
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível  nº.  0075050-35.2012.815.2001 –  6ª  Vara  da 
Fazenda Pública da Capital
Relator         : Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
Apelante        : Estado da Paraíba, representado por sua procuradora, Maria Clara Lujan
Apelado             : Marcelo Tadeu Rodrigues Lima
Advogado      : Martinho Faustino Xavier Junior
Remetente      : Juízo da 6ª vara da Fazenda Pública da Capital

PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE 
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO 
LEVANTADA  PELO  ESTADO  DA  PARAÍBA  – 
DESNECESSIDADE– REJEIÇÃO.

 –Art.  47.  Há  litisconsórcio  necessário,  quando,  por 
disposição de lei ou pela natureza da relação  jurídica, o juiz  
tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes;  
caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de  
todos os litisconsortes no processo. 
Parágrafo  único.  O  juiz  ordenará  ao  autor  que  promova  a 
citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo 
que assinar, sob pena de declarar extinto o processo. 

APELAÇÃO  CÍVEL  — AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER  —  PROMOÇÃO  AO  POSTO  DE  MAJOR — 
PRETERIÇÃO  POR  ERRO  DA  ADMINISTRAÇÃO  - 
RECONHECIMENTO  POR  SENTENÇA  TRANSITADA 
EM  JULGADO  –  DIREITO  RECONHECIDO– 
IRRESIGNAÇÃO  DO  ESTADO–  PRELIMINAR  DE 
NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO 
PASSIVO  NECESSÁRIO  –  REJEIÇÃO–  MÉRITO  – 
ARGUMENTAÇÃO  ESCASSA  –  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA – DESPROVIMENTO DA REMESSA E DA 
APELAÇÃO.    

— Lei nº3.908/77 -Art. 16- O oficial PM que se julgar prejudicado 
em seu direito  de  promoção,  em consequencia de composição do  
Quadro de Acesso, poderá impetrar recurso ao Comandante Geral  
da Polícia Militar.
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Art. 17- O oficial será ressarcido da preterição, desde que seja  
reconhecido o seu direito à promoção, quando:
(…)
e)tiver sido prejudicado por erro administrativo.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.

A C O R D A a Egrégia  Terceira  Câmara Cível  do Colendo 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em rejeitar  a  preliminar 
levantada e, no mérito, negar provimento à remessa oficial e ao apelo.

                                      R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Oficial  e Apelação cível interposta pelo 
Estado da Paraíba contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da 
Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer fundada em título 
judicial transitado em julgado ajuizada por Marcelo Tadeu Rodrigues Lima, que julgou 
procedente o pedido exordial (fls. 255/259), para determinar que o Estado da Paraíba 
promova o autor, por ressarcimento em preterição, ao posto de Major QOC, a contar 
seus efeitos a partir de 20 de agosto de 2009 para que produza seus efeitos legais na 
carreira  militar,  bem  assim  para  que  restitua  a  diferença  de  valores  não  pagos, 
respeitando a prescrição quinquenal.

Em suas  razões,  o apelante  às  fls.  206/270,  o  apelante  aduz, 
preliminarmente,  nulidade  da  relação  jurídica,  em  face  da  ausência  de  citação  dos 
litisconsortes passivos necessários. No mérito , pugna pela reforma da sentença, sob o 
fundamento  de  não  possuir  o  apelado  direito  à  promoção  em  ressarcimento  por 
preterição, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 4º e 9º da 
Lei Estadual 3.098/77. 

Contrarrazões às fls. 272/276.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer de fls. 282/290, 
opinando pela rejeição da preliminar e, no mérito, indicando apenas o prosseguimento 
da apelação.

É o relatório. 

VOTO

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, necessário tecer 
algumas  considerações  acerca  da  formação  do  litisconsórcio  passivo  necessário, 
suscitado pelo Estado da Paraíba, ora apelante. 

Como  é  cediço,  o  art.  47,  do  Código  de  Processo  Civil, 
estabelece, expressamente, as hipóteses nas quais haverá a formação de litisconsórcio 
passivo necessário, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, diante da 
ausência de pressuposto processual, senão, vejamos os termos do dispositivo legal: 
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Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por  disposição de 
lei ou pela natureza da relação  jurídica, o juiz tiver de decidir a 
lide  de  modo  uniforme  para  todas  as  partes;  caso  em que  a 
eficácia  da  sentença  dependerá  da  citação  de  todos  os 
litisconsortes no processo. 
Parágrafo  único.  O  juiz  ordenará  ao  autor  que  promova  a 
citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo 
que assinar, sob pena de declarar extinto o processo. 

O Estado da Paraíba levanta a necessidade de citação de todos 
os  demais  promovidos  anteriormente  ao  posto  de  Major,  assim  como  também  os 
possíveis  promovidos,  em  virtude  do  apelado  visar  promoção  em  virtude  de 
ressarcimento por preterição. Aduz o apelante que tal pretensão repercutiria diretamente 
na esfera jurídica dos demais militares em situação similar, porquanto não só teriam 
que  concorrer  com  um  contingente  de  militares-candidatos  maior,  mas  também,  e 
sobretudo, porque teriam suas classificações  modificadas com o ingresso na relação 
oficial de militares que inicialmente não figuravam. 

No  entanto,  não  se  verifica,  na  hipótese,   necessidade  de 
formação de litisconsórcio passivo, na medida em que o direito dos demais oficiais já 
promovidos não será em absolutamente nada atingido. Vejamos jurisprudência recente 
deste Tribunal neste sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  PARA 
PROMOÇÃO  POR  RESSARCIMENTO  DE  PRETERIÇÃO. 
LIMINAR.  CONCESSÃO  PARCIAL  DA  ANTECIPAÇÃO  DE 
TUTELA .  INSATISFAÇÃO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO 
PASSIVO  NECESSÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE 
INTERESSE  DO  TERCEIRO.  MÉRITO.  PROMOÇÃO  DE 
OFICIAL PM. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO QUADRO DE 
ACESSO.  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS. 
COMPROVAÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO. 
APLICAÇÃO DO ART. 17, ALÍNEA D , DA LEI ESTADUAL N° 
3.908/1977.  PROMOÇÃO  POR  RESSARCIMENTO  DE 
PRETERIÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO 
DECISUM.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS  DO  ART.  273  DO 
CODIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO. 0 art.  47, 
do Código de Processo Civil estabelece, expressamente, as hipóteses 
nas quais haverá a formação de litisconsórcio passivo necessário, não 
sendo  o  caso,  diante  da  inexistência  de  interesse  do  suposto 
interessado.  Para  ser  possível  a  promoção  de  Oficial  PM,  a  Lei 
Estadual n4 3.908/1977 preconizou ser indispensável a inclusão do 
militar  no  Quadro  de  Acesso,  isto  é,  na  relação  de  oficiais 
pertencentes ao mesmo posto. Visando impedir a violação ao direito 
reconhecido dos militares, a Lei Estadual n4 3.908/1977 assentou a 
possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição, quando 
houver prejuízo por comprovado erro administrativo nos termos do 
art. 17. - Desprovimento do agravo.TJPB - Acórdão do processo nº 
20020110473994001  -  Órgão(Quarta  Câmara  Cível)  -  Relator 
Frederico Martinho da Nódrega Coutinho - j. Em 12/06/2012.

Desta feita, rejeito a preliminar arguida. 
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Com relação ao mérito, depreende-se que o autor, ora apelado, 
em 27 de dezembro de 2002 foi promovido pelo critério de antiguidade ao posto de 
Capitão  QOC  da  PMPB.  Entretanto,  por  ato  governamental,  referida  promoção  foi 
anulada  sob  alegação  de  ofensa  a  Lei  de  Responsabilidade  fiscal.  Irresignado,  o 
promovente  ingressou  com  a  Ação  Declaratória  de  nº  200.2009.025.588-2,  que 
reconheceu a legalidade do ato de promoção do autor ao cargo de capitão da polícia 
militar  publicado  no  Diário  Oficial  do  dia  27  de  dezembro  de  2002.  Tal  decisão 
transitou em julgado em 15 de maio de 2010. 

No  interstício  compreendido  entre  27  de  dezembro  de  2002 
(data em que o apelado deveria ter sido promovido) e 15 de maio de 2010 (data do 
transito em julgado da sentença), em 27 de julho de 2009, a administração abriu vagas 
para promoção ao posto de Major QOC, ficando o apelado impossibilitado de concorrer 
à vaga em virtude do erro da administração que somente foi corrigido co o trânsito em 
julgado da sentença supra mencionada. 

Pois bem. Por ter o apelado sido impossibilitado de concorrer 
ao posto de Major, em face do reconhecido erro da administração, é o caso de se aplicar 
a regra do ressarcimento por preterição, prevista nos artigos 16 e 17, alínea “e”, da Lei 
nº3.908/77, in verbis:

Art. 16- O oficial PM que se julgar prejudicado em seu direito  
de promoção, em consequencia de composição do Quadro de 
Acesso,  poderá  impetrar  recurso  ao  Comandante  Geral  da 
Polícia Militar.

Art. 17- O oficial será ressarcido da preterição, desde que seja  
reconhecido o seu direito à promoção, quando:
(…)
e)tiver sido prejudicado por erro administrativo.

Tal instituto também encontra respaldo no §2º do art. 59 da Lei 
3.909/77, que assevera:

Art. 59 (…)
§ 2º: A promoção de policial militar feita em ressarcimento de 

preterição,  será  efetuada  segundo  os  princípios  de  antiguidade  ou  merecimento, 
recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido 
promovidona época devida pelo princípio em que era feita sua promoção. 

Pelo exposto, rejeito a preliminar levantada pelo apelante e, no 
mérito, NEGO PROVIMENTO  à remessa e à apelação,  mantendo a sentença em 
todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes . Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida(relator), 
juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz e a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
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Presente ao julgamento o  Dr. Francisco Paula Ferreira Lavor, 
promotor de justiça convocado.

João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Relator
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	                                      R E L A T Ó R I O

