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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  MILITAR.
NOMEAÇÃO  EM  CARGO  TEMPORÁRIO  DA
PREFEITURA. AGREGAÇÃO. ART. 142, III, DA
CF.  NECESSIDADE  DE  AUTORIZAÇÃO  DO
COMANDATE-GERAL  DA  POLÍCIA  MILITAR.
ATO  DISCRICIONÁRIO.  APLICAÇÃO
ANALÓGICA  DA  LEI  DOS  MILITARES
FEDERAIS  (LEI  6.880/80).  AGREGAÇÃO  POR
ATO  COMANDANTE-GERAL  DA  POLÍCIA.
PREVISÃO  DO  ART.  77  DA  LEI  3.907/77  DOS
POLICIAIS  MILITARES  DA  PARAÍBA.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

- Segundo o art.  142, III, da CF,  “o militar da ativa
que,  de  acordo  com  a  lei,  tomar  posse  em  cargo,
emprego  ou  função  pública  civil  temporária,  não
eletiva,  ainda que  da  administração  indireta,  ficará
agregado  ao  respectivo  quadro e  somente  poderá,
enquanto  permanecer  nessa  situação,  ser  promovido
por  antiguidade,  contando-se-lhe  o  tempo de  serviço
apenas para aquela promoção e transferência para a
reserva,  sendo  depois  de  dois  anos  de  afastamento,
contínuos  ou  não,  transferido  para  a  reserva,  nos
termos da lei;” 

- De acordo com o Estatuto dos Militares Federais (Lei
6.880/80),  aplicável  subsidiariamente  à  presente
hipótese, a nomeação de militar em cargo ou emprego
público somente será deferida mediante autorização de
autoridade competente. 
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- O art. 77 da Lei 3.907/77, dos Policiais Militares da
Paraíba,  por  sua  vez,  prevê  que  “a  agregação  de
oficiais se faz por parte do Governador do Estado e de
praças,  por  ato  do  Comandante  Geral  da  Polícia
Militar”.  Logo,  não  restam dúvidas  de  que  o  ato  de
agregação  dos  militares  necessita  de  autorização,
sobremodo quando se verifica claramente no art. 134 da
referida lei que será aplicada  “as leis e regulamentos
em  vigor  no  Exército  Brasileiro” às  matérias  não
reguladas pela legislação militar estadual.

- Não cabe ao Comando Militar efetuar tão somente o
registro de agregação, mas dispor da maneira que lhe
aprouver  quanto  ao  afastamento  dos  militares  para
exercerem cargos públicos de forma temporária.

- Segurança denegada.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDAM os  integrantes  da Primeira  Seção Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça  da Paraíba, em sessão ordinária, denegar a segurança,
por unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por José Ricardo
da Silva Albuquerque e Pedro Henrique Sobrinho Júnior contra ato omissivo,
supostamente  ilegal  e  abusivo,  do  Comandante Geral  da Polícia  Militar  do
Estado da Paraíba. 

Na  exordial,  os  impetrantes  se  insurgiram  em  face  do
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Alegaram que foram
legalmente nomeados em cargo público civil temporário na Prefeitura Municipal
de  Bayeux-PB (fls.  18 e 22).  Diante disso,  o prefeito do Município oficiou à
autoridade mencionada para que procedesse a agregação dos insurgentes (fl. 23).
No  entanto,  o  Comandante-Geral  se  manteve  inerte,  não  adotando  qualquer
providência a fim de agregar os militares. 

Aduziu que a omissão da autoridade coatora “está trazendo sérios
riscos para os impetrantes, uma vez que já estão em plena atividade nos cargos
para o qual foram nomeados na Prefeitura Municipal de Bayeux, e não foram
legalmente  afastados  das  atividades  policiais  militares,  como  determina  a
legislação constitucional e infraconstitucional aplicada aos militares”.

