efetivamente
comprovada nos autos a antiguidade do insurgente, relativamente a militares que
galgaram a promoção no expediente em discussão, tal não se revela o único requisito
à promoção por antiguidade, que deve ser cumulativo com diversos outros.

Com efeito, apreciando a legislação específica sobre a matéria,
em particular a Lei n. 8.463/80, exsurge, na esteira dos arts. 18 e 35, combinados, por
sua vez, com os arts. 11, 31 e 32, que, as promoções à graduação de Subtenente PM
imprescindem, dentre outros pressupostos, da prévia inclusão do militar em Quadro
de Acesso da respectiva qualificação. Transcreva-se, nesse viés, os enunciados legais:



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  o  órgão  de
processamento dessas promoções.

Art. 35 – Para as promoções às graduações de 2º Sgt, 1º Sgt e Subten
PM, serão organizadas QAA e QAM. Os QAA obedecerão a ordem de
antiguidade e os QAM calcados na Ficha de Promoção, observando se
o segundo critério, os artigos 11, 31 e 32 deste Regulamento.

Art.  11  –  São  condições  imprescindíveis  para  a  promoção  à
graduação superior por antiguidade:
[…]
5)  ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva
qualificação. (GRIFOS PRÓPRIOS).

Trasladando-se referido entendimento ao caso  sub examine,  emerge
que,  embora  denotada  a  antiguidade  do  militar  recorrente,  apenas  um  dos  requisitos  à
promoção,  o  escorço probatório  não logra demonstrar  a inclusão daquele no Quadro de
Acesso, exigido nos termos acima declinados. Desse modo, não restando vislumbrados todos
os pressupostos,  reprise-se,  cumulativos,  à configuração da preterição discutida,  revela-se
inviável a procedência da demanda, nos precisos termos referenciados na sentença.

Ora, a conclusão em viés é imperiosa, de modo que, nas linhas do
artigo 373, inciso I, do CPC em vigor, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito recai
sobre o próprio autor, de modo que, em não se desincumbindo o mesmo desse encargo, sofre
o risco de  ver  prejudicado o  seu pleito,  condicionado ao livre  convencimento motivado.
Nesse particular, destaque-se o teor do dispositivo em menção, abaixo transcrito:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Logo, vislumbra-se que a questão há de ser decidida com base
na teoria do ônus da prova que, como se sabe, está muito clara no artigo 373, do
novel CPC. Este é o ensinamento do processualista Humberto Theodoro Júnior1: 

“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo,  que  entrega  a  sorte  da  causa  à  diligência  ou
interesse  da  parte,  assume  especial  relevância  a  questão
pertinente ao ônus da prova”. 

Nesse prisma, frise-se que tal ônus consiste na conduta exigida
da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não
há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do

1 in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª  ed., Forense, 1999, p. 421.



adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os  fatos alegados e  do qual  depende a existência  do direito
subjetivo  que  pretende  resguardar  através  da  tutela  jurisdicional.  Isto  porque,
segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No  dizer  de  Kisch,  o  ônus  da  prova  vem a  ser,  portanto,  a
“necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma
imposição e uma sanção de ordem processual”.2

Por tais motivos, tendo em vista a ausência de comprovação da
integralidade  dos pressupostos  exigidos  para  a  promoção  por  antiguidade,  em
específico da inclusão do litigante em Quadro de Acesso, é salutar o destaque de que
o mesmo não faz jus, efetivamente, à pretensão perfilhada, devendo, dessa forma, ser
mantida a sentença vergastada, em todos os termos e à luz de seus fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
apelo, nos termos do voto do relator.

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

Presente ao julgamento a Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 24 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

2 apud, Kisch, p. 421.


