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ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 2002472-92.2013.815.0000
Origem : 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelantes : Francisco de Assis Lourenço da Silva, Noel Simão dos Santos, Edgley 

Bento da Silva, Marcos Antônio Fernandes de Oliveira, José dos Santos, 
Roberto Gonçalves Sobrinho, Marconi Bezerra Torres e Waldemar Costa 
Filho

Advogadas : Luciana Emília  de Carvalho Torres  Galindo Coutinho e  Zilma de   
Vasconcelos Barros

Apelado : Estado da Paraíba
Procurador : Alexandre Magnus Ferreira Freire

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER. POLICIAIS MILITARES  DO  ESTADO
DA  PARAÍBA.  CURSO  DE  HABILITAÇÃO  DE
SARGENTO.  MATRÍCULA  AUTORIZADA  POR
FORÇA  DE  TUTELA  EMERGENCIAL.
CONCLUSÃO.  PARTICIPAÇÃO  COM
APROVEITAMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO
FEITO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO  POR
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL.
SUBLEVAÇÃO.  INCONFORMISMO  DOS
AUTORES. PLEITO  DE  CONFIRMAÇÃO  DA
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  ADIANTAMENTO
DOS  EFEITOS  POSTULADOS  NA  INICIAL.
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MEDIDA  DE  NATUREZA  PROVISÓRIA.
COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO REVESTIDA DE
PRECARIEDADE.  NECESSIDADE  DE
CONFIRMAÇÃO.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO
PRIMEIRO GRAU. PROVIMENTO.

-  A concessão dos  efeitos  da  tutela  antecipada,  tão
somente antecede, de forma provisória,  a satisfação
da  pretensão  cognitiva,  necessitando,  para
consolidação  em  definitivo  de  seus  termos,  ser
confirmada ou não por meio de decisão definitiva.

-  A tutela  provisória  não  se  submete  aos  efeitos
advindos  da  coisa  julgada,  podendo  a  decisão
judicial  ser  rediscutida,  e  portanto,  sujeita  a
mutabilidade,  porquanto  ausente  a  estabilidade
conferida pelo instituto em comento.

-  O  adiantamento  da  tutela  emergencial  e  o  seu
cumprimento,  em  hipótese  alguma  implica  na
extinção  do  processo  pela  prejudicialidade,  sob  o
fundamento de ter se exaurido o objeto da demanda,
máxime  quando  a  decisão  emanada  deste  tipo  de
técnica  processual,  tão  somente  adianta,  de  forma
provisória, a satisfação da pretensão cognitiva.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 267/277, interposta por
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Francisco de Assis Lourenço da Silva, Noel Simão dos Santos, Edgley Bento da
Silva, Marcos Antônio Fernandes de Oliveira, José dos Santos, Roberto Gonçalves
Sobrinho, Marconi Bezerra Torres  e Waldemar Pereira Costa Filho  contra decisão
proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
fl.  265,  que,  nos  autos  da  Ação Ordinária  de Obrigação de Fazer  c/c  pedido de
antecipação de tutela ajuizada em desfavor do  Estado da Paraíba,  julgou o feito
extinto sem julgamento do mérito, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 267, inciso VI do
Código de  Processo  Civil,  DECLARO EXTINTO O
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO,  por
ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais, aduzem os apelantes que,
embora o Curso de Habilitação tenha sido concluído com aproveitamento, a sentença
extintiva sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, apresenta
equívoco,  porquanto  não reconhece a efetividade e  eficácia  judicial  do Curso em
questão. Sustenta que o magistrado a quo não se ateve aos documentos trazidos aos
autos e pede a reforma da decisão. 

Contrarrazões pelo Estado da Paraíba, sustentando a
não aplicação da teoria do fato consumado, porquanto a participação dos recorrentes
se  deu  a  título  precário.  Ressalta  a  identidade  dos  requisitos  exigidos  para  a
participação  no  Curso  de  Habilitação  e  para  a  promoção  e,  ao  final,  pede  a
manutenção da sentença, fls. 279/286.

A  Procuradoria de Justiça,  através da Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, não se manifestou quanto ao mérito, fls. 297/299.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Apelação Cível nº 2002472-92.2003.815.0000 3



Francisco de Assis Lourenço da Silva, Noel Simão
dos Santos, Edgley Bento da Silva, Marcos Antônio Fernandes de Oliveira, José
dos  Santos,  Roberto  Gonçalves  Sobrinho,  Marconi  Bezerra  Torres  e Waldemar
Pereira  Costa  Filho  propuseram a  competente  Ação Ordinária  de  Obrigação  de
Fazer  c/c  pedido  de  antecipação  de  tutela,  visando  a  participação  no  Curso  de
Habilitação  de  Sargentos  Policiais  Militares  (CHS  PM/2011),  conforme  o  Edital
003/2011 – CEPM, o qual foi publicado no BOL PM nº 0030, na data de 14/02/2011.

O  pleito  emergencial  restou  antecipado,  “para
garantir a participação dos promoventes no Curso de Habilitação de Sargentos”,
fls. 108/110.

