
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA  S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO E RECURSO OFICIAL N.º 0002893-77.2014.815.0131
ORIGEM: Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Ricardo Sérgio Freire 
de Lucena
APELADO: George Hugo de Araújo (Adv. Francisco Romano Neto – OAB/PB nº 12.198)

APELAÇÃO  E  RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
INDEFERIMENTO  DA  INSCRIÇÃO  NO  CURSO  DE
HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR.
INSCRIÇÃO INDEFERIDA,  EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA
DE  PROCESSO  PENAL  INSTAURADO  CONTRA  O
POLICIAL.  SURSIS  PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DE
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA
PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA.  ENTENDIMENTO
PACIFICADO  POR  ESTA  CORTE.  INTELIGÊNCIA  DA
SÚMULA  47  DESTE  TRIBUNAL.  PROVIMENTO  DOS
RECURSOS.

-  Embora o autor estivesse, ao tempo, no gozo da suspensão
condicional  do  processo,  a  ação  continua  a  protrair  seus
efeitos,  tanto  é  assim  que  sujeita  o  beneficiário  ao
cumprimento das condições impostas judicialmente, que, uma
vez descumpridas, ensejarão a revogação da suspensão.

-    “Não  viola  o  princípio  constitucional  da  presunção  de
inocência,  a  recusa  administrativa  ao  policial  ou  bombeiro
militar  do  Estado  da  Paraíba,  sub  judice  a  concorrer  à
promoção, tendo em vista a previsão legal do ressarcimento de
preterição” (Súmula 47 deste Tribunal de Justiça).

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, dar provimento aos recursos oficial e apelatório, nos termos do
voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 88.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial  e apelação interposta pelo Estado da
Paraíba contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras que
julgou procedente o pedido constante da ação ordinária  proposta por George Hugo de
Araújo em desfavor do Estado da Paraíba.

Na sentença, o magistrado a quo julgou procedente o pedido,
determinando que o Estado da Paraíba inscreva o autor no Curso de Habilitação de
Sargentos Policiais Militares do Estado.

Inconformado  com  a  decisão,  o  Estado  da  Paraíba interpôs
recurso apelatório, aduzindo, em suma, que o Decreto estadual nº 23.287/2002, que
obsta a promoção daqueles que incidem em quaisquer impedimentos para inclusão
em Quadro de Acesso, não viola o Princípio da Presunção de Inocência previsto na
CF/88.

Afirma que é legítimo o afastamento do requerente do quadro
de  acesso  para  participação  do  Curso  de  Habilitação  que  poderá  conduzi-lo  à
promoção em referência.

Ao final, requer o provimento do presente recurso, para o fim
de reformar a sentença primeva, no sentido de denegar a segurança pleiteada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

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

É o relatório.

VOTO

Colhe-se  dos  autos  que  George  Hugo  de  Araújo  aforou  a
presente  demanda,  objetivando  a  efetivação  da  sua  inscrição  para  o  Curso  de
Habilitação de Sargentos, não sendo excluído do processo seletivo sob o argumento
de responder processo criminal sem sentença condenatória transitada em julgado.

O feito tomou seu trâmite regular,  sobrevindo a sentença ora
guerreada que, conforme relatado, julgou procedente o pedido inicial. É contra essa
decisão que se insurgiu o Estado da Paraíba.



Inicialmente,  vale salientar que o impetrante ingressou com a
presente ação, por ter sido excluído do curso de formação de cabo da Polícia Militar
do Estado da Paraíba (fl. 34), em virtude de responder processo criminal (processo nº
0001248-68.2011.815.0051).  Ademais,  verifica-se  que  foi  determinada  a  Suspensão
Condicional do Processo, no ano de 2014, conforme se atesta na Certidão constante
da página 37.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já
se pronunciaram no sentido da impossibilidade de inclusão em quadro de acesso
para ascensão na carreira, o Policial Militar que esteja respondendo a processo
criminal, porquanto tal exigência não viola a Garantia Constitucional da Presunção
de Inocência, prevista no art. 5º, LVII, da Carta Magna, quando há previsão legal
para ressarcimento em preterição.

Apregoa o item 2, inciso III do edital do Concurso para o Curso
de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado da Paraíba, dispositivo este
que alicerçou a inaptidão do agravado, in verbis:

“2. REQUISITOS PARA INGRESSO
Os requisitos para ingresso no Curso de Habilitação de Sargentos
Policiais Militares (CHSPM/2013) são os seguintes:
[…]
III – Não incidir em quaisquer impedimentos para inclusão
em quadro  de  acesso,  em caráter  temporário  ou definitivo,
estabelecidos  no  Regulamento  de  Promoção  de  Praças  da
Polícia Militar”

Como se verifica, pois, o referido instrumento editalício exige
que,  para  que  o  militar  possa  efetuar  sua  matrícula  no  curso  de  habilitação  em
apreço, não esteja o mesmo incidindo em quaisquer impedimentos para inclusão em
quadro de acesso. 

A discussão acerca da vedação do policial ou bombeiro militar
figurar no Quadro de Acesso quando responde a processo criminal não é nova nesta
Corte, tendo gerado significativa controvérsia.

Recentemente, todavia, o Plenário da Corte, no julgamento do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 2000722-55.2013.815.0000 resolveu o
impasse,  decidindo  que  não  viola  o  princípio  constitucional  da  presunção  de
inocência  a  recusa  administrativa  de  promoção,  ou  de  participação  de  curso  de
habilitação destinado a esse fim, de Policial Militar ou Bombeiro sub judice, uma vez
prevista a possibilidade de ressarcimento de preterição eventualmente observada.

