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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  POLICIAL  MILITAR.  INCLUSÃO  EM
QUADRO  DE  ACESSO  DE  PROMOÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO CRIMINAL EM
CURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO
DE  INOCÊNCIA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  PREVISÃO
LEGAL  DE  RESSARCIMENTO.  ENTENDIMENTO
PACIFICADO  POR  MEIO  DE  INCIDENTE  DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.  SÚMULA
47 DO TJPB. APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO.

- Não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, a recusa administrativa ao policial militar ou
bombeiro  militar  do  Estado  da  Paraíba  sub  judice a
concorrer à promoção, tendo em vista a previsão legal
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do ressarcimento de preterição.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  conhecer do
Recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Aldemir
Mourato de  Lacerda contra  sentença prolatada pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da
Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande,  lançada nos autos da
Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Pedido  de  Tutela  Antecipada  por  ele
ajuizada em face do Estado da Paraíba.

A julgadora  de  primeiro  grau,  às  fls.  123/127,  julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificando a tutela antecipada
que determinou a participação da parte autora no Curso de Habilitação para
Sargentos e Cabos da Polícia Militar. Quanto à promoção a Cabo da PM/PB,
após a conclusão do curso, indeferiu-a, sob o fundamento da possibilidade
de ressarcimento em caso de absolvição no âmbito da justiça criminal. 

Tendo  o  promovente  decaído  de  metade  do  pleito,
condenou-o  a  arcar  com 50%  das  custas  e  honorários,  restando  a  outra
metade sob responsabilidade do réu, observadas a gratuidade processual do
demandante e isenção de custas da Fazenda Pública.

Em  suas  razões  recursais,  às  fls.  131/143,  o  apelante
sustenta que se a decisão aduz violar o Princípio da Presunção de Inocência
a sua participação no Curso de Habilitação,  inexiste  motivo para não se
estender  esse  entendimento  à  promoção  de  Cabo,  com  direito  ao
percebimento dos proventos atrasados.
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Requer  o  provimento  do  apelo  com  a  consequente
reforma do decisum, para que seja concedida a patente com as consequências
legais.

Contrarrazões  pugnando  pelo  desprovimento  do
recurso voluntário às fls. 147/151.

Cota  ministerial  sem  manifestação  meritória  às  fls.
161/163.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

A  pretensão  formulada  na  inicial  dizia  respeito  à
discussão  acerca  da  legitimidade  do  ato  que  impediu  a  participação  de
Aldemir Mourato de Lacerda no Curso de Habilitação de Cabo por ser parte
em processo criminal,  pugnando a realização da respectiva matrícula em
antecipação  de  tutela,  e,  no  mérito  a  expedição  de  comando judicial  no
sentido de editar o ato promocional,  caso houvesse aprovação no curso.

O Juízo  a quo,  considerando que o autor era parte em
processo criminal, que inexistia sentença transitada em julgado e que o ato
foi praticado com violação ao princípio constitucional da inocência, deferiu
a  tutela  antecipada  (fls.  41/42),  determinando  seu  prosseguimento  nas
demais  fases  do  curso.  Ao  final,  confirmou  a  decisão  interlocutória,
indeferindo à promoção a Cabo da PM/PB.

Pois bem.

No  caso  do  Estado  da  Paraíba,  a  Lei  Estadual  nº
3.908/77,  que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos
Oficiais  da  Polícia  Militar  o  acesso  na  hierarquia  da  Policial-Militar,
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mediante Promoção, preceitua:

“Art. 13  Para ser promovido  pelos critérios de antiguidade ou de

merecimento é indispensável que  o oficial PM esteja incluído no

Quadro de Acesso.

Art. 29 O oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso

quando:

(…)

d)  for denunciado em processo-crime, enquanto a sentença final

não transitar em julgado;”

Ressalte-se  que  o  Decreto  nº  8.463/80  prevê,  em  seu
artigo 17, item “3”, que “o graduado será ressarcido da preterição, desde que seja
reconhecido o seu direito à promoção, quando for impronunciado ou absolvido em
processo a que estiver respondendo, com sentença passada em julgado; for declarado
isento  de  culpa  por  Conselho  de  Disciplina”.  Além  disso,  estabelece  que  o
candidato não poderá ser incluído no quadro de acesso se estiver sub judice,
ou preso, preventivamente, nos termos do art. 31, ex vi:

Art. 31. Não será incluído em QA o graduado que:

(...)

2) esteja “sub-judice”, ou preso, preventivamente, em virtude de

Inquérito Policial Militar instaurado;

Logo, o impedimento elencado no decreto se relaciona à
impossibilidade de inclusão em quadro de acesso para ascensão na carreira
de policial militar que esteja respondendo a processo criminal e,  nessa
situação,  não  fere  o  princípio  da  presunção,  haja  vista  a  previsão  de
ressarcimento econômico na situação de preterição.

Observa-se, portanto, que a  legislação local põe a salvo
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os  direitos  do  oficial  militar  sub  judice,  pois,  em  caso  de  absolvição  ou
impronúncia,  ele  será  ressarcido  dos  prejuízos  decorrentes  da  preterição
conforme determinam as leis supracitadas.

Desse modo, em que pese ter sido garantido o direito de
participar  do Curso de Habilitação de Cabo para eventual  promoção na
carreira militar, o mesmo raciocínio não se adequa à inclusão no quadro de
acesso.  Assim  sendo,  o  indeferimento  da  promoção  em  si  não  viola  o
princípio constitucional em debate.

Este  Sodalício  julgou  Incidente  de  Uniformização  de
Jurisprudência a  respeito  do  citado  tema,  cuja  relatoria  para  o  acórdão
coube  ao  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  conforme
ementário abaixo:

INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA.

Militar  sub  judice.  Impossibilidade  de  inclusão  em quadro  de

acesso à promoção. Previsão legal de ressarcimento de preterição.

Ausência de afronta ao princípio constitucional da presunção de

inocência. Divergência entre a Primeira Seção Especializada Cível,

Tribunal Pleno e Primeira e Terceira Câmara Cível deste Tribunal

de  Justiça.  Entendimento  prevalecente  da  Primeira  Seção

Especializada Cível deste Tribunal de Justiça.” (TJPB – Incidente

de Uniformização de Jurisprudência nº 2000722-55.2013.815.0000;

Relator:  Des.  Saulo  Henrique  de  Sá  e  Benevides;  Relator  para

acórdão: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Julgado em: 19

de maio de 2014. Publicado em: 23/05/2014). (grifei)

Com a realização do julgamento acima mencionado, foi
editada  a  Súmula  nº  47  desta  Corte,  publicada  no  Diário  da  Justiça
Eletrônico de 1º de julho de 2014, cujo texto transcrevo a seguir:

“Não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, a

recusa administrativa ao policial  militar ou bombeiro militar do
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Estado da Paraíba  sub judice a  concorrer  à promoção,  tendo em

vista a previsão legal do ressarcimento de preterição.”

Por todo o arrazoado, não merece corrigenda a decisão
primeva.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO CÍVEL para manter todos os termos do decisum vergastado.

É como voto.

Presidi  a  Sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 22 de
agosto de 2017, conforme certidão de julgamento de f. 167. Participaram do
julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque e o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Presente à
sessão,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,  Promotora  de  Justiça
convocada.

Gabinete no TJ/PB, em  João Pessoa/PB, 23 de agosto  de
2017

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
               R E L A T O R A  
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