Citado,  fl.  117/V,  o  Estado  da  Paraíba apresentou
contestação,  fls.  126/140,  suscitando,  como prejudicial,  a  aplicação do instituto da
prescrição.  No  mérito,  rechaçou  os  argumentos  ventilados  pelos  promoventes,
pleiteando, ao final, a improcedência do requerimento preambular.

Decidindo o litígio, o Magistrado de primeiro grau
julgou  improcedente  a  pretensão  disposta  na  petição  inicial,  condenando,  por
conseguinte, os demandantes ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), restando suspensa a exigibilidade, conforme
o art. 12, da Lei nº 1.060/50.

Inconformados, os autores apelaram, fls.  155/157, o
que ocasionou a anulação do processo a partir da sentença, frente ao seu julgamento
extra petita, fls. 254/260.

Os  autos  retornaram  à  Instância  Inferior,  de  onde
sobreveio sentença, desta feita declarando extinto o feito sem julgamento de mérito,
por ausência de interesse processual, tendo entendido o magistrado a quo que “não
há utilidade no provimento judicial buscado, vez que o pedido desta ação está vazio,
já que o CHS-2011 terminou e o pleito pugna pela participação em referido curso”, fl.
265.
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Novamente  irresignados,  os  autores  interpuseram
Apelação, alegando que o magistrado de primeiro grau não reconheceu a efetividade
e eficácia judicial do Curso de Habilitação de Sargento realizado. Para tanto, pediu a
reforma da decisão, fls. 267/277.

Pois bem. 

A  questão  controvertida  trazida  a  estes  autos,
portanto,  é  saber  se  a  extinção  do  feito  torna  ineficaz  o  Curso  de  Habilitação
perseguido,  este  realizado por força de antecipação de tutela,  ou se o pedido se
encontra prejudicado frente a conclusão daquele.

De início, vale esclarecer que a antecipação da tutela
se  presta  a  conferir  ao  autor  da  demanda,  desde  que  preenchidos  os  requisitos
autorizadores, parte ou totalidade do bem que se alcançaria tão somente quando do
desfecho da contenda.

Assim, apenas se permite a concessão de tal pleito se
presentes  os  seus  requisitos  essenciais,  significando  dizer  que,  é  necessária  a
existência de prova inequívoca, capaz de conduzir a um juízo de verossimilhança da
alegação, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, ficar
caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do
réu. 

É,  portanto,  medida  de  natureza  provisória,  pois
procedida com base em uma cognição sumária, através da qual o órgão jurisdicional,
a  partir  de  uma  análise  superficial  do  objeto  da  causa,  emite  um  juízo  de
probabilidade, estando, por isso, sua decisão revestida de precariedade, suscetível de
revogação ou modificação a qualquer tempo.

Diante dessas peculiaridades, a tutela provisória não
se submete aos efeitos advindos da coisa julgada,  podendo a decisão judicial  ser
rediscutida,  e  portanto,  sujeita  a  mutabilidade,  porquanto  ausente  a  estabilidade
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conferida pelo instituto em comento.

In casu,  os promoventes/apelantes,  após terem sido
devidamente  matriculados,  por força  do adiantamento da  tutela  emergencial  (fls.
108/110),  participaram  do  Curso  de  Habilitação  de  Sargentos,  concluindo-o  com
aproveitamento. Tal participação, como se depreende, por ter sido autorizada por
meio  de  provimento  judicial  de  natureza  provisória,  depende  de  julgamento  do
mérito da demanda.

Nessa linha de raciocínio, a concessão dos efeitos da
tutela antecipada e o seu cumprimento, em hipótese alguma  implica na extinção do
processo pela  prejudicialidade,  sob o fundamento de ter  se  exaurido o objeto  da
demanda, haja vista, como já narrado, que a decisão emanada deste tipo de técnica
processual,  tão  somente  antecipa  de  forma  provisória  a  satisfação  da  pretensão
cognitiva,  prescindindo,  para  consolidação  em  definitivo  de  seus  termos,  ser
confirmada ou não por meio de tutela definitiva,  esta sim, de cognição exauriente e
sujeita aos efeitos da coisa julgada.

O  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  questões
similares, igualmente decidiu:

PROCESSSUAL  CIVIL.  Remessa  necessária  e
apelação cível. Ação ordinária de obrigação de fazer.
Realização do procedimento cirúrgico. Concessão de
tutela  antecipada.  Alegação  da  perda  do  interesse
processual  e  do  objeto.  Pleito  de  extinção  do
processo sem resolução do mérito. Impossibilidade.
Necessidade  de  confirmação  pela  sentença.
Desprovimento.  A  decisão  proferida  em  sede  de
antecipação  de  tutela  tem  cunho  provisório,  pois
proferida com base em cognição sumária, havendo a
necessidade de  se  declarar  a  existência  ou não  do
direito  pretendido. (...)(TJPB;  Rec.  200.2011.027659-
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5/002; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz
Conv.  Aluizio  Bezerra  Filho;  DJPB 03/10/2013;  Pág.
12) - sublinhei

E,

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL  E
REMESSA  OFICIAL.  SEGUIMENTOS  NEGADOS.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
PRETENