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EMENTA: AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.  CONVOCAÇÃO PARA FASE
DE  CONCURSO  PÚBLICO  VEICULADA  EXCLUSIVAMENTE  NO  SÍTIO
ELETRÔNICO DA EMPRESA ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA
DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. INOBSERVÂNCIA DE
REGRA EDITALÍCIA ESPECÍFICA. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA REQUERIDA NA INICIAL DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
AJUIZADA PELO ORA REQUERENTE. RECONVOCAÇÃO DO CANDIDATO
PELA IMPRENSA OFICIAL. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR POR SENTENÇA.
APELAÇÃO  DO  ESTADO  DA PARAÍBA RECEBIDA APENAS  NO  EFEITO
DEVOLUTIVO. CAUTELAR INTENTADA COM O OBJETIVO DE EXECUTAR
A  ORDEM  JUDICIAL  DE  RECONVOCAÇÃO,  SUPOSTAMENTE  NÃO
OBEDECIDA PELO ESTADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MEDIDA A
SER  PERSEGUIDA  NOS  PRÓPRIOS  AUTOS  DA  AÇÃO  PRINCIPAL.
EXISTÊNCIA DE APELAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA E DE REMESSA
NECESSÁRIA PENDENTES  DE  JULGAMENTO.  IRRELEVÂNCIA.  INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO.

1. A ação cautelar não é via processual adequada para a execução de ordem judicial
materializada por liminar ou por sentença.

2. A imposição judicial de obrigação de fazer por decisão liminar ou por sentença
deve ser executada nos próprios autos da ação principal, nos termos do art.  461,
caput e parágrafos, do Código de Processo Civil.

3.  “O  reexame  necessário  a  que  estão  sujeitas  as  sentenças  proferidas  contra  a
Fazenda  Pública  não  constitui  óbice  à  antecipação  da  tutela.  O  recebimento  da
apelação apenas no efeito devolutivo, preservando a eficácia da tutela antecipada
concedida na sentença, não viola o art. 475, II, do Código de Processo Civil” (STJ,
AgRg no AREsp 32.608/PE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado
em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

4. Patente a ausência de interesse-adequação da cautelar,  impõe-se a extinção do
processo sem resolução de mérito monocraticamente, consoante faculta o art. 127,
X, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.



Vistos etc.

Linneu Damasceno Caju intentou,  perante  este  Tribunal,  originariamente,
Ação Cautelar Inominada em face do Estado da Paraíba. 

Afirmou que ingressou com uma Ação de Obrigação de Fazer no primeiro
grau  em face  daquele  ente  federado e  que  teve  deferida  a  antecipação de  tutela
requestada  para  que  o  Estado  fosse  compelido  a  reconvocá-lo  para  uma  perícia
médica  relativa  ao  concurso  para  preenchimento  de  cargos  da  Polícia  Civil,  ao
fundamento de que a convocação original deu-se exclusivamente por intermédio do
sítio eletrônico da empresa organizadora do certame, em desconformidade com o
Item 16.29 do Edital de regência.

Sustentou  que  a  Liminar  foi  confirmada  por  Sentença  e  que  o  Estado,
reiteradamente  intimado  para  dar  cumprimento  à  ordem de  reconvocação,  até  o
presente, não a implementou, limitando-se a interpor Apelação, ainda pendente de
julgamento por este Tribunal.

Alegou que, em virtude da Sentença estar sujeita ao Reexame Oficial e por ter
sido combatida mediante Apelação,  a única forma de garantir  o cumprimento da
medida concedida no primeiro grau seria esta ação cautelar inominada, porquanto,
em suas palavras, os efeitos da decisão estariam “inoperantes”, f. 08.

Defendeu que a iminência da realização de um Curso de Formação noticiado
pelo Estado impõe a necessidade de concessão de uma liminar, originariamente no
segundo grau, para que a ordem de reconvocação prolatada pelo Juízo seja fielmente
cumprida.

Requereu a concessão de liminar para que lhe seja garantida a participação em
todas as etapas do referido concurso e, no mérito, pugnou por sua ratificação.

É o Relatório.

A ordem de reconvocação do Requerente pelo Diário Oficial foi liminarmente
deferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital nos
autos  da  Ação de  Obrigação  de  Fazer  ajuizada  com tal  objetivo,  f.  124/125  do
apenso.

A Sentença ratificou a antecipação de tutela, f. 131/133, motivo pelo qual a
Apelação interposta pelo Estado da Paraíba foi recebida apenas no efeito devolutivo,
nos termos do art. 520, VII, do CPC, f. 151.

A ação cautelar destina-se, exclusivamente, ao resguardo da utilidade prática
do feito principal, e não à execução das decisões nele tomadas1. 

