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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  COM  PEDIDO  DE  TUTELA.  POLICIAL
MILITAR.  PROMOÇÃO  DE  1º  SARGENTO  PARA
SUBTENENTE.  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS  PREVISTOS  NO  ESTATUTO  DOS
POLICIAIS  MILITARES,  ARTS.  58  E  59  DA LEI
ESTADUAL  Nº  3.909/77  E  LEI  Nº  8.463/90.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DA  AÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PROMOÇÃO  POR
ANTIGUIDADE.  NECESSIDADE  DE
OBSERVÂNCIA  DE  VAGAS.  REFORMA  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.

-  “A promoção  por  antiguidade,  além  de  preceder
hierarquicamente um graduado sobre os demais da
mesma graduação, é preciso observar o número de
vagas  estabelecidas  para  cada  qualificação
particular”.

“A inexistência de vagas para graduação pleiteada,
no caso,  de Subtenente,  inviabiliza a promoção da
parte autora”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade,  em  PROVER  o  Apelo,  nos  termos  do  voto  do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 77. 

RELATÓRIO
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Cuida-se  de  Remessa  Necessária  e,  de  Apelação  Cível

interposta pelo Estado da Paraíba contra Sentença de fls. 51/52v., proferida

pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, que julgou procedente,

em parte, o pedido, condenando o Apelante “à obrigação de fazer consistente

em promover o Autor, à 1º Sargento PM Jeová Luiz dos Santos, à patente de

Subtenente, conforme abertura de vagas, desde preenchido o requisito previsto

no art. 10, Item, 03, §1º do Decreto nº 8.463/80, já que os demais requisitos

foram preenchidos”.

Nas razões de fls.  56/60,  o  Apelante  alega que a Sentença

merece reparo, em virtude da necessidade de se respeitar existência de vaga,

na qualificação específica do Autor/Apelado, qual seja: QPMG-1/QPMP-1, para

efeito da promoção. Ademais, afirma que, apesar da extinção da qualificação

do Promovente, por força do art. 3º da Lei Estadual nº 7.165/2002, todos os

direitos  adquiridos  foram  assegurados,  preservando-se  as  qualificações

anteriores, conforme observa-se no Boletim PM nº 179, onde ficou assegurado

a  promoção  para  a  qualificação  QPMG-1/QPMP-2,  também  extinta  pela

referida Lei.

Sem Contrarrazões.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  70/73,  opina  pelo  não

conhecimento da Apelação.

É o relatório. 

VOTO

Opinou  o  representante  do  Ministério  do  Parquet  pelo  não

conhecimento  do  Recurso  Apelatório,  por  força  do  não  atendimento  ao

Princípio da Dialeticidade. 

Referido  Princípio,  traduz  a  necessidade  de  a  parte
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descontente  com  o  provimento  judicial  interpor  o  seu  inconformismo  de

maneira crítica, ou seja, discursiva, sempre construindo um raciocínio lógico e

conexo  aos  motivos  elencados  no  decisório  combatido,  possibilitando  à

Instância Recursal o conhecimento pleno das fronteiras do descontentamento. 

Com relação ao tema, pontifica Nelson Nery Junior, verbis:

“Vige,  no  tocante  aos  recursos,  o  princípio  da
dialeticidade.  Segundo  este,  o  recurso  deverá  ser
dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar
o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a
parte contrária poderá contra-arrazoá-lo,  formando-se o
imprescindível contraditório em sede recursal.

As  razões  do  recurso  são  elementos  indispensáveis  a
que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito
do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos
da  decisão  recorrida.  A  sua  falta  acarreta  o  não
conhecimento.  Tendo  em  vista  que  o  recurso  visa,
precipuamente,  modificar  ou  anular  a  decisão
considerada  injusta  ou  ilegal,  é  necessária  a
apresentação  das  razões  pelas  quais  se  aponta  a
ilegalidade  ou  injustiça  da  referida  decisão
judicial.”(Teoria  Geral  dos  Recursos  –  Princípios
Fundamentais.  Editora  Revista  dos  Tribunais.  4    ed.
1997. p. 146/147).” 

In casu, todavia, entendo atendido os requisitos preconizado no

art. 1010, II, do novo CPC, pois o Apelante expôs as razões de fato e de direito

que a levou a voltar-se contra a Sentença no tocante à matéria suscitada.

Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida
ao juízo de primeiro grau, conterá:

II – a exposição do fato e do direito;

Desse  modo,  presente  a  dialeticidade,  passo  a  análise  do

mérito.

Do Mérito

Extrai-se  do  caderno  processual,  que  o Autor,  ora  Apelado,

ajuizou  a  presente  Ação,  a  fim  de  garantir  a promoção  a  Subtenente,  em

virtude de ter adquirido o título de especialista em armamentos, passando a
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figurar  na  Qualificação  Policial  Militar  –  QPM  -  Especialista,  da  QPMP  –

Qualificação Policial Militar Particular – QPMG-1.

Para tanto, argumenta que o art. 3º da Lei nº 7.165/2002, cujo o

objeto era fixar o efetivo da Polícia Militar do Estado da Paraíba, extinguiu,

entre outros, o quadro de especialista em armamentos e transferiu-os para o

Quadro Suplementar de Graduados da Polícia Militar (QSGPM).