Portanto,  diante  desse  cenário,  requereram,  através  do  presente
writ: (i) o deferimento da liminar inaudita altera pars, para fossem determinadas
as suas agregações; (ii) ao final, a concessão do mandado de segurança, a fim de
ratificar  a  medida  liminar  requerida,  determinando,  em  definitivo,  as  suas
respectivas agregações.

Em decisão de fls. 43/45, o relator primitivo da presente ordem
mandamental,  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho  (juiz  de  direito  convocado  em
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substituição), deferiu o pedido liminar, determinando a agregação imediata dos
impetrantes, sob pena de multa diária.

Devidamente  notificada  (fl.  49),  a  autoridade  coatora  prestou
informações às fls. 50/57. Afirmou que o afastamento do militar para tomar posse
em cargo público, “pressupõe a aquiescência do Estado”, através de autorização
de  autoridade  competente,  pois  o “ato  de  cessão  ou  autorização,  visa
salvaguardar a reserva da Constituição Federal de proibição de acumulação de
cargo ou emprego público em concomitância com com a condição de militar da
ativa”.  Logo,  sendo  ilegal  o  ato  de  nomeação  dos  suplicantes,  requereu  a
revogação da liminar e, por consequência, da segurança.

O Estado da Paraíba, por meio da Procuradoria-Geral do Estado,
apresentou  defesa  (fls.  59/64),  com  fundamento  no  art.  7º,  inciso  II,  da  Lei
12.016/2009, nos mesmos termos das informações prestadas pelo Comandante-
Geral da Polícia Militar da Paraíba. Ademais, apresentou Agravo Interno em face
da decisão liminar que deferiu o pedido dos autores (fls. 66/71).

Nas  razões  recursais,  alegou,  em  síntese,  a  ausência  de
plausibilidade do direito alegado. Sustentou que diante da alínea “b” do § 3º do
art.  98  da  Lei  Federal  nº  6.880/80,  aplicável  subsidiariamente  aos  militares
estaduais,  é  imprescindível  a  autorização  da  respectiva  autoridade,  in  casu,  o
Comandante-Geral da Polícia Militar da Paraíba, para que o militar seja afastado
temporariamente para ser nomeado em cargo público temporário e não eletivo.
Com isso,  pleiteou a  suspensão do  decisum  até  o julgamento  final  do  agravo
interno e, por fim, requereu a reconsideração da decisão monocrática. Não sendo
esse o entendimento, que fosse o presente writ submetido ao julgamento da Seção
Especializada.

Às fls. 78/82, esta relatoria deferiu  o pedido de reconsideração,
revogando  o  decisum  anterior,  que  determinou  a  agregação  imediata  dos
impetrantes.

Irresignados, os impetrantes aviaram Agravo Interno (fls. 85/89),
aduzindo,  em  síntese,  a  existência  de  fatos  novos  supervenientes  a  ensejar  a
modificação do julgado. Segundo os insurgentes, a Medida Provisória n.º 211, de
29 de novembro de 2013 "reconheceu ser um grave equívoco da administração
não agregar imediatamente os policiais militares nomeados para exercer funções
civis, não eletivas".

Às fls. 100, esta relatoria assim decidiu:

“(...) Na hipótese, não vislumbro periculum in mora na
manutenção da decisão de fls. 78/82, nem alteração no
quadro  fático  jurídico.  Com  efeito,  a  Medida
Provisória n.º 211, de 29 de novembro de 2013 (fls.
93/94) não alterou substancialmente o art. 75 da Lei
3.909/77, pois não tratou da dispensa de autorização
do Comando-Geral para cessão de militares a fim de
ocuparem cargos civis. Em verdade, nada falou sobre a
necessidade  ou  não  de  tal  autorização,  mas  apenas
ratificou que o militar nomeado para cargos civis deve
ser  agregado.  O  ato  de  cessão  do  militar,  quer
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expresso  ou  tácito,  é  anterior à nomeação no cargo
civil, não tendo sido, pois, disciplinado pela referida
medida provisória. 
Assim,  mantenho  a  decisão  de  fls.  78/82  pelos  seus
próprios  fundamentos.  Ao  Ministério  Público  para
parecer. Após conclusos.” 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela
denegação da ordem (fls. 104/106).

