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APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  POLICIAL
MILITAR. PROMOÇÃO PARA 3º SARGENTO COM
PERCEPÇÃO  DOS  PROVENTOS  DE  2º.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. SUBLEVAÇÃO
DA  PARTE  AUTORA.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DOS  REQUISITOS  EXIGIDOS
NO  REGULAMENTO  DE  PRAÇAS  DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. DECRETO Nº
8.463/80.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Consoante o art.  3º, do Decreto nº 23.287/2002, as
praças  alcançadas  pelo  mencionado  Decreto  só
poderão ser beneficiadas por mais uma promoção, se
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vierem  a  preencher  as  condições  previstas  no
Regulamento  de  Promoções  de  Praças  da  Polícia
Militar, ressalvando o disposto na Lei nº 4.816/86, e
suas modificações posteriores.

- Diante da ausência de demonstração dos requisitos
exigidos no Decreto nº 8.468/80, imperioso se torna
manter  a  decisão  que  não  acolheu  o  pedido
inaugural.

"(...)  A  realização  do  Curso  de  Habilitação  de
Sargentos  (CHS/PM),  não  preenche  os  requisitos
obrigatórios  para  fins  de  promoção  ao  posto  de
Sargento da Polícia Militar do Estado da Paraíba. O
preparatório  realizado  pelos  insurgentes  é  regido
pelo Decreto nº 23.287/02, destinado a habilitação de
Cabos  da  Polícia  Militar  do  Estado  para  exercer  a
função de Sargentos, não se objetivando a promoções
de  3º  para  2º  Sargentos”  (TJPB,  AC  nº  0051922-
20.2011.815.2001, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides, J. 13/10/2016).

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Antônio de Pádua Santos  ajuizou a vertente  Ação
Ordinária,  em face  do  Estado  da  Paraíba  e  da PBPREV  –  Paraíba  Previdência,
postulando a sua promoção para 3º Sargento da Polícia Militar do Estado da Paraíba,
além da implantação da atual remuneração do 2º Sargento, a contar de 17 de abril de
2007 (data da transferência do autor à reserva), incidindo sobre o débito retroativo
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juros legais e correção monetária, sem esquecer a condenação dos honorários em 20%
sobre a condenação e custas legais.

A  PBPREV  –  Paraíba  Previdência,  devidamente
citada,  ofertou  contestação,  fls.  71/79,  arguindo,  inicialmente,  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, rebate as alegações contidas na exordial,
pugnando, ao final, pela improcedência do pedido.

O Estado  da  Paraíba,  por  seu  turno,  também
ofereceu contestação, fls. 82/90, aduzindo, a princípio, a necessidade de se observar a
prescrição, o valor da causa e a sua ilegitimidade para figurar no polo passiva da
demanda. No mérito, alegou o não preenchimento dos requisitos legais previstos no
Decreto Estadual nº 23.287/2002, bem assim a discricionariedade da Administração
em promovê-lo. Por fim, pediu a improcedência do pedido inaugural.

Impugnação às fls. 92/94.

A Magistrada a quo, fls. 100/101, julgou improcedente
o pedido exposto na inicial, consignando os seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO,  mais que dos autos constam e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie, JULGO
IMPROCEDENTE  O  PEDIDO,  extinguindo  o
processo nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.

Inconformado, o  promovente interpôs  APELAÇÃO,
fls. 104/107, aduzindo que ao ser transferido para a reserva remunerada deveria ter
sido realizada sua promoção para o posto/graduação de 3º Sargento, e a percepção
dos proventos de 2º Sargento, uma vez que já havia concluído o devido Curso de
Habilitação. No mais, afirma que foram cumpridos os requisitos para o deferimento
do pleito, pugnando, desta feita, pelo provimento do recurso. 

Contrarrazões  ofertadas  por  PBPREV  –  Paraíba
Previdência,  fls.  111/114,  asseverando que o indeferimento do pedido se deu em
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razão da ausência de demonstração dos requisitos exigidos, devendo, desta feita, ser
mantida a decisão de origem.

