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REMESSA  OFICIAL. AÇÃO  POPULAR.
VEÍCULOS  DE  EMERGÊNCIA  E  DE  RISCO  DA
POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS.
CONDUÇÃO  POR  SERVIDORES  NÃO
HABILITADOS.  PARTICIPAÇÃO  NO  CURSO  DE
CAPACITAÇÃO  DE  CONDUTORES  DE
VEÍCULOS.  COMPROVAÇÃO.  AUSÊNCIA
SUPERVENIENTE  DE  INTERESSE PROCESSUAL.
FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO
FEITO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  267,  VI,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO
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DA  SENTENÇA.  SEGUIMENTO  NEGADO  À
REMESSA.

- Considerando  a realização  do Curso de Condutor
de  Veículos  de  Emergência  pelos  militares que
exercem a função de motorista da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros  Militar  do Estado da Paraíba,
correta a sentença que decretou a extinção do feito
sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV,
do Código de Processo Civil,  haja  vista  a  ausência
superveniente de interesse processual.

- Nos termos do art. 557, caput, do Código de Proces-
so Civil, o relator negará seguimento a recurso mani-
festamente inadmissível, prejudicado ou em confron-
to com súmula ou com jurisprudência dominante do
respectivo  Tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,
ou de Tribunal Superior.

Vistos

Maria  Eliélba  Santos  de  Souza ajuizou Ação
Popular com pedido de liminar, em face do Estado da Paraíba, de Ricardo Alex de
Almeida Lins, então Promotor de Justiça em exercício na Auditoria Militar do Estado
da Paraíba, de Gustavo Ferraz Gominho, então Secretário de Estado da Segurança e
da  Defesa  Social,  de  Wilde  de  Oliveira  Monteiro,  então  Comandante-Geral  da
Polícia Militar, de Américo José Estrela Uchôa, então Superintendente do DETRAN -
Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba, e de Ricardo Rodrigues
da  Costa,  então  Comandante-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  da  Polícia  Militar,
afirmando a existência de condutores de viatura de risco e de emergência da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiro Militar sem habilitação para tal fim, situação que, na
sua ótica, além de expor a sociedade a risco, acarreta depreciação dos veículos. Aduz,
outrossim,  que diante  de  tal  conjuntura,  foi  celebrado Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) entre os promovidos e o Ministério Público da Paraíba, o qual, por
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ser ilegal e abusivo, atenta contra a moralidade pública, porquanto, ao determinar o
retorno imediato  dos militares ainda não habilitados  às funções de motorista,  sob
pena  de  responsabilidade  infracional,  visa  a  regularizar  uma  ilegalidade.  Nesse
panorama,  postulou  ser  julgado  procedente  o  pedido,  no  sentido  de  anular  o
disposto na cláusula 5ª do referido termo de ajustamento de conduta, a fim de evitar
que  os  militares  que  exercem  a  função  de  motorista  conduzam  veículos  de
emergência e de risco antes de concluírem o curso de capacitação de condutores.

Contestação ofertada pelo DETRAN - Departamento
Estadual de Trânsito  do Estado da Paraíba, fls. 64/68, aduzindo, preliminarmente,
litispendência  entre  a  presente  demanda  é  o  mandado  de  segurança  nº
999.2010.000196-8/0001.  No mérito,  requereu a improcedência do pedido, alegando,
em resumo, inexistir qualquer ilegalidade ou ato omisso capaz de ocasionar prejuízo
às atividades desempenhadas pelos profissionais mencionados na inicial.

O  Estado  da  Paraíba apresentou  contestação,  fls.
72/78, refutando as alegações iniciais, sob o argumento de não haver ato atentatório à
moralidade  pública.  Outrossim,  defendeu a  regularidade do  Termo de Ajuste  de
Conduta  celebrado  entre  o  Ministério  Público  e  os  promovidos,  bem  ainda  que
grande parte  dos  militares  condutores  de  viaturas  já  foram  submetidos  ao  curso
exigido pela Resolução CONTRAN nº 268/2008.

Wilde de Oliveira Monteiro, Comandante-Geral da
Polícia  Militar  da  Paraíba  também  apresentou  defesa,  fls.  79/80,  postulando  a
improcedência do pedido.

O Juiz de Direito a quo julgou extinto o processo sem
julgamento do mérito, nos moldes do art. 267, VI, c/c art. 329, do Código de Processo
Civil, consignando os seguintes termos, fls. 86 e 86V:

DESTARTE, e, tendo em vista o que mais dos autos
consta  e  princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,
JULGO, por sentença, para que produza os devidos e
e  legais  efeitos,  EXTINTO O PROCESSO,  e  o  faço
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com suporte no art. 267, VI, c/c o art. 239, tudo do
C.P.C.,  determinando,  em  consequência,  o
arquivamento  do  feito,  com  baixa  na
DISTRIBUIÇÃO, decorrido o prazo para interposição
de recurso.

