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AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. 
POSSE EM CARGO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA 
PARA  A  RESERVA  REMUNERADA. 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  CONCEDIDA. 
IMPOSSIBILIDADE.  DETERMINAÇÃO  DE 
PAGAMENTO  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA. 
MATÉRIA COM ÓBICE LEGAL.  ART.  10  DA LEI 
8.437/92. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA 
ALEGAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

- "Não será cabível medida liminar contra atos 
do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 
quaisquer  outras  ações  de  natureza  cautelar  ou 
preventiva,  toda  vez  que  providência  semelhante 
não puder ser concedida em ações de mandado de 
segurança, em virtude de vedação legal." Art. 10, da 
Lei 8.437/92.

- Não  havendo  indicação  do  promovente  de 
que  preenche  todos  os  requisitos  legal  para 
incorporação  do  direito  pleiteado,  não  há  como 
admitir que existe verossimilhança das alegações.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em PROVER o Agravo de Instrumento, nos termos 
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 61.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 
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suspensivo,  interposto  pelo  ESTADO DA PARAÍBA contra  a  decisão de fls. 

38/40 proferida  pelo  Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública  da Comarca da 

Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por 

Elyzeu  da  Rocha  Silva,  deferiu  a  antecipação  de  tutela  requerida,  “para 

determinar que o promovido se abstenha de exonerar o autor do cargo militar,  

bem como para determinar que o autor seja agregado da atividade militar, com  

base no art. 273, do CPC c/c art. 142, § 3º, II da CF”

Aduz o Promovente que, de acordo com o Estatuto da Polícia 

Militar da Paraíba, instituído pela Lei 3.909/77, o policial militar que toma posse 

de um cargo de magistério será encaminhado para reserva remunerada. No 

entanto, no final de dezembro de 2008 foi aprovada Lei Complementar nº 87 

dando nova  redação aos artigos  da Lei  nº  3.909/77,  no  sentido  totalmente 

contrário,  determinando que o policial  militar  que tomar posse em cargo de 

magistério deverá ser excluído “ex-officio” da corporação. 

Postula o Estado da Paraíba a reversão da tutela antecipada, 

aduzindo a violação do determinado no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016 e art. 1º 

da Lei 9494/97. Alega, ainda, que não se encontram presentes os requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela antecipada. 

Requer  o  Agravante  a  cassação  da  liminar  deferida  e,  no 

mérito, o provimento do recurso.

O recurso veio devidamente instruído.

Às  fls.  32/33  foi  negado  o  pedido  de  atribuição  de  efeito 

suspensivo ao recurso, mantendo a decisão guerreada.

Às fls.39/43 foram apresentadas contrarrazões.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do 

recurso, sem manifestação sobre o mérito (fls.45/47).

É o relatório. 
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VOTO

O  cerne  da  questão  diz  respeito  à  possibilidade  da  tutela 

antecipada deferida pelo Juízo, diante das restrições impostas pelas Leis n.° 

9.494/97,  8.437/92  e  12.016/09,  da  inexistência  de  verossimilhança  da 

alegação, pela declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 110 da Lei 

Complementar Estadual nº 87/2008, que seriam obstáculos à transferência do 

Autor/Recorrido para a reserva remunerada da Polícia Militar.

Constata-se que a antecipação da tutela transbordou a limitação 

legal, visto que esgota no todo o objeto da lide e possibilita ao Recorrido ser 

duplamente remunerado pelos cofres públicos, o que, na essência, acarreta 

aumento de despesa.

Noutro aspecto, verifica-se, nos autos, elementos intrínsecos que 

afastam a verossimilhança das alegações.

Pela petição Inicial, verifica-se que Elyzeu da Rocha Silva postula 

obrigação  de  fazer  por  parte  do  Estado  da  Paraíba,  consistente  na  sua 

transferência  para  a  reserva  da  Polícia  Militar,  amparado  na 

inconstitucionalidade do art.  110 da LC n.o 87/2008, buscando, diretamente, 

dar efeito repristinatório ao art. 90 da revogada Lei Estadual n.° 3.909/77, que 

previa, expressamente, a transferência do militar para a reserva remunerada, 

caso tomasse posse em cargo público.

Ocorre  que  o  dispositivo  legal  que  se  pretende  ressuscitar 

elencava requisitos próprios para a inclusão na reserva remunerada, como o 

limite de cinquenta e um anos, seis anos de permanência no posto e trinta de 

carreira, tudo para o caso de Soldado PM, Art. 90, I, "c", II, "b", Lei Estadual n.o 

3.909/77, e o Agravado não demonstrou que preenche todos os requisitos para 

a transferência da reserva remunerada, caso a Lei Complementar Estadual n.º 

87/2008 venha realmente a ser declarada inconstitucional.

Quanto  à  declaração incidental  de  inconstitucionalidade do art. 
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110 da Lei Complementar Estadual nº 87/2008, alegada pelo Agravado como 

incompatível com o Art. 142, §3º, II, da Constituição Federal, o qual disciplina a 

transferência do militar para a reserva da corporação, entendo que a matéria é 

inerente  ao mérito  da causa,  não sendo recomendável  a  análise dentro  do 

Agravo de Instrumento, notadamente se considerado que o fato de que a tutela 

antecipada foi deferida na fase postulatória.

Assim,  resta  não  demonstrada  a  verossimilhança  da  alegação 

para concessão da tutela antecipada.

Ante  o  exposto,  PROVEJO O  RECURSO  PARA CASSAR  A 
DECISÃO AGRAVADA.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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