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GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0015196-81.2010.815.2001)
RELATOR :Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE :Estado da Paraíba
PROCURADOR :Alexandre Magnus Ferreira Freire
APELADOS :Ednaldo Alves da Silva e Outros
ADVOGADO :Clodoaldo Pereira Vicente de Souza (OAB/PB 10.503)
REMETENTE :Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública da Capital

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. Remessa necessária e
apelação cível. Policial militar. Promoção ao cargo de 2º sargento.
Requisitos  previstos  no  decreto  n.º  8.463/80  (regulamento  de
promoções  de  praças  da  polícia  militar).  preenchimento.
Necessidade  de  conclusão  em curso  de  formação  de  sargentos.
Exigência não prevista em lei. procedência do pedido. manutenção
da sentença. Remessa necessária e apelação desprovidas.

-Nos termos do art. 3.º do Decreto Estadual n.º 23.287/2002, além
das promoções de soldado a  cabo PM/BM e de cabo a terceiro
sargento PM/BM, as praças poderão ser beneficiadas por mais uma
promoção, caso preencham as condições previstas no Regulamento
de Promoções de Praças da Polícia
Militar (Decreto nº 8.463/80);

-Assim, restando devidamente comprovado que os apelados reúnem
os pressupostos legais necessários para a promoção à 2º Sargento,
não haveria outro caminho a percorrer senão julgar procedente a
pretensão  inicial,  como  acertadamente  decidido  na  sentença
impugnada.

-Remessa necessária e apelação desprovidas.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar provimento à remessa necessária e à apelação, nos termos do
voto do Relator.
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RELATÓRIO

Trata-se de Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado
da Paraíba em face da sentença proferida pelo Juiz da 5a  Vara da Fazenda Pública da
Capital que, condenou o apelante a proceder a promoção dos apelados na graduação de
2º  Sargento  QSGBM,  bem  como  ao  pagamento  das  diferenças  salariais  a  serem
apuradas em liquidação de sentença (fs. 189/194).

Embargos  de  declaração  acolhidos  para  corrigir  erro  material
inserido no dispositivo. (fs. 214/215) 

Em seu apelo, requer a reforma da sentença prolatada, aduzindo
para tal, que não teriam os apelados preenchido os pressupostos previstos no Decreto nº
8.4638/80  para  promoção,  por  antiguidade,  para  2º  Sargento,  uma  vez  que  não
comprovaram ter concluído o curso de formação exigido, o qual, segundo aduz, não se
confunde com o curso de habilitação estatuído no Decreto nº 23.287/2002. (fs.317/330)

Contrarrazões às fs.334/342

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  prosseguimento  do
recurso, sem manifestação sobre o mérito (f. 346).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Deve-se negar provimento à remessa necessária e à apelação. 

I – DO MÉRITO

Conforme se observa nos autos, verifica-se que o centro da questão
posta em discussão consiste em averiguar se o Decreto 8.463/80 exige, para a promoção,
por  antiguidade,  para 2º  Sargento,  a  conclusão em curso  de habilitação de Sargento
específico, diverso do Curso de Formação de Sargentos. 

O  Decreto  Estadual  nº  23.287/2002  discrimina  as  condições
necessárias à promoção de soldado a cabo PM/BM e de cabo à 3º sargento PM/BM,
assim estatuindo: 

“Art. 1º – Fica autorizada, na Polícia Militar do Estado, as promoções
de Soldado PM/BM a Cabo PM/BM e de Cabo PM/BM a 3º Sargento
PM/BM,  por  tempo  de  efetivo  serviço  desde  que  satisfaçam aos
seguintes requisitos: 

I. Possuam 10 (dez) anos de efetivo serviço, para a promoção de
Cabo PM/BM;

II. Estejam classificados, no mínimo, no comportamento ótimo;
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III. Sejam considerados aptos em inspeção de saúde realizada pela
Junta Médica da Corporação;