Sem recurso voluntário, o feito subiu a esta instância
revisora por força de remessa oficial, conforme enunciado no art. 19, da Lie 4.717/65.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da  lavra da
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, fls. 105/07, opinou pelo desprovimento
da remessa oficial.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

De início,  ressalto  que a  questão  submetida  a  esta
instância revisora reside em saber se o Magistrado  a quo agiu com acerto quando
decretou a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267,
VI, c/c art. 329, ambos do Código de Processo Civil,  haja vista o reconhecimento da
ausência superveniente de interesse processual.

Sem maiores delongas, entendo não merecer reparos
a sentença.

Com efeito, para que uma ação esteja apta a tramitar
de forma regular, faz-se essencial a presença de todas as condições da ação - a saber,
a legitimidade das partes, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido -,
conforme se depreende do disposto no art. 267, VI, do Código de Processo Civil, cuja
transcrição não se dispensa:

Art.  267. Extingue-se o processo, sem resolução de
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mérito: 
(...)
Vl - quando não concorrer qualquer das condições
da  ação,  como  a  possibilidade  jurídica,  a
legitimidade das partes e o interesse processual;  -
negritei.

Em  outras  palavras,  “toda  ação  subordina-se  às
condições  que  tornam  apta  sua  existência  no  mundo  jurídico.  Legitimidade  ad
causam, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir. E, faltando uma delas,
outra não é a solução senão a extinção da ação, como no presente caso (art. 267, VI,
do  CPC).” (TJPB; AC 200.2010.004.789-9/001; Primeira Câmara Especializada Cível;
Rel. Juiz Conv. Marcos Coelho de Salles; DJPB 30/07/2013; Pág. 12).

No caso, não obstante este feito tenha inicialmente
sido processado regularmente,  tenho que a discussão deflagrada em seu bojo não
deve  perdurar,  posto  que,  como  bem  ressaltado  pelo  Juiz  a  quo,  falta  à  parte
reclamante interesse processual. 

Esta condição da ação, como se sabe, assenta-se no
binômio necessidade/utilidade do meio utilizado, isto é, na necessidade de a parte vir
a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. Nas
palavras de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Quando a parte tem necessidade de ir a juízo para
alcançar  a  tutela  pretendida  e,  ainda,  quando essa
tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade
do ponto de vista prático. (In.  Código de Processo
Civil Comentado, 4ª ed., p. 729)

Pois bem. De uma análise processual, verifica-se que
a parte autora tenciona, com a presente ação popular, anular o disposto no Cláusula
5ª do Termo de Ajustamento de Conduta firmado ente os promovidos e o Ministério
Público da Paraíba,  com o intento de ser determinado  que o Estado da Paraíba “se

Remessa Oficial nº 0020196-62.2010.815.2001                                                                                                                                                                                   5



abstenha de permitir que os motoristas policiais e bombeiros militares conduzam os
veículos de emergência e de risco, sem antes haver participado e concluído o curso
de capacitação de condutores,  conforme determina a Resolução do CONTRAN nº
268/2004”, fl. 14.

Ocorre que, conforme consta do expediente oriundo
da Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social, fls. 53/57, dos 187 (cento e
oitenta  e  sete)  militares condutores  de viaturas operacionais  e  administrativas  do
Corpo de Bombeiros, 175 (sento e setenta e cinco) já realizaram o Curso de Condução
de Veículos de Emergência. Da mesma forma, o documento de fls. 82/83, proveniente
do Centro de Formação de Condutores de Veículos da Polícia Militar do Estado da
Paraíba,  atesta que, até o dia  09 de setembro de 2010,  já haviam sido  capacitados
1.636 (mil seiscentos e trinta e seis) policiais militares estaduais no curso de formação
em questão.

Sendo  assim,  considerando  que os  condutores  dos
veículos de emergência da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
da Paraíba  foram submetidos  e  concluíram o Curso de Condutor de Veículos  de
Emergência – CCVE, nos moldes da Resolução nº 168/2004, alterada pela Resolução
nº 285/2008, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, é de se reconhecer a
perda de objeto desta ação, em razão da ausência superveniente de interesse de agir
da parte interessada,  haja vista a pretensão inicial já ter sido alcançada.

Nessa direção, manifestou-se o Parquet, consoante se
observa do trecho do parecer ministerial abaixo reproduzido, fl. 106:

Assim,  com  a  realização  do  curso  pretendido  (fls.
53/57),  o  Estado  da  Paraíba  satisfez  e  esgotou  a
pretensão da promovente.
Logo,  resta  patente  que  o  objeto  da  presente
demanda  restou  prejudicado,  fato  que  autoriza  o
julgador a julgar extinto o processo sem julgamento
do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
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Sobre o tema, o entendimento desta Corte é que “De
acordo com o art.  267,  VI do CPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito
quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica,
a legitimidade das partes e o interesse processual”. (TJPB; AC 200.2008.038.697-8/001;
Segunda Câmara Especializada Cível;  Rel.  Juiz Conv.  Aluizio Bezerra Filho; DJPB
05/09/2013; Pág. 9). 

Por fim, nos termos do art. 557, caput, do Código de
Processo Civil, o Relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do res-
pectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante o exposto,  com fundamento no art. 557,  caput,
do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO À REMESSA OFICIAL.

P. I. 

João Pessoa, 24 de abril de 2015. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador
                                 Relator
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