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AÇÃO  ORDINÁRIA.  POLICIAL  MILITAR.
RESSARCIMENTO  POR  PRETERIÇÃO  EM
PROMOÇÃO.  ERRO  ADMINISTRATIVO.
PROVA  DE  PREJUÍZO.  INCLUSÃO  NO
QUADRO  DE  ACESSO  EM  DATA
POSTERIOR  À  LISTA  LANÇADA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  PROMOÇÃO
TEMPESTIVA.  PROCEDÊNCIA DO  PEDIDO.
PROMOÇÃO  DO  MILITAR  PRETERIDO.
DEVER  DO  ESTADO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA E DO APELO.

-  (…)  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. (TJPB; Ap-
RN  0075050-35.2012.815.2001;  Terceira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Ricardo
Vital de Almeida; DJPB 05/09/2014; Pág. 12

VISTOS,  relatados e discutidos os presentes
autos acima identificados.

ACORDAM os  integrantes  da  Primeira
Câmara  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por
unanimidade,  DESPROVER à Remessa Necessária e a Apelação Cível, nos
termos do voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 145. 

RELATÓRIO



Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta pelo

Estad da Paraíba desafiando Sentença, fls. 112/116, proferida pelo juiz da 6ª

Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária proposta por

Teógenes Araújo Lima, que julgou procedente o pedido, para condenar o Réu a

efetuar a promoção do Autor na graduação de Tenente Coronel, com efeitos

financeiros retroativos a 25 de dezembro de 2010, com as devidas atualizações

monetárias pelo IPCA e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança,

incidente a partir da citação. Condenou, ainda, no pagamento de honorários

advocatícios.

Em suas  razões  o  Apelante  sustenta  que  as  promoções na

carreira militar devem obedecer ao princípio da legalidade, não sendo possível

ao Judiciário inverter a ordem legal.

Contrarrazões apresentadas, fls. 126/128.

Instado  a  se  manifestar  o  Ministério  Público  opinou  pelo

desprovimento do Recurso e da Remessa.

É o relatório.

VOTO.

Depreende-se  dos  autos  que  o  cerne  da  controvérsia  é  a

preterição  de  promoção  do  Autor  na  carreira  de  militar,  por  erro  da

administração, que só veio a ser corrigido após o trânsito em julgado da Ação

n.º 0040596-63.2011.815.2011. 

O magistrado a quo julgou procedente o pedido, para condenar

o réu a efetuar a promoção do autor na graduação de Subtenente, pelo critério

de antiguidade, com efeitos financeiros retroativos à época da promoção dos

paradigmas nominados, com as devidas atualizações monetárias pelo IPCA e

juros  moratórios  aplicados  à  caderneta  de  poupança,  incidente  a  partir  da

citação. Condenou, ainda, no pagamento de honorários advocatícios fixados

em 10% (dez por cento) do valor da condenação.



Como bem pontuado na Sentença, a Lei Estadual nº 3.909/77

garante ao oficial o ressarcimento por preterição, quando tiver sido prejudicado

em decorrência de erro administrativo. Senão vejamos:

Art.17. O oficial PM será ressarcido da preterição, desde
que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:
a) tiver solução favorável a recurso interposto;
b) cessar sua situação de desparecido ou extraviado;
c)  for  absolvido  ou  impronunciado  no  processo  a  que
estiver respondendo;
d) for justificado em Conselho de Justificação; ou
e)  tiver  sido  prejudicado  por  comprovado  erro
administrativo

Inclusive,  no  mesmo  sentido  já  decidiu  a  Terceira  Câmara

Cível, desta Egrégia Corte, verbis:

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 necessida- de 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.  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.  (TJPB;  Ap-RN  0075050-
35.2012.815.2001; Terceira Câmara Especializada Cível;
Rel.  Des.  Ricardo Vital  de Almeida;  DJPB 05/09/2014;
Pág. 12

Com a certeza que advém da Sentença transitada em julgado,

verifica-se, portanto, que houve a preterição do militar com maior tempo no

posto  e  apto  à  promoção,  o  que  vinculava  a  Administração  a  promover  o

candidato que figurava dentro daquela lista.



Desta  feita,  é  evidente  o  prejuízo  experimentado  pelo

Promovente, não havendo razões para reformar a Sentença recorrida.

Diante  do  exposto,  DESPROVEJO o  Apelo  e  a  Remessa

Necessária, mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, 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, 20 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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