IV. Sejam considerados aptos em teste de aptidão física realizado
para o fim específico de promoção;

V. Não incidam em quaisquer impedimentos paras para inclusão em
Quadro  de  Acesso,  em  caráter  temporário  ou  definitivo,
estabelecidos no regulamento de Promoções de Praças da Polícia
Militar;

VI.  Tenham  pelo  menos  dez  (dez)  anos  na  graduação  de  Cabo
PM/BM para a promoção de 3º Sargento PM/BM”

Art. 2º - As promoções referidas ocorrerão após a conclusão, com
aproveitamento, de Curso de Habilitação de Graduados, que será
convocado de acordo com a ordem de antiguidade e obedecendo os
requisitos para a promoção, acima discriminados.” 

“Art.  3º As praças alcançadas por este Decreto, somente poderão
ser beneficiadas por mais uma promoção, se vierem a preencher as
condições previstas no Regulamento de Praças da Polícia  Militar,
ressalvado o disposto na Lei n º 4.819, de 03 de junho de 1986, e
suas modificações posteriores” (grifo nosso) 

De uma simples leitura da norma acima (art. 3º) é possível concluir
que além das duas promoções reguladas pelo decreto, para cabo e para 3º sargento –
para as quais se exige tão somente a realização de um curso de habilitação – , as praças
podem  se  beneficiar  de  mais  uma  promoção,  desde  que  preencham  as  condições
previstas no Regulamento de Promoções de Praças da Polícia Militar.

Importa  ressaltar  que  o  Regulamento  para  as  Polícias  Militares  e
Corpos  de  Bombeiros  Militares  (R-200),  não  prevê  a  exigência  de  realização,  com
aproveitamento, de curso de habilitação, para a promoção à graduação de 2º Sargento,
como se pode verificar do disposto em seu art. 14, itens "1" a "6", in verbis:

Art. 14 - O acesso na escala hierárquica, tanto de oficiais como de
praças, será gradual e sucessivo, por promoção, de acordo com a
legislação peculiar de cada Unidade da Federação, exigidos dentre
outros, os seguintes requisitos básicos: 1) para todos os postos e
graduações,  exceto  3º  Sgt  e  Cabo  PM:  -  Tempo  de  serviço
arregimentado,  tempo  mínimo  de  permanência  no  posto  ou
graduação,  condições  de  merecimento  e  antiguidade,  conforme
dispuser a legislação peculiar; 2) para promoção a Cabo: Curso de
Formação de Cabo PM; 3) para promoção a 3º Sargento PM: Curso
de Formação de Sargento PM; 4) para promoção a 1º Sargento PM:
Curso de Aperfeiçoamento de Sargento PM; 5) para promoção ao
posto de Major PM: Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais PM; 6)
para promoção ao posto de Coronel PM: Curso Superior de Polícia,
desde que haja o Curso na Corporação” 
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Ao que se infere da norma supratranscrita, a promoção à graduação
a 3º Sargento demanda apenas a conclusão de curso de formação de sargentos, e para a
promoção  a  1º  Sargento,  do  curso  de  aperfeiçoamento  de  sargentos,  não  havendo
nenhuma menção acerca da necessidade de comprovação de um curso de habilitação
para a graduação à 2º Sargento. 

Sendo assim, conclui-se que, para a graduação almejada pelos ora
recorridos  –  2º  Sargento  –  necessário  se  faz  a  demonstração  de  que  o  requerente
obedeça  aos  requisitos  descritos  no  item  1  do  art.  14,  ou  seja,  “tempo  de  serviço
arregimentado,  tempo mínimo de permanência  no posto  ou graduação,  condições de
merecimento e antiguidade, conforme dispuser a legislação peculiar”.

