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ACÓRDÃO

MANDADO  DE  SEGURANÇA -  POLICIAL 
MILITAR  –  PROMOÇÃO  -  QUADRO  DE 
ACESSO  –  INDEFERIMENTO  -   POLICIAL 
MILITAR QUE RESPONDE À AÇÃO PENAL 
NÃO  TRANSITADA  EM  JULGADO  - 
VEDAÇÕES  IMPOSTAS  PELA  LEI 
ESTADUAL  Nº  3.908/77  (ART.  29,  “D”)  E 
PELO  DECRETO  ESTADUAL   Nº  8.463/80 
(ART.  31,  ITEM  2)  -  INEXISTÊNCIA  DE 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO 
DE  INOCÊNCIA  -  NORMA 
INFRACONSTITUCIONAL  QUE  GARANTE 
RESSARCIMENTO  EM  CASO  DE 
PRETERIÇÃO (ART. 17 DA LEI ESTADUAL 
Nº  3.908/77)  –  INTELIGÊNCIA  DO 
ENUNCIADO  DE  SÚMULA  Nº  47 
APROVADO  EM  INCIDENTE  DE 
UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA 
PELO  TRIBUNAL  PLENO  DO  TJPB  - 
SEGURANÇA DENEGADA.

- Nos termos do  Enunciado de Súmula nº 47 
aprovado  em incidente  de  uniformização  de 
Jurisprudência  do  Tribunal  Pleno  do  TJPB 
não  viola  o  princípio  Constitucional  da  
presunção  de  inocência,  a  recusa  
administrativa ao Policial Militar ou Bombeiro  
Militar  do  Estado  da  Paraíba  sub  judice  a  
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concorrer  à  promoção,  tendo  em  vista  a  
previsão legal do ressarcimento de preterição.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados.

ACORDAM os integrantes da Segunda Seção Especializada 
Cível, DENEGAR a SEGURANÇA, por unanimidade, nos termos do voto do 
Relator e da certidão de julgamento de fl. 85.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança com  pedido  liminar 
impetrado por  Fernando Moura da Silva  Filho contra  ato  supostamente 
ilegal cometido pelo  Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da 
Paraíba.

Alega o impetrante que a autoridade tida por coatora indeferiu 
o  pedido  de  matrícula  no  Curso  de  Habilitação  de  Sargentos  –  CHS 
PM/2013, sob o fundamento de que o requerente não preenche os requisitos 
do edital do certame.

Assevera, ainda, que o indeferimento ocorreu em virtude de 
figurar  com réu em ações  penais,  sendo que nenhuma com trânsito  em 
julgado,  portanto,  entende  possui  direito  ser  matriculado  no  Curso  de 
Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado da Paraíba.

Por  fim,  pede  pelo  deferimento  da  liminar,  para  que  o 
requerente seja matriculado no Curso de Formação de Sargentos da Polícia 
Militar do Estado da Paraíba.

Liminar indeferida (fls. 49/50).
O  Estado  da  Paraíba,  por  sua  Procuradoria,  apresentou 

defesa às fls. 56/61, alegando que a Lei veda que o Militar seja promovido 
por  tempo  de  serviço  de  cabo  PM/BM a  3º  Sargento  PM/BM,  quanto  a 
realização do seu respectivo curso de habilitação,  estão condicionados à 
inexistência  de  quaisquer  impedimentos  para  a  inclusão  em  Quadro  de 
Acesso, em caráter temporário ou definitivo no regulamento de Promoções 
da  Polícia  Militar,  afastando,  assim,  qualquer  agressão  ao  postulado 
Constitucional da presunção de inocência. Ao final, pugnou pela denegação 
da segurança.

Informações prestadas pela autoridade coatora às fls. 65/68, 
alegando não ser cabível  a inclusão do impetrante no quadro de acesso 
pleiteado,  diante  da  exigência  legal  de  preenchimento  de  determinados 
requisitos, alguns deles previsto no art. 31, item 2, do Decreto Estadual nº 
8.463/1980.
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Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 78/82, 
pugnando pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, o impetrante, acreditando haver sido violado o 
seu  direito  à  matrícula  no  Curso  de  Habilitação  de  Sargentos  –  CHS 
PM/2013,  impetrou  o  presente  mandado  de  segurança  para  que  o 
requerente seja matriculado no Curso de Formação de Sargentos da Polícia 
Militar do Estado da Paraíba.

