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PROCESSUAL  CIVIL –  Ação  de
obrigação  de  fazer  com  pedido  de
tutela  antecipada  –  Participação  no
Curso  de  Formação  de  Sodados  da
Polícia  Militar  sub  judice -  Conclusão
com  aproveitamento  –  Desempenho
efetivo da Função de Soldado Engajado
–  Percebimento  de  remuneração
inferior aos demais – Permanência do
soldo  de  recruta  –  Impossibilidade  –
Violação  ao  princípio  da  Isonomia  -
Enriquecimento  ilícito  configurado  –
Antecipação  de  tutela  deferida  –
Possibilidade – Desprovimento.

-  “Mostra-se  atentatório  aos  princípios
da legalidade e da dignidade da pessoa
humana  manter  o  soldo  de  soldado
recruta àquele que,  tendo concluído o
curso de formação, mesmo por força de
decisão  judicial  precária,  exerce  as
atividades  de  soldado  engajado.”
(Apelação  Cível  n.  0042482-
29.2013.815.2001.  Relator:  Des.  José
Aurélio  da  Cruz.  Data  da  Decisão:
03/03/2015)

V I S T O S, relatados e discutidos os



presentes autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara
Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, em
negar provimento à Apelação e à Remessa Necessária, nos termos do
voto do Relator e da súmula de julgamento de folha retro. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  APELAÇÃO  CÍVEL
interposta pelo ESTADO DA PARAÍBA, hostilizando sentença oriunda da
3ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital,  que  julgou
procedente o pedido contido na inicial, nos autos da Ação de Obrigação
de  Fazer,  ajuizada  em  face  do  DAVID  WALDEMAR  MARINHO
BARBOSA.

Na  decisão  singular  de  fls.  70/72,  o
magistrado  julgou  procedente  o  pedido  formulado  na  inicial,  para
condenar o Estado da Paraíba a pagar ao autor remuneração com base
no soldo de Soldado Engajado PM-02, confirmado a tutela antecipada.

Irresignado, Estado da Paraíba interpôs
recurso apelatório de fls. 73/79, alegando que o autor concluiu o curso de
formação  na  condição  de  aluno  subjudice  o  que  impossibilitaria  uma
promoção.

Aduz,  ainda,  que  o  apelado  tem
somente  expectativa  de  direito  de  ser  declarado  soldado,  pela
Administração Pública,  após lograr êxito definitivo na pretensão judicial
que ainda não formou coisa julgada material, e então receber o valor do
soldo correspondente ao cargo ocupado.

Ao  final  pugna  pela  reforma  total  da
decisão combatida como forma de obediência ao princípio da isonomia,
para  que  os  concorrentes  municiados  de  decisões  judiciais  precárias
recebam  tratamento  diverso  daqueles  que  lograram  aprovação  por
esforços e méritos próprios. 

Sem  contrarrazões  do  apelado,
conforme certidão de fls. 81. 

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu
parecer de fls. 87/91 sem opinar acerca do mérito recursal.

É o relatório.

VOTO



A  pretensão  aduzida  em  juízo  de
primeiro grau trata-se da legalidade ou não da manutenção do soldo do
apelado  como  soldado  recruta,  já  que  foi  designado  para  exercer  as
mesmas atribuições dos soldados engajados da Polícia Militar.

Assim,  a  sentença,  que  foi  pela
procedência do pleito inaugural, deve ser mantida, vez que a conduta da
Administração  Estadual,  de  aproveitar  os  formandos  acobertados  por
decisão judicial precária, mantendo o soldo de soldado recruta, constitui
enriquecimento  ilícito,  além de  violar  os  princípios  da  legalidade  e  da
dignidade da pessoa humana.

Analisando  detidamente  os  autos
constata-se  que  o  autor/apelado  já  concluiu  o  mencionado  curso  com
aproveitamento  e está  desempenhando efetivamente as atribuições  do
cargo  de  Soldado  Engajado,  mas  permanece  recebendo  o  soldo  de
Soldado Recruta(Aluno), somente pelo fato de ter realizado o sobredito
curso por força de uma decisão judicial, o que mostra-se atentatório aos
princípios da legalidade, dignidade da pessoa humana  e da isonomia. 