Portanto, nos termos do art. 3º do Decreto Estadual nº 23.287/2002 e
do art. 14 do R-200, para que os apelados façam jus à promoção pretendida, mostra-se
imperioso constatar apenas se satisfazem as premissas alinhadas no Regulamento de
Promoção de Praças (Decreto n.º 8.463/1980) que dispõe, em seu artigo 11: 

“Art.  11.  São  condições  imprescindíveis  para  a  promoção  à
graduação superior por antiguidade:
1)  ter  concluído,  com  aproveitamento,  até  a  data  prevista  para
encerramento das alterações, o curso que o habilita ao desempenho
dos cargos e funções próprios da graduação superior;
2) ter completado, até a data da promoção, os seguintes requisitos:
a) interstício mínimo -1º Sargento – dezesseis anos de serviço, dois
dos quais na graduação. -2º Sargento - dois anos na graduação. -3º
Sargento – seis anos na graduação. (…)
3) estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”.
4)  ter  sido  julgado  apto  em  inspeção  de  saúde  para  fins  de
promoção.
5) ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva
qualificação.

No mesmo sentido, trago o seguinte precedente desta Corte:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PROMOÇÃO  DE  TERCEIRO
SARGENTO  A  SEGUNDO  SARGENTO.  OBSERVÂNCIA  AO
PRECEITUADO  NO  ART.  3º,  Remessa  Oficial  nº  0051924-
87.2011.815.2001 7 DO DECRETO N.º 23.287/02 QUE REMETE AO
REGULAMENTO  DE  PROMOÇÕES  DE  PRAÇAS  DA  POLÍCIA
MILITAR  (DECRETO  ESTADUAL  N.º  8.463/1980).  DISCUSSÃO
SOBRE  A  NECESSIDADE  DE  CONCLUSÃO  EM  CURSO  DE
FORMAÇÃO  DE  SARGENTOS.  EXIGÊNCIA  DESPROVIDA  DE
LASTRO  NORMATIVO.  PREVISÃO  LEGAL  QUANTO  A
NECESSIDADE DE CONCLUSÃO, COM APROVEITAMENTO, DE
CURSO  QUE  HABILITE  O  POLICIAL  MILITAR  ÀS  FUNÇÕES
INERENTES À GRADUAÇÃO IMEDIATA,  ART.  11,  ITEM "1",  DO
DECRETO  N.º  8.463/1980.  CURSO  DE  HABILITAÇÃO
CONCLUÍDO PELOS AUTORES. COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 11,  DO DECRETO 8.463/80.
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DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA
SEGURANÇA.  "Inexistindo  exigência  específica  de  conclusão  de
Curso de Formação de Sargentos, a expressão "curso que o habilita
ao  desempenho  dos  cargos  e  funções  próprios  da  graduação
superior"  há  de  ser  interpretada  da  forma  mais  favorável  ao
interessado,  por  se  estar  diante  de  preceito  restritivo  de  direito."
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01034271620128152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 12-04-
2016) "Não há que se falar em discricionariedade da Administração
Pública, quando a lei  possibilita a promoção a sargento, uma vez
atendidos  os  pressupostos  correspondentes,  de  sorte  que  não
merece acolhimento a insurgência constante do recurso voluntário
do ente estatal. [...].” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00278584320118152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. Em
19-04-2016)”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
05877044920138150000,  2ª  Seção  Especializada  Cível,  Relator
DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 24-08-2016) 

Dos documentos juntados nos autos, extrai-se que todos os apelados
foram promovidos da graduação de Cabo para Terceiro Sargento por tempo de serviço,
encontrando-se  em  tal  graduação  há  mais  de  dois  anos;  concluíram  o  Curso  de
Habilitação de Sargentos e possuem comportamento excepcional ou ótimo. 

Assim, restando devidamente comprovado que os apelados reúnem
os pressupostos legais necessários para a promoção à 2º Sargento, não haveria outro
caminho a percorrer senão julgar procedente a pretensão inicial,  como acertadamente
decidido na sentença recorrida. 

II – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária e à apelação.

É o voto.

João Pessoa, 27 de abril de 2018

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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