A  sustentar  o  seu  pedido,  o  impetrante  destacou  que  o 
indeferimento ocorreu em virtude de figurar com réu em ações penais, sendo 
que nenhuma com trânsito em julgado, portanto, entende possuir direito ser 
matriculado  no  Curso  de  Formação  de  Sargentos  da  Polícia  Militar  do 
Estado  da  Paraíba, e  que  a  conduta  da  autoridade  coatora  ofende  ao 
princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da 
Constituição Federal.

Sem razão o impetrante.
De fato, ao excluir o impetrante do Curso de Habilitação de 

Sargentos  da  Polícia  Militar  da  Paraíba  –  CHS  PM/2013,  em  razão  do 
impetrante encontrar-se respondendo a processos criminais, ainda que sem 
sentença transitada em julgado, nada mais fez a autoridade coatora do que 
dar  cumprimento  à  lei  que  regulamenta  a  ascensão  dos  policiais  na 
hierarquia militar. Tivesse a autoridade apontada coatora agido de maneira 
diversa, promovendo o impetrante em que figura como réu em ação penal, 
estaria  violando  o  princípio  da  legalidade,  eis  que  sua  decisão  estava 
vinculada ao que disciplina a Legislação Estadual que regulamenta o critério 
de Promoções no Âmbito da Polícia Militar da Paraíba (art. 31“d”, do art. 29, 
Lei Estadual nº 3.908/771, como o item 2 do art. 312), o qual, como visto, 
nega o direito de promoção ao praça que responda a processo criminal, 
ainda que este preencha os demais requisitos exigidos para tanto. 

Com  efeito,  a  questão  da  não-promoção  de  militares  que 
respondam a processos criminais no âmbito da Justiça Comum ou da Militar 
foi amplamente debatida em Incidente de Uniformização de Jurisprudência 
deste Egrégio Tribunal, tendo sido aprovado em sessão realizada no dia 19 
de maio de 2014 o seguinte Enunciado de Súmula nº 47:

Não viola o princípio Constitucional da presunção 
de  inocência,  a  recusa  administrativa  ao  Policial  
Militar  ou  Bombeiro  Militar  do  Estado  da  Paraíba  

1   Art. 29. O oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso, quando: […] 
     d)  for denunciado em processo crime, enquanto a  sentença final  não transitar  em 

julgado.

2 Art. 31. Não será incluído em QA o graduado que: […]
   2.  esteja  “sub-judice”,  ou  preso,  preventivamente,em  virtude  de  inquérito  policial  militar 
instaurado
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sub judice a concorrer à promoção, tendo em vista  
a previsão legal do ressarcimento de preterição.

Ademais,  é  assente  na  Jurisprudência  dos  Tribunais 
Superiores no sentido de que não constitui ofensa ao princípio da presunção 
de inocência previsto no art. 5.º, LVII, da CF, a não inclusão de Militares em 
quadro  de  acesso.  Colho,  a  propósito,  alguns  precedentes  do  Pretório 
Excelso: 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO. 
ADMINISTRATIVO.  MILITAR  QUE  RESPONDE  A 
PROCESSO CRIMINAL. INCLUSÃO NO QUADRO DE 
ACESSO  À  PROMOÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE. 
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA.  NÃO 
VIOLAÇÃO.1.  O  princípio  da  presunção  de 
inocência  não  resta  violado  pela  legislação 
ordinária que não permite a inclusão de oficial  da 
Polícia  Militar  no  quadro  de  acesso  à  promoção 
quando  denunciado  em  processo  criminal,  desde 
que resguardada a possibilidade de ressarcimento. 
Precedentes: RE nº 459.320-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 
DJe de 23/5/2008, RE nº 356.119-AgR, Rel. Min. Ellen 
Gracie,  DJ  de  7/2/2003,  e  RE  nº  368.830,  Rel.  Min. 
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 10/10/2003.2. 
[...].  A jurisprudência  desta Corte ao apreciar  esta 
matéria pacificou entendimento no sentido de que o 
princípio  da  presunção  de  inocência  não  resta 
violado pela legislação ordinária que não permite a 
inclusão de oficial  da Polícia Militar no quadro de 
acesso  à  promoção  quando  denunciado  em 
processo  criminal,  desde  que  resguardada  a 
possibilidade  de  ressarcimento.  […]  (STF  -  ARE: 
703881  PB  ,  Relator:  Min.  LUIZ  FUX,  Data  de 
Julgamento: 24/04/2014, Data de Publicação: DJe-082 
DIVULG 30/04/2014 PUBLIC 02/05/2014) (Grifei). 

ADMINISTRATIVO.  ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DOS 
OFICIAIS  TEMPORÁRIOS  DA  AERONÁUTICA. 
ADMISSÃO  POR  MEIO  DE  CONCESSÃO  DE 
SEGURANÇA.  NOMEAÇÃO  ANTES  DO  TRÂNSITO 
EM JULGADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ITEM 3.1.1, 
LETRA  K  DO  EDITAL  QUE  REGE  O  EXAME  DE� �  
ADMISSÃO  AO  ESTÁGIO  DE  ADAPTAÇÃO  AO 
OFICIALATO  -  EA/EAOF  2011.  MILITAR  QUE 
RESPONDE  A  PROCESSO  CRIMINAL.  VIOLAÇÃO 
AO  PRINCÍPIO  DA  PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA 
NÃO  CONFIGURADA. [...]1.  A  jurisprudência  do 
Supremo é no sentido da inexistência de violação 
do  princípio  da  presunção  de  inocência  [CB/88, 
artigo  5º,  LVII]  no  fato  de  a  lei  não  permitir  a 
inclusão de  oficial  militar  no  quadro  de  acesso  à 
promoção  em  razão  de  denúncia  em  processo 
criminal.  2.  É  necessária  a  previsão  legal  do 
ressarcimento em caso de absolvição. Precedentes. 
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Agravo regimental a que se nega provimento  (RE nº�  
459.320/PI-AgR,  Segunda  Turma,  Relator  o  Ministro 
DJe  de  23/5/08).  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.�  
OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA 
DE  PROMOÇÃO.  OFENSA  AO  ART.  5º,  LVII  DA 
CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1.  Pacificou-se, no 
âmbito  da  Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal 
Federal,  o  entendimento  segundo  o  qual  inexiste 
violação  ao  princípio  da  presunção  de  inocência 
(CF/88, art. 5º, LVII) no fato de a legislação ordinária 
não permitir a inclusão de oficial militar no quadro 
de  acesso  à  promoção  em  face  de  denúncia  em 
processo  criminal,  desde  que  previsto  o 
ressarcimento  em caso  de  absolvição.  […]  (STF - 
RMS: 31750 DF , Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 
Julgamento: 27/02/2014, Data de Publicação: DJe-045 
DIVULG 06/03/2014 PUBLIC 07/03/2014) (negritei).

Também o STJ tem jurisprudência sedimentada a respeito da 
matéria, senão vejam-se os arestos adiante transcritos: 

ADMINISTRATIVO.  POLICIAL  MILITAR  ESTADUAL. 
QUADRO DE ACESSO A PROMOÇÕES. EXCLUSÃO. 
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  PRESUNÇÃO  DE 
INOCÊNCIA.  NÃO-OCORRÊNCIA.  RECURSO 
ORDINÁRIO  E  IMPROVIDO.  1.  O  art.  31,  2,  do 
Decreto Estadual  8.463/80,  que  impede a  inclusão 
do  militar  que  'esteja  sub  judice  ou  preso, 
preventivamente,  em  virtude  de  inquérito  policial 
militar  instaurado'  no  Quadro  de  Acesso  a 
Promoções, não ofende o princípio da presunção de 
inocência,  tendo  em  vista  a  previsão  de 
ressarcimento em caso de absolvição do graduado 
preterido.  Precedentes.  2.  Recurso  ordinário  não 
provido.  (STJ  -  RMS:  33025  PB  2010/0177944-0, 
Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data 
de Julgamento:  05/04/2011,  T2 -  SEGUNDA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 13/04/2011). (Grifei). 

ADMINISTRATIVO.  MILITAR  DO  EXÉRCITO. 
EXCLUSÃO  DO  QUADRO  DE  ACESSO  À 
PROMOÇÃO  POR  MERECIMENTO.  LEGALIDADE 
DO ATO.  ALEGAÇÃO  DE OFENSA  AO  PRINCÍPIO 
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 
1.  Trata-se,  na  origem,  de  Mandado  de  Segurança 
impetrado com o objetivo de reverter o ato que excluiu o 
impetrante do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento 
PM/2010  em  virtude  de  estar  submetido  a  Conselho 
Disciplinar. 2. Não configura violação ao princípio da 
presunção  de  inocência  a  existência  de  norma 
impedindo militar  de  compor  quadro  de  acesso  à 
promoção, quando alvo de investigação criminal, se 
houver  previsão  de  ressarcimento,  como  na 
presente hipótese. 3. Agravo Regimental não provido.
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(STJ  -  AgRg  no  RMS:  41654  PE  2013/0092745-8, 
Relator:  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  Data  de 
Julgamento: 27/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 24/06/2014) (Grifei). 

De  mais  disso,  a  jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores 
proclama que,  havendo previsão legal,  poderá a Administração impedir  a 
matrícula de policial militar que responde a processo criminal em curso de 
habilitação para fins de promoção na carreira, caso lhe seja permitido obter 
o ressarcimento de preterição na hipótese de absolvição. 

Veja-se:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
MILITAR  ESTADUAL  SUB  JUDICE.  EXTINÇÃO  DA 
AÇÃO  PENAL.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  À 
PROMOÇÃO  EM  RESSARCIMENTO  DE 
PRETERIÇÃO.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou 
o  entendimento  de  que  não  viola  o  princípio  da 
presunção  de  inocência  o  impedimento,  previsto 
em  legislação  ordinária,  de  inclusão  do  militar 
respondendo a ação penal em lista de promoção.
2. No entanto, uma vez extinta a ação penal, em razão 
da  prescrição,  tem  direito  a  ser  promovido  em 
ressarcimento de preterição, conforme disposto no art. 
61, § 1º, c, 2ª parte, do Estatuto dos Policiais Militares 
do Estado do Acre.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  RMS  20.356⁄AC,  Rel.  Ministro  OG 
FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 16⁄09⁄2013). (grifos 
acrescidos).

ADMINISTRATIVO. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DOS 
OFICIAIS  TEMPORÁRIOS  DA  AERONÁUTICA. 
ADMISSÃO  POR  MEIO  DE  CONCESSÃO  DE 
SEGURANÇA.  NOMEAÇÃO  ANTES  DO  TRÂNSITO 
EM JULGADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ITEM 3.1.1, 
LETRA  K  DO  EDITAL  QUE  REGE  O  EXAME  DE 
ADMISSÃO  AO  ESTÁGIO  DE  ADAPTAÇÃO  AO 
OFICIALATO  -  EA⁄EAOF  2011.  MILITAR  QUE 
RESPONDE  A  PROCESSO  CRIMINAL.  VIOLAÇÃO 
AO  PRINCÍPIO  DA  PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA 
NÃO CONFIGURADA.1. […]  5.  No caso em análise, 
há  previsão  legal,  inserta  no  Regulamento  de 
Promoções de Graduados da Aeronáutica (Decreto 
n.  881,  de  23  de  julho  de  1993),  que  disciplina  a 
promoção em ressarcimento de  preterição,  o  que 
assegura  ao  impetrante  o  seu  direito  de  ser 
promovido,  caso  seja  absolvido  no  processo 
criminal  junto  ao  Superior  Tribunal  Militar.  6. 
Segurança  denegada.  (MS  18.352⁄DF,  Rel.  Ministro 
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MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, 
DJe 29⁄05⁄2012). (negritei).

Assim,  observo  que a própria  norma estadual  contempla  a 
possibilidade  de  ressarcimento,  caso  o  graduado  seja  absolvido  na 
respectiva ação penal.

Transcrevo  o  comando  legal  do  artigo  17,  do  Decreto  nº 
8.463/80, in verbis:

“Art.  17  O graduado será ressarcido da preterição 
desde  que  lhe  seja  reconhecido  o  direito  à  
promoção, quando:

(...)

3)  for impronunciado ou absolvido em processo a 
que  estiver  respondendo,  com  sentença  passada  
em  julgado;  for  declarado  isento  de  culpa  por  
Conselho de Disciplina;

(...)

§ 2º  A promoção terá vigência a partir da data em 
que o graduado for preterido.”

DISPOSITIVO
ANTE  O  EXPOSTO,  DENEGO  A  SEGURANÇA pleiteada 

pelo impetrante.
Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor 

Desembargador Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  –  Presidente  em 
exercício.  Relator  Desembargador  José  Aurélio  da  Cruz. Participaram 
ainda  do julgamento  os Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Dr. 
Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  
Saulo Henriques de Sá e Benevides), Dr. Miguel de Britto Lyra Filho  (Juiz 
convocado para  substituir  o  Exmo.  Des.  João Alves da  Silva),  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. Ausente, justificadamente, a Desa.Maria das 
Graças de Morais Guede.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco de Paula Ferreira Lavor, Promotor 
de Justiça Convocado.

Segunda  Seção  Especializada  Cível,  Sala  de  Sessões  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 03 de setembro 
de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
Relator
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