É o relatório.

VOTO.

A presente demanda já  foi  exaustivamente analisada quando da
apreciação do Agravo Interno interposto pelo Estado da Paraíba às fls. fls. 66/71.
Nesta oportunidade, esta relatoria exerceu o juízo de retratação, fundamentando
detalhadamente  as  suas  razões,  e  modificou  a  decisão  proferida  pelo  relator
primitivo  da presente  ordem mandamental,  Dr.  Aluízio Bezerra  Filho (juiz  de
direito convocado em substituição), que deferiu o pedido liminar, determinando a
agregação imediata dos impetrantes, sob pena de multa diária (fls. 43/45).

No caso, as mesmas razões de decidir permanecem, motivo pelo
qual  levo os fundamentos da decisão para análise  e apreciação desta Primeira
Seção Especializada Cível.

Como  relatado,  alegaram  os  impetrantes  que  foram  legalmente
nomeados em cargo público civil temporário na Prefeitura Municipal de Bayeux-
PB. No entanto, mesmo havendo sido informado de tal fato, o Comandante-Geral
não  adotou  qualquer  providência  a  fim de  agregar  os  militares.  Diante  disso,
requereram  os  insurgentes,  em  síntese,  que  fossem  determinadas  as  suas
respectivas agregações.

Pois bem. De acordo com o  art. 142, § 3º, III, da Constituição
Federal, o militar da ativa que passe a exercer cargo, emprego ou função pública
temporária, não eletiva, deve ser agregado da respectiva instituição. Registre-se:

Art.  142.  As  Forças  Armadas,  constituídas  pela
Marinha,  pelo  Exército  e  pela  Aeronáutica,  são
instituições  nacionais  permanentes  e  regulares,
organizadas com base na hierarquia e na disciplina,
sob a autoridade suprema do Presidente da República,
e  destinam-se  à  defesa  da  Pátria,  à  garantia  dos
poderes  constitucionais  e,  por  iniciativa  de  qualquer
destes, da lei e da ordem.
(...)
§  3º  Os  membros  das  Forças  Armadas  são
denominados  militares,  aplicando-se-lhes,  além  das
que  vierem  a  ser  fixadas  em  lei,  as  seguintes
disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº
18, de 1998)
(...)
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III - O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar
posse  em  cargo,  emprego  ou  função  pública  civil
temporária, não eletiva, ainda que da administração
indireta,  ficará  agregado  ao  respectivo  quadro e
somente poderá, enquanto permanecer nessa situação,
ser  promovido  por  antiguidade,  contando-se-lhe  o
tempo  de  serviço  apenas  para  aquela  promoção  e
transferência para a reserva, sendo depois de dois anos
de afastamento, contínuos ou não, transferido para a
reserva, nos termos da lei; 

O referido dispositivo é claro quanto à agregação dos militares que
tomarem posse em cargo, emprego ou função pública. Todavia, não estabelece a
forma  como  a  agregação  será  efetivada.  De  igual  modo,  a  Lei  Estadual  dos
Militares também não trata do procedimento de agregação. No entanto, o Estatuto
dos  Militares  Federais  (Lei  6.880/80),  aplicável  subsidiariamente  à  presente
hipótese,  prevê, em seu  art.  98, § 3º,  alíneas “a” e “b”,  que a nomeação de
militar em cargo ou emprego público somente será deferida mediante autorização
de autoridade competente. Observe-se:

Art. 98. (…)
§  3°  A  nomeação  ou  admissão  do  militar  para  os
cargos ou empregos públicos de que trata o inciso XV
deste  artigo  somente  poderá  ser  feita  se:  (Redação
dada pela Lei nº 9.297, de 1996)
a) oficial, pelo Presidente da República ou mediante
sua autorização quando a nomeação ou admissão for
da  alçada  de  qualquer  outra  autoridade  federal,
estadual ou municipal; e 
b) praça, mediante autorização do respectivo Ministro.

