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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2002963-65.2014.815.0000
ORIGEM: Competência Originária desta Corte
RELATORA: Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
IMPETRANTE: Raimundo José Soares de Lima
ADVOGADOS: Rivaildo Pereira Guedes Filho
IMPETRADO: Comandante-Geral da Polícia Militar da Paraíba
INTERESSADO: Estado da Paraíba

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  DA
AUTORIDADE  COATORA.  PLEITOS  ADMINISTRATIVOS  QUE  FORAM
TEMPESTIVA  E  EFETIVAMENTE  DECIDIDOS.  INEXISTÊNCIA  DE
OMISSÃO  ILEGAL  A  SER  SANADA  PELO WRIT.  AUSÊNCIA  DE  ATO
COATOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Inexiste omissão ilegal e, portanto, ato coator, a viabilizar mandado
de  segurança,  quando  a  autoridade  apontada  como coatora  decide,
tempestiva e efetivamente, os pleitos administrativos formulados pelo
impetrante.

2. Processo extinto, sem resolução de mérito.

Vistos, etc.

RAIMUNDO JOSÉ SOARES DE LIMA impetrou Mandado de Segurança
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contra ato supostamente ilegal praticado pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA.

O impetrante afirma que, em outra demanda, anteriormente ajuizada,
obteve medida liminar, por meio da qual lhe foi autorizado participar do Curso de
Habilitação de Sargentos da Polícia Militar, este concluído, com aproveitamento,
conforme demonstra a certidão encartada às fls. 22.

Ocorre, porém, que o impetrante, ao postular a sua promoção ao posto
de 3º Sargento, não teve seu pleito analisado pela autoridade coatora,  o que
motivou a impetração da presente garantia constitucional.

A autoridade coatora, ao prestar as informações de estilo, assentou o
seguinte:

“Inicialmente  vale  ressaltar  que  deve  ser  rechaçada  a  alegação  de  que  o
Impetrante não teve respostas aos requerimentos administrativos interpostos,
ante as publicações insertas nos BOLETINS PM nº 0232, de 06 de dezembro
de 2013 e 0024, de 04 de fevereiro de 2014 (Anexo I e II).

Pois  bem,  as  razões  pelas  quais  o  mesmo teve  seu pedido  indeferido  no
âmbito administrativo, devem servir de norte a uma possível decisão na seara
judicial, tendo em vista que o Impetrante só realizou o Curso de Habilitação
de Sargento citado, por força judicial exarada em sede de liminar nos autos do
processo nº 200.2011.017.405-5, oriundo da 2ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, conforme tornou público o BOLETIM PM nº 0118, de 29
de junho de 2011 (Anexo III), justamente pelo fato dele não ter o tempo de
serviço (dez anos) na graduação de Cabo, que lhe legitimasse o ingresso no
curso, como preconiza o Decreto Estadual 23.247/2002, bem como, a uma
consequente promoção a graduação de 3º sargento por tempo de serviço.” (f.
74)

O  Estado  da  Paraíba  apresentou  manifestação,  defendendo  a
denegação da segurança, suscitando: a) discricionariedade do ato de promoção;
b) vedação de promoção sem existência de vagas.

Parecer ministerial pela concessão da segurança.

Os autos vieram-me conclusos.
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É o relatório necessário.

DECIDO.

O mandado de segurança foi impetrado contra a omissão da autoridade
coatora,  que não decidiu o pleito de promoção a 3º Sargento, formulado pelo
impetrante, como se extrai de trecho da inicial:

Após  mais  de  5  meses  sem resposta  do  Comandante  Geral  sobre  a  sua
promoção e ante a sua inércia, o impetrante protocolou petição reiterando os
pedidos  contidos  no  primeiro  requerimento  administrativo,  conforme
documento anexo (doc. 09), dando, assim, o prazo de 30 dias para que a
corporação tomasse alguma posição sobre o pedido. Passados mais de 60
dias, o impetrante não obteve nenhuma resposta formal sobre sua promoção.

Diante da falta de interesse do Estado da Paraíba em promover o impetrante,
o mesmo sem requerer o presente Mandado de Segurança […] (f. 04).

Ocorre,  porém,  que  os  pleitos  formulados  pelo  impetrante  foram,
tempestiva e efetivamente, decididos pela autoridade coatora, como demonstram
os documentos de f. 76/77.

Não há,  portanto,  omissão ilegal  a  ser  combatida pelo  mandado de
segurança.

Destarte, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, o que
faço com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c o art. 267, inciso I, do Código
de Processo Civil.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 16 de setembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
   Relatora