O entendimento foi consolidado na Súmula nº 47, cuja redação
está vazada nos seguintes termos:



“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 do ressarcimento
de preterição”.

Neste cenário, embora o apelado esteja no gozo da suspensão
condicional do processo, a ação continua a protrair seus efeitos, tanto é assim que
sujeita  o  beneficiário  ao cumprimento das condições impostas judicialmente,  que,
uma vez descumpridas, ensejarão a revogação da suspensão.

Neste particular, confira-se o precedente da Corte:

“Dentro dessa perspectiva, tendo em vista a expressa possibilidade
de ressarcimento em caso de absolvição do militar que se encontra
respondendo a um processo criminal, a jurisprudência majoritária,
em especial  a  da  Suprema  Corte  e  a  do  Tribunal  da  Cidadania,
apresenta  o  entendimento  de  que  não  viola  o.  princípio  da
presunção de inocência a previsão constante em lei que não'perinite
a  inclusão  do  militar  que  responde  a  processo  criminal  no
procedimento relativo à graduação de patente.[...] Há de se registrar
que independentemente do fato de ter o denunciado manifestado o
aceita da proposta de suspensão condicional do processo criminal
em curso, este ainda continua em trâmite, porquanto não terminado
o  prazo  final  das  condições  que  foram  impostas  ao  militar  ora
litigante, enquadrando-se perfeitamente no conceito de candidato
sub judice, ainda mais quando há a possibilidade de revogação do
benefício processual que lhe foi proposto”.1 (grifou-se)

A matéria  já  foi  objeto  de  apreciação  em outras  Cortes,  que
também  ressaltaram  a  impossibilidade  de  promoção  ao  militar  no  período  de
suspensão condicional do processo:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROMOÇÃO.  CARREIRA  MILITAR.
TRANSFERÊNCIA  PARA  INATIVIDADE.  PROCESSO
CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. Em
virtude do Princípio  da Moralidade,  a  suspensão condicional  do
processo apresenta-se como requisito impeditivo da promoção do
militar.  Recurso  conhecido  e  desprovido.  (TJ-MG  -  AC:
10024120747753001  MG  ,  Relator:  Albergaria  Costa,  Data  de
Julgamento: 27/06/2013, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data
de Publicação: 05/07/2013)

No mesmo sentido, decidiu o STJ:

1TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 02007127220138152001, - Não possui -, Relator Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho , j. em 03-06-2014



ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. PROMOÇÃO. EXCLUSÃO DE
LISTA  DE  MERECIMENTO.  PROCESSO  PENAL.
POSSIBILIDADE.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL.
IRRELEVÂNCIA.  LEI  ESTADUAL  N.  15.704/2006,  EXEGESE EM
CONFORMIDADE  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STF.
PRECEDENTES.  AUSÊNCIA  DE  LIQUIDEZ  E  CERTEZA  NO
DIREITO.  1.  Cuida-se  de  recurso  ordinário  interposto  contra
acórdão no qual foi denegada a segurança ao pleito mandamental
de inclusão de servidor militar estadual em lista de promoção por
merecimento, apesar de ter processo criminal pendente contra si. 2.
O servidor militar respondeu o processo criminal, no qual realizou
transação  penal  e,  por  isso,  está  suspenso condicionalmente,  em
atenção ao teor do art. 89 da Lei n. 9.099/95, logo, é incontroversa a
existência  de  processo  criminal.  3.  A  Lei  Estadual  n.  15.704/2006
prevê a vedação de inclusão dos servidores militares em lista de
promoção em razão da existência de ação penal, no art. 15, II, 'a'. De
outra sorte, a mesma legislação prevê - no art. 12 - que, em caso de
absolvição, deve haver a promoção por ressarcimento de preterição.
O  diploma  legal  foi  aplicado  em  conformidade  com  a
jurisprudência  do  Supremo Tribunal  Federal,  na  qual  se  firmou
existir amparo constitucional na restrição de inclusão em lista de
promoção daqueles que respondem processos criminais, desde que
o óbice esteja previsto na legislação local, juntamente com exceção
de  promoção  por  ressarcimento  de  preterição  em  caso  de
absolvição. Precedentes: AgR no RMS 31.750/DF, Relator Min. Dias
Toffoli, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-105
em 2.6.2014; AgR no RE 782.649/MS, Relator Min. Celso de Mello,
Segunda  Turma,  Processo  Eletrônico  publicado  no  DJe-068  em
7.4.2014.  Recurso  ordinário  improvido.  (RMS  46.255/GO,  Rel.
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,   DJe
05/12/2014).

Destarte,  consoante  os  precedentes  mencionados,  não  fere  o
princípio da presunção de inocência a impossibilidade de inclusão de Policial Militar
que esteja sub judice em curso de habilitação ou quadro de acesso, mormente quando
há a previsão legal do ressarcimento de preterição, sendo este o caso dos autos.

Ante todo o exposto, e com fulcro na Súmula nº 47, desta Corte,
dou provimento aos recursos oficial e apelatório,  reformando a sentença  a quo  e
julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno  a  parte  autora,  ainda,  ao  pagamento  das  custas
processuais  e  honorários  advocatícios  os  quais  arbitro  em R$  500,00  (quinhentos
reais), com a ressalva do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. 

É como voto.



DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  dar  provimento  aos
recursos oficial e apelatório, 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. Jacilene Nicolau Faustino Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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