Nesse  sentido, é patente que não basta a  mera comunicação da
nomeação e posse em cargo público, sendo necessário que haja prévia autorização
para tanto. No caso, far-se-ia necessário o beneplácito do Comandante-Geral da
Polícia  Militar,  conforme  previsto  no  art.  77  da  Lei  3.907/77,  que  define  a
organização básica dos Policiais Militares da Paraíba. Vejamos:

Art. 77 –  A agregação de oficiais se faz por parte do
Governador  do  Estado  e  de  praças,  por  ato  do
Comandante Geral da Polícia Militar.

Diante  desse  cenário,  não  restam  dúvidas  de  que  o  ato  de
agregação dos suplicantes necessita de autorização, sobremodo quando se verifica
claramente no art. 134 da Lei 3.907/77 que será aplicada “as leis e regulamentos
em vigor no Exército Brasileiro” às matérias não reguladas pela legislação militar
estadual.

Com  efeito,  entendo  que  a  Administração  tem  o  poder
discricionário para decidir, segundo os critérios de conveniência e oportunidade,
quanto à autorização para que os militares exerçam cargo, emprego ou função
pública, não sendo viável que o Judiciário, diante do princípio da separação dos
poderes, adentre no mérito administrativo.
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Pensar diferente, é retirar dos comandos militares o controle sobre
os seus membros, gerando instabilidade numa área extremamente sensível que é a
segurança pública. Dessa forma, não que poderia ficar ao alvedrio dos impetrantes
o  ato  de  agregação,  sendo,  como visto à  saciedade,  um ato  discricionário  do
Comandante-Geral da Polícia Militar.

Ao  contrário  do  que  faz  entender  os  insurgentes,  não  cabe  ao
Comando Militar  efetuar  tão  somente  o  registro  de  agregação,  mas  dispor  da
maneira que lhe aprouver quanto ao afastamento dos militares para exercerem
cargos públicos de forma temporária.

Nesse sentido, trago à baila arestos dos Tribunais Federais da 1ª e
2º Região:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MILITAR.
NOMEAÇÃO. CARGO TEMPORÁRIO. AGREGAÇÃO.
PRÉVIA  AUTORIZAÇÃO.  NECESSIDADE.  ATO
DISCRICIONÁRIO. ART. 142, III DA CF E ARTS. 82,
85  E  98  DO  ESTATUTO  DOS  MILITARES  -  LEI
6.880/80.  LEITURA  SISTEMÁTICA.  APELAÇÃO
PROVIDA.  1.  O  disposto  no  artigo  142,  III,  da
Constituição  Federal  de  1988  e  na  Lei  nº  6.880/80
Estatuto  dos  Militares  deve  ser  lido  de  forma
sistemática. 2. A nomeação de militar na ativa para
exercício  de  cargo  ou  emprego  público  civil
temporário,  não  eletivo,  deve  ser  precedida  de
autorização, nos termos do art. 98, §3º,  do Estatuto
dos  Militares,  estando  sua  posse  condicionada  à
respectiva  agregação  que  deverá  observar  o
estabelecido  no  art.  82  e  seguintes  do  mesmo
dispositivo legal. 3. Trata-se de ato discricionário da
administração,  sujeito  ao  juízo  de  conveniência  e
oportunidade. 4.  Apelação,  a  que se  dá  provimento,
para julgar improcedente o pedido, condenar o autor
ao  pagamento  das  custas  e  inverter  o  ônus  da
sucumbência.  (AC  200936010043073,
DESEMBARGADORA  FEDERAL  ÂNGELA  CATÃO,
TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:21/06/2011
PAGINA:039.) 