O  Estado  da  Paraíba,  fls.  118/121,  afirmando  não
incidir,  no  caso,  o  regulamento  geral  de  promoção  de  praças  da  polícia  militar,
motivo pelo qual deve ser desprovido o presente recurso.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O desate da contenta consiste em saber se Antônio de
Pádua Santos, Cabo da Polícia Militar do Estado da Paraíba, faz jus à promoção para
3º  Sargento  da  Polícia  Militar,  para  assim  receber  na  reserva,  remuneração
correspondente ao cargo imediatamente superior ao seu, qual seja, 2º Sargento.

Acerca do tema, o Decreto nº 23.287, de 20 de agosto
de 2002, que revogou o Decreto nº 14.501/91, traz, nos arts. 1º, 2º e 3º, a seguinte
redação:

Art. 1º. Fica autorizada, na Polícia Militar do Estado,
a promoção as graduações de 3º Sargento PM/BM e
Cabo PM/BM, dos Cabo PM/BM e Soldados PM/BM
que satisfaçam aos seguintes requisitos:
I – Possuam 10 (dez) anos de efetivo exercício;
II  –  Estejam  classificados,  no  mínimo,  no
comportamento ótimo;
III – Sejam considerados aptos em inspeção de saúde
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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 para
inclusão  em  Quadro  de  Acesso,  em  caráter
temporário  ou  definitivo,  estabelecidos  no
Regulamento  de  Promoções  de  Praças  da  Polícia
Militar;
(...)
Art.  2º  As  promoções  referidas  ocorrerão  após  a
conclusão,  com  aproveitamento,  de  Curso  de
Habilitação  de  Graduados,  que  será  convocado  de
acordo com a ordem de antiguidade e obedecendo os
requisitos para a promoção, acima discriminados.
Art.  3º. As  praças  alcançadas  por  este  Decreto,
somente  poderão  ser  beneficiadas  por  mais  uma
promoção,  se  vierem  a  preencher  as  condições
previstas no Regulamento de Promoções de Praças
da  Polícia  Militar,  ressalvado  o  disposto  na  Lei  nº
4.816,  de  3  de  junho de  1986,  e  suas  modificações
posteriores.

Ademais, o Decreto nº 8.463 de 22 de abril de 1980, o
qual regulamenta a promoção de praças da Polícia Militar, preconiza:

Art.  5º.  Promoção por antiguidade é aquela que se
baseia na precedência hierárquica de um graduado
sobre  os  demais  de  igual  graduação,  dentro  do
número  de  vagas  estabelecidas  para  cada
qualificação  particular  de  policial  militar  ou  de
bombeiro militar. 

No  mais,  em  seu  art.  10  e  11,  o  mencionado
regulamento estabelece as condições necessárias para promoções por antiguidade,
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senão vejamos:

Art.  10.  As  promoções  por  antiguidade  e
merecimento serão efetuadas para preenchimento de
vagas  e  obedecerão  às  seguintes  proporções  em
relação ao número de vagas:
1) 3º Sargento a 2º Sargento - uma por merecimento e
duas por antiguidade
(…)
Art.  11.  São  condições  imprescindíveis  para  a
promoção à graduação superior por antiguidade:
1)  ter  concluído,  com  aproveitamento,  até  a  data
prevista  para  encerramento das  alterações,  o  curso
que o habilite ao desempenho dos cargos e funções
próprios da graduação  superior.
2)  ter  completado,  até  a  data  da  promoção,  os
seguintes requisitos:
a) interstício mínimo
- 1º  Sargento -  dezesseis  anos de serviço,  dois  dos
quais na graduação.
- 2º Sargento - dois anos na graduação
- 3º Sargento - seis anos na graduação.
b) serviço arregimentado
- 1º Sargento – um ano;
- 2º Sargento – dois anos;
- 3º Sargento – quatro anos
3) estar classificado, no mínimo, no comportamento
“BOM”.
4) ter sido julgado apto em inspeção de saúde para
fins de promoção.
5)  ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de
sua respectiva qualificação.