Afirma, ainda, que tal transferência deixou-o sem função e setor

definido e que o referido Quadro Suplementar não existe na Polícia Militar da

Paraíba, por isso o edital, contido no boletim nº. 170, de 14.09.2011, não previu

vaga para promoção de 1º Sargento para Subtenente com especialidade em

manutenção de armamentos, prejudicando sua ascensão na carreira.

Pois bem.

Inicialmente,  para  evitar  tautologia,  transcrevo  parte  da

fundamentação da Sentença, adotando-a como razão de decidir:

“no caso posto em disceptação, observa-se que o autor
pleiteia  sua  promoção  por  antiguidade  à  patente  de
Subtenente,  com  o  pagamento  das  remunerações
devidas com data retroativa ao período em já poderia ter
sido promovido.

Diz o art. 58 do Estatuto do Policiais Militares do Estado,
Lei Estadual nº 3.909/77:

Art. 58 - O acesso na hierarquia policial militar é seletivo,
gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de
conformidade  com  o  disposto  na  legislação  e
regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de
modo  a  obter-se  um  fluxo  regular  e  equilibrado  de
carreira para os policiais militares a que estes dispositivos
se referem. 
Parágrafo 1º - O planejamento da carreira dos oficiais e
praças,  obedecidas  às  disposições  da  legislação  e
regulamentação a que se refere este artigo, é atribuição
do Comandante-Geral da Polícia Militar.
Parágrafo 2º - A promoção é um ato administrativo e tem
como finalidade básica a seleção dos policiais militares
para  o  exercício  de  funções  pertinentes  ao  grau
hierárquico superior. 
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Por sua vez o art.  59 do referido Estatuto,  explicita os
critérios das  promoções:
Art. 59 - As promoções serão efetuadas pelos critérios de
antiguidade  e  merecimento  ou,  ainda,  por  bravura  ou
"post mortem". 
Parágrafo 1º  -  Em casos extraordinários,  poderá haver
promoção em ressarcimento de preterição. 

A promoção  por  tempo  de  serviço  é  a  promoção  por
antiguidade e, nos moldes do § 1º do art. 58, deve ser
planejada pelo  Comandante  Geral  da  PM,  e,  por  isso,
deve-se  observar  o  Regulamento  de  Promoções  de
Praças – DECRETO Nº 8.463; DE 22 ABR 80 (D.O. DE
25/04/80), que dispõe no seu art. 10:
Art.  10  As  promoções  por  antiguidade  e  merecimento
serão  efetuadas  para  preenchimento  de  vagas  e
obedecerão  às  seguintes  proporções  em  relação  ao
número de vagas:
1) 3º Sargento a 2º Sargento – uma por merecimento e
duas por antiguidade.
2) 2º Sargento a 1º Sargento – uma por merecimento e
uma por antiguidade.
3) 1º Sargento a Subtenente – duas por merecimento e
uma por antiguidade.
§ 1º A distribuição das vagas pelos critérios de promoção
resultará da aplicação das proporções deste artigo sobre
o total  das vagas existentes nas graduações a que se
referem.

Não assiste razão ao autor quando simplesmente tenta
demonstrar  o preenchimento do requisito temporal,  dos
Cursos de Formação e Aperfeiçoamento, e esquece do
principal ponto que rege o sistema de promoções, que é
a necessidade de observância de vagas.

O art. 5º do Decreto supracitado assim dispõe:

“Art. 5º Promoção por antiguidade é aquela que se baseia
na  precedência  hierárquica  de  um  graduado  sobre  os
demais de igual graduação, dentro do número de vagas
estabelecidas  para  cadas  qualificação  particular  de
policial militar ou de bombeiro militar”.

Conforme se verifica, a promoção por antiguidade, além
de  preceder  hierarquicamente  um  graduado  sobre  os
demais  da  mesma  graduação,  é  preciso  observar  o
número de vagas estabelecidas  para  cada qualificação
particular.

Assim, a inexistência de vagas para graduação pleiteada,
no caso, de Subtenente, inviabiliza a promoção da parte
autora, conforme foi demonstrado através do Boletim PM
nº 14.09.2011 (fl. 24)”
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Quanto a alegação de que a transferência do Promovente para o

Quadro  Suplementar  –  QSGPM provocou  prejuízo  a  ascensão  na  carreira,

também, não merece prosperar. É que o Boletim PM nº 179, pág.24, assegurou

a promoção para a qualificação QPMG-1/QPMP-2, embora extinta pela Lei nº

7.165/2002.

Tem  mais,  mesmo  adotando  parte  da  fundamentação  que

deferiu parcialmente o pedido, não há elementos nos autos a corroborar com a

tese do Apelado, além disso, a intervenção do Poder Judiciário para modificar

as  escolhas  realizadas  pela  Administração  Pública  só  poderá  ser  feita  em

casos  excepcionais  e  nas  hipóteses  em que  houver  manifesta  violação  às

normais legais, portanto, não se aplicando ao caso.

Ante  o  exposto,  PROVEJO  a  Apelação, afastando  a

condenação imposta na Sentença.

Inverto a sucumbência e condeno o Autor ao pagamento das

custas e honorários advocatícios, sendo este último em R$ 1.000,00 (um mil

reais), mantendo suspensa a cobrança, em virtude do Promovente ser assistido

pela justiça gratuita.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  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, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator


