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APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  COBRANÇA.  POLICIAL  MILITAR.
GRATIFICAÇÃO  POR  ATIVIDADES  ESPECIAIS  -
POLICIAMENTO  DE  BARREIRA.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  EM  PRIMEIRO
GRAU.  INCONFORMISMO.  BENEFÍCIO  DEVIDO
APENAS  A  PARTIR  DA  PUBLICAÇÃO  NO
BOLETIM  INTERNO  DA  UNIDADE.
OCORRÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- A Constituição Federal, no capítulo que versa sobre
a  Administração  Pública,  estabelece  que  “a
administração pública direta e indireta de qualquer
dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
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legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte ” (art. 37).

-  A Resolução nº GCG/0001/2001-CG, determina que
as  concessões  das  gratificações  de  policiamento  de
barreiras  somente  serão implementadas  a  partir  da
data de publicação em Boletim Interno da Unidade
respectiva.

- Deve-se manter a sentença que julgou improcedente
o  pedido  de  Gratificação  de  Policiamento  de
Barreiras,  desde o  início  das  funções  de  agente  de
trânsito,  porquanto  esta  só  é  devida  a  partir  da
publicação do Boletim Interno.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, desprover a apelação.

Trata-se  de  APELAÇÃO, fls.  68/72  interposta  por
Luis André Gerônimo da Silva, desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito
da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, fls. 64/67, que, nos autos de
Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Cobrança  ajuizada em  desfavor  do  Estado  da
Paraíba, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

Diante  do  exposto,  com  respaldo  no  princípio  da
obrigatoriedade  da  fundamentação  dos  atos
jurisdicionais  (art.  93,  inciso  IX,  da  Constituição
Brasileira)  e  no  princípio  do  livre  convencimento
motivado  (art.  131,  do  Código  de  Processo  Civil),
com fundamento no art. 269, I e seguintes do Código
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de  Processo  Civil:  JULGO  IMPROCEDENTE  O
PEDIDO.

Em  suas  razões,  o  recorrente pede  a  reforma  da
decisão de primeiro grau, sob a alegação de não ter havido respeito ao princípio da
publicidade, notadamente quando, embora o seu ato de designação para a função de
agente de trânsito tenha se dado em 07 de agosto de 2010, só começou a receber a
Gratificação de Policiamento de Barreira em dezembro de 2013. Na ocasião, explica,
passou a exercer funções na 4ª Companhia de Policiamento de Trânsito. Postula, para
tanto, as seguintes insurgências: “PUBLICAR EM BOLETIM INTERNO A ATUAL
FUNÇÃO  DO  AUTOR  COMO  TAMBÉM  A  DATA  DE  INÍCIO  DA  MESMA,
SENDO  ANOTADO  NA  SUA  FICHA  FUNCIONAL,  como  também  seja  o  réu
condenado  a  PAGAR  OS  VALORES  ATRASADOS  DEVIDOS,  DESDE  A  SUA
TRANSFERÊNCIA PARA A FUNÇÃO, DE SETEMBRO/2010 À DEZEMBRO DE
2013”, fl. 72. 

Contrarrazões  pugnando  pela  manutenção  da
decisão atacada, fls. 74/81.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Os autos  dão conta que  Luis  André Gerônimo da
Silva,  soldado  de  polícia  da  4ª  Companhia  de  Policiamento  de  Trânsito,  fora
designado (ato publicado em Diário Oficial),  para exercer a função de  agente de
trânsito,  em  07  de  agosto  de  2010.  Em que  pese  tal  situação,  a  Gratificação  por
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Atividades Especiais denominada Policiamento de Barreiras, só fora implantada em
seu contracheque a partir de dezembro de 2013. 

O ente estatal, contudo, diz que referida gratificação
só é devida a partir da publicação em Boletim Ordinário da respectiva Unidade e não
da designação em Diário Oficial.

A questão controvertida, portanto, é saber, a uma se o
autor/apelante  faz  jus  ao  ressarcimento  dos  valores  atrasados  da  Gratificação  de
Policiamento  de  Barreira,  desde  que  fora  designado  para  atuar  como  agente  de
trânsito  (ato  publicado  em  Diário  Oficial  em  7  de  agosto  de  2010)  ou  desde  a
publicação em Boletim Ordinário da respectiva Unidade, ato ocorrido em 30 de julho
de 2013 e implantado no contracheque em dezembro de 2013. A duas, se é devida a
publicação em Boletim Interno da atual  função do autor com a data do início da
mesma, sendo anotado em sua ficha funcional.

Entendo que a sentença não merece reparo. Vejamos.

Em  primeiro  lugar,  destaco  que a  Constituição
Federal,  no capítulo que versa sobre a Administração Pública,  estabelece que,  “A
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,  dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (art. 37). 

Pois bem. Em se tratando de publicidade, é certo que
no caso dos autos, a Resolução nº GCG/0001/2001-CG é taxativa ao determinar que as
concessões  das  Gratificações  de  Policiamento  de  Barreiras  somente  serão
implementadas  a  partir  da  data  de  publicação  em  Boletim  Interno  da  Unidade
respectiva. A norma assim especifica:

Art.  13. As  concessões  das  Gratificações  de
Policiamento  de  Barreiras  –  Manzuá  (GPB  Código
242);  de  Policiamento  Especializado  (GPE  Código
243);  de  Presídios  (PRES.  PM  Código  244);
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Policiamento de Guarda de Quartéis  (PGQ Código
250);  de  Centro  de  Operações  e  Inteligência  (COI
Código  251),  serão  implementadas  a  partir  da
publicação  em  Boletim  Ordinário  das  Unidades
respectivas  a  que  pertencer  o  Policial-Militar
referenciado,  respeitado  o  limite  de  cotas  peculiar
determinado  em  documento  próprio  e  enviado  a
Unidade.

Na hipótese, como bem salientou o Magistrado a quo,
“é  preciso  esclarecer  que  a  Gratificação  de  Policiamento  de  Barreira  apenas  é
concedida aos militares lotados nas Companhias de Policiamento de Rodoviário,
CPRv, do BPTRAN. E no devido caso, o autor apenas passou a exercer tais funções
a partir da publicação em Boletim Interno em julho de 2013”, fls. 66/67.

Assim, considerando a data da publicação do Boletim
Interno, ou seja, em 30 de julho de 2013, fl. 35, não há que se falar em ressarcimento
dos valores atrasados da Gratificação de Policiamento de Barreira. 

Nesse sentido, a gratificação só é devida a partir de
30  de  julho  de  2013,  o  que  exclui  a  devida  pretensão  do  autor/apelante.  Por
conseguinte, não há que se falar em Boletim Interno da atual função do autor com a
data do início da mesma, sendo anotado em sua ficha funcional.

À  luz  dessas  considerações,  deve-se  manter  a
sentença vergastada em todos os seus termos.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É o VOTO.
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Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 13 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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