ADMINISTRATIVO – MILITAR – NOMEAÇÃO PARA
CARGO  CIVIL  TEMPORÁRIO  –  AGREGAÇÃO  –
ART. 142, § 3º, III, DA CF/88 – ARTS. 80, 82 E 98 DA
LEI 6.880/80 – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO
DE AUTORIDADE MILITAR – POSSE RESPALDADA
EM  DECISÃO  JUDICIAL.  I  -  O  autor,  Segundo
Tenente  da  Marinha,  foi  convidado,  pelo  Prefeito
Municipal  de  Valença-RJ,  para  assumir  o  cargo  de
adjunto do Secretário de Cultura e Turismo,  junto à
prefeitura daquele município. Apesar de ter requerido
administrativamente  seu  afastamento  temporário  dos
quadros da Marinha, a autorização para a posse e a
agregação  não  haviam  sido  concedidas,  razão  pela

Agravo Interno no Mandado de Segurança nº. 0588121-02.2013.815.0000.                                                                                  6



qual ele ajuizou a presente ação, na qual foi deferida a
antecipação  de  tutela.  II  -  Assim  sendo,  apesar  de
haver  previsão  constitucional  e  legal  para  o
afastamento e para a agregação do autor, na hipótese
de nomeação para cargo público civil temporário, tal
direito  está  condicionado  à  autorização  da
Administração Militar, nos termos do art. 98, §3º, da
Lei 6.880/80. III - Com efeito, o autor, na condição de
Oficial, necessitaria de autorização do Presidente da
República  para  ocupar  o  cargo  de  adjunto  do
Secretário de Cultura e Turismo, junto à Prefeitura
Municipal de Valença. Contudo, tendo em vista que o
autor exerceu o cargo respaldado em decisão judicial,
não  pode  ser  submetido  a  qualquer  punição
disciplinar,  devendo  ser  reconduzido  a  seu  status
anterior  na  Marinha.  Logo,  a  apelação  merece  ser
parcialmente provida apenas quanto a este ponto. IV -
Importa ressaltar que a nomeação para o cargo civil se
deu  em  1999.  Por  tratar-se  de  cargo  político,
provavelmente o  autor não mais o ocupa,  há muitos
anos.  V  –  Apelação  parcialmente  provida.  (AC
199951010051873, Desembargador Federal  CASTRO
AGUIAR, TRF2 - QUINTA TURMA ESPECIALIZADA,
E-DJF2R - Data::17/08/2010 - Página::105/106.) 

No tocante às alegações dos impetrantes quanto à existência de
fatos  novos  supervenientes  diante  da  Medida  Provisória  n.º  211,  de  29  de
novembro  de  2013,  mantenho  de  igual  modo,  o  mesmíssimo  entendimento
adotado às fls. 100.

Ora, a Medida Provisória n.º 211, de 29 de novembro de 2013
(fls.  93/94)  apenas ratificou que o militar  nomeado para cargos civis deve ser
agregado, não tratando, todavia, em momento algum da dispensa de autorização
do Comando-Geral para cessão de militares a fim de ocuparem cargos civis. Logo,
mais uma vez, sem razão os impetrantes.

Portanto,  não  resta  outro  caminho  a  trilhar  a  não  ser
DENEGAR a segurança pretendida.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  José  Ricardo  Porto,  Presidente.  Relator:  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho. Participaram
ainda do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque, Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda
Ferreira e Leandro dos Santos. Ausente, justificadamente, o Exmo. Sr. Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 

Presente à sessão, representando o Ministério
Público, a Excelentíssima Senhora Doutora Vanina Nóbrega de Freitas Dias
Feitosa, Promotora de Justiça, convocada.
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Primeira  Seção Especializada  Cível,  Sala  de
Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia
03 de setembro de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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