1 PROCESSUAL CIVIL.  CAUTELAR.  INADEQUAÇÃO  DA VIA ELEITA.  CONCESSÃO  DA
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA AÇÃO PRINCIPAL. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. 1.
A ação cautelar, dada a sua natureza instrumental, tem por escopo garantir a eficácia do processo de
conhecimento ou de execução já em curso ou que esteja para ser movido. 2. Hipótese em que a demanda



A execução da obrigação de  fazer  deve  ser  perseguida  nos  próprios  autos
principais,  consoante  inteligência  do  art.  461,  caput e  parágrafos,  do  Código  de
Processo Civil2, e nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça3.

Embora  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição  obrigatório  e  combatida  por
Apelação, a Sentença que confirmou a antecipação de tutela anteriormente deferida é
dotada de plena eficácia, devendo ser imediatamente executada nos próprios autos
em que prolatada.

 Ilustrando o raciocínio, as seguintes ementas do STJ:

PROCESSO  CIVIL.  TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA SENTENÇA.
EFEITO DA APELAÇÃO. O reexame necessário a que estão sujeitas as sentenças
proferidas contra a Fazenda Pública não constitui óbice à antecipação da tutela. O

não  tem,  nem de  longe,  o  viés  de  assegurar  a  eficácia  do  processo  principal,  o  que  demonstra  a
inadequação da via processual eleita. 3. In casu, a pretensão esposada neste feito (excluir a inscrição no
CADIN) foi acolhida através da concessão da antecipação da tutela na ação principal, inexistindo, pois,
interesse de agir da demandante. 4. Apelação e remessa oficial providas. Extinção do processo (art. 267,
VI, do CPC)  (TRF 5ª Região, APELREEX 0012308-15.2000.4.05.8400, Terceira Turma, Rel. Des. Fed.
Luiz Alberto Gurgel de Faria, julgado em 02/02/2012, DEJF 02/03/2012, p. 314).

2 Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz
concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que
assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§1°. A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela
específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. 

§ 2°. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287). 

§3°.  Sendo  relevante  o  fundamento  da  demanda  e  havendo  justificado  receio  de  ineficácia  do
provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o
réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. 

§4°.  O  juiz  poderá,  na  hipótese  do  parágrafo  anterior  ou  na  sentença,  impor  multa  diária  ao  réu,
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe
prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§5°. Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz,
de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por
tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento
de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

§6°. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou
insuficiente ou excessiva. 

3 PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPENSA DE PROCESSO EXECUTIVO AUTÔNOMO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.  1.  Segundo  a  jurisprudência  do  STJ,  nos  termos  dos  arts.  461  e  644  do  CPC,  no
cumprimento de decisão judicial que impõe obrigação de fazer ou não fazer, em razão de sua imediata
executoriedade, não é cabível a instauração de processo autônomo de execução. 2. Agravo regimental
não  provido  (STJ,  AgRg no  REsp 1357851/AL,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  Segunda
Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 04/12/2013).



recebimento  da  apelação  apenas  no  efeito  devolutivo,  preservando  a  eficácia  da
tutela  antecipada  concedida  na  sentença,  não  viola  o art.  475,  II,  do  Código  de
Processo Civil. - Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no AREsp 32.608/PE,
Rel.  Ministro  Ari  Pargendler,  Primeira  Turma,  julgado  em  17/12/2013,  DJe
04/02/2014).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LIMINAR EM
AÇÃO  CIVIL PÚBLICA.  […]  6.  "A obrigatoriedade  do  reexame  necessário  das
sentenças  proferidas  contra  a  Fazenda  Pública  (art.  475  do  CPC)  não  é  óbice  à
antecipação dos efeitos da tutela pleiteada" (REsp 913.072/RJ, 1ª Turma, Rel. Min.
Teori  Albino  Zavascki,  DJ  de  21.6.2007).  7.  É  possível  a  imposição  de  multa  à
Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não
fazer  ou  entregar  coisa,  cabendo às  instâncias  ordinárias  a  aferição  da  eficácia  da
medida. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido (STJ,
REsp  1053299/RS,  Rel.  Ministra  Denise  Arruda,  Primeira  Turma,  julgado  em
10/11/2009, DJe 27/11/2009).

Não  está  configurada,  portanto,  a  condição  da  ação  que  se  convencionou
denominar  de  interesse-adequação,  impondo-se  a  extinção  do  processo  sem
resolução de mérito, que pode ser monocraticamente implementada, nos termos do
art. 127, X, do Regimento Interno deste Tribunal4.

Posto isso,  com espeque no art. 295, III, do CPC, c/c o art. 127, X, do
RITJPB, indefiro a Inicial.

Publique-se. Intime-se. 

Gabinete no TJPB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

4  Art. 127. São atribuições do Relator:
[...]
X - extinguir o processo de competência originária do Tribunal, nas hipóteses previstas no artigo 267 e
nos incisos III e V do artigo 269 do Código de Processo Civil, e resolver incidentes cuja solução não
competir ao Tribunal, por algum de seus órgãos;