No  caso  em  comento,  como  bem  registrou  a
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Magistrada a quo, o autor não faz jus a promoção pleiteada por não ter preenchido os
requisitos  previstos  na  legislação  supra,  quais  sejam,  ter  sido  julgado  apto  em
inspeção de saúde para fins de promoção e ter sido incluído no Quadro de Acesso
(QA) de suas respectivas qualificações.

A  propósito,  calha  transcrever  trecho  da  decisão
objurgada, fl. 101:

Disto isto, dúvidas não restam acerca da ausência de
direito  do  promovente,  eis  que  este  comprovou  o
preenchimento dos requisitos elencados no art.  11º,
do Decreto nº 8.463/80, em especial ter sido julgado
apto em inspeção de saúde para fins de promoção e
ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de suas
respectivas qualificações.

Deve-se ressaltar, ainda, que o Curso de Habilitação
de  Sargentos  não  é  suficiente  para  preencher  a  exigência  do  Regulamento  de
Promoções de Praças da Polícia Militar da Paraíba, Decreto nº 8.463/80, para fins da
promoção pleiteada.

Desta  feita,  não  tendo  o  autor  demonstrado  o
preenchimento dos requisitos exigidos para o pedido perseguido, imperioso se torna
manter o decisum que o julgou improcedente. 

Nesse norte, em casos similares, esta Corte de Justiça
assim se manifestou:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO
PARA  2º  SARGENTO.  POLÍCIA  MILITAR  DO
ESTADO  DA  PARAÍBA.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  CURSO  DE
HABILITAÇÃO.  REQUISITO  IMPRESCINDÍVEL
PARA  PROMOÇÃO  À  GRADUAÇÃO  DE  2º
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SARGENTO. EXIGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO  DO  DECRETO  ESTADUAL  Nº
8.463/80. DESPROVIMENTO DO APELO. (TJPB AC
nº  0050297-48.2011.815.2001,  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque,  J.  16/05/2017)  –
sublinhei.

Ainda,

APELAÇÃO  CÍVEL  -  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  -
PROMOÇÃO  DE  TERCEIRO  PARA  SEGUNDO
SARGENTO  DA  POLÍCIA  MILITAR  -
IMPROCEDÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS  LEGAIS  -  MANUTENÇÃO  -
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
-  "(...)  A  realização  do  Curso  de  Habilitação  de
Sargentos  (CHS/PM),  não  preenche  os  requisitos
obrigatórios  para  fins  de  promoção  ao  posto  de
Sargento da Polícia Militar do Estado da Paraíba. O
preparatório  realizado  pelos  insurgentes  é  regido
pelo Decreto nº 23.287/02, destinado a habilitação de
Cabos  da  Polícia  Militar  do  Estado  para  exercer  a
função de Sargentos, não se objetivando a promoções
de  3º  para  2º  Sargentos”  (TJPB,  AC  nº  0051922-
20.2011.815.2001, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides, J. 13/10/2016).

Sendo  assim,  diante  do  não  cumprimento  das
exigências previstas no art. 11, do Decreto nº 8.463/80, já que o autor não demonstrou
se encontrar apto em inspeção de saúde para fins de promoção e ter sido incluído no
Quado de Acesso de suas respectivas qualificações, ratifico a sentença em todos os
seus termos.

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO
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APELO.

Por outro quadrante, condeno o autor ao pagamento
das custas e dos honorários advocatícios, os quais, em observância ao art. 20, § 4º, do
Código  de  Processo  Civil  vigente  à  época,  fixo  em  R$  1.000,00  (mil  reais),
observando-se a regra do art. 12, da Lei nº 1.060/50.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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