O  entendimento  que  tem  prevalecido
nesta  Corte  de  Justiça  é  o  de  que  não  se  pode  admitir  que  haja
discrepância  no  tratamento  entre  o  candidato  que  termina  o  curso  de
formação  e  aquele  que  prossegue  no  concurso  amparado  por  força
judicial, inclusive no que diz respeito à nomeação, ordem de classificação
e  recebimento  de  remuneração  decorrente  do  exercício  da  atividade
desempenhada. Assim são as decisões:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROMOÇÃO
PARA O CARGO DE SOLDADO, SÍMBOLO PM-
02. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO
COM ÊXITO.  CRITÉRIOS PARA PROMOÇÃO
PREENCHIDOS.  ART.  55  DO ESTATUTO DOS
POLICIAIS  MILITARES  E  ART.  2º  DA  LEI
Nº7059/2002.  IMPOSSIBILIDADE  DE
EMUNERAR O AGRAVANTE COMO SOLDADO
RECRUTA QUANDO EXERCE A FUNÇÃO DE
SOLDADO  ENGAJADO.  REMUNERAÇÃO
INFERIOR  AO  SALÁRIO  MÍNIMO  VIGENTE.
AFRONTA AOS  PRINCÍPIOS  DA DIGNIDADE
HUMANA E DA LEGALIDADE. PROVIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Apesar de ter
concluído  o  curso  de  formação,  com  êxito,  o
agravante  não  foi  efetivado  no  cargo  de  soldado,
símbolo  pm-02,  recebendo um valor  ínfimo  pelas
atribuições  exercidas.  Não  se  mostra  justo  que  o
agravante  receba  os  valores  devidos  ao  recruta
(símbolo  pm01)  e,  em  contrapartida,  exerça  as
atividades inerentes ao cargo de soldado. Tal medida
afronta  a  regra  editalícia  que,  como  informado
acima, previa que ao terminar o curso de formação



com aproveitamento, o concluinte seria efetivado no
cargo de soldado, símbolo pm-02. Vale ressaltar que
tal  medida  constitui  violação  aos  princípios  da
legalidade  e  da  dignidade  da  pessoa  humana  na
medida em que, além de violar a norma militar,  o
estado  da  Paraíba  paga  remuneração  inferior  ao
salário mínimo vigente, como prova o contracheque
de fl. 46, bem como, inferior ao vencimento pago a
outros  servidores  que  exercem  as  mesmas
atribuições (fl. 48), em desrespeito ao princípio da
isonomia.  (TJPB;  AI  999.2013.000346-3/001;
Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz
Conv. Marcos Coelho de Salles; DJPB 12/06/2013;
Pág. 25)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA E
PEDIDO  DE  TUTELA ANTECIPADA.  CURSO
DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA
MILITAR.  REALIZAÇÃO  POR  FORÇA  DE
DECISÃO  JUDICIAL.  CONCLUSÃO  COM
APROVEITAMENTO. DESEMPENHO EFETIVO
DA FUNÇÃO  DE  MILITAR.  PERCEBIMENTO
DE REMUNERAÇÃO INFERIOR AOS DEMAIS
DE SUA PATENTE. PERMANÊNCIA DO SOLDO
DE  RECRUTA  (ALUNO).  IMPOSSIBILIDADE.
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  CONFIGURADO.
VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA
LEGALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA.  PAGAMENTO  DAS  DIFERENÇAS
SALARIAIS.  MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  DEFERIDA.
POSSIBILIDADE.  DESPROVIMENTO.  -  Do
TJPB:  "Mostra-se  atentatório  aos  princípios  da
legalidade e da dignidade da pessoa humana manter
o  soldo  de  soldado  recruta  àquele  que,  tendo
concluído o curso de formação, mesmo por força de
decisão  judicial  precária,  exerce  as  atividades  de
soldado  engajado."  (Apelação  Cível  n.  0042482-
29.2013.815.2001.  Relator:  Des.  José  Aurélio  da
Cruz. Data da Decisão: 03/03/2015). - A antecipação
de tutela é medida que pode ser apreciada em sede
de  sentença.  Tal  provimento  pode  ser  deferido
contra  a  Fazenda  Pública,  desde  que  não  se
enquadre nas  hipóteses  previstas taxativamente  no
art. 1º da Lei n. 9.494/97. - Recursos desprovidos.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018207020148150131,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DESA MARIA DAS  NEVES  DO
EGITO D FERREIRA , j. em 08-03-2016) 

Portanto, o apelante não pode furtar-se
ao implemento da equivalência salarial,  visto que o apelado concluiu o
Curso de Formação, mesmo na condição de sub judice, e está em plena
atividade  policial  nas  ruas,  porquanto  tal  procedimento  patentearia



locupletamento ilícito e violaria os Princípios da Legalidade, da Isonomia e
da Moralidade insculpidos no art. 37, caput , da Constituição Federal.

Ante  o  exposto,  nega-se  provimento
ao apelo e a remessa necessária  mantendo-se na íntegra a sentença
vergastada.

É como voto. 

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Luíz
Silvio Ramalho Júnior.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.
Des. Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz
convocado com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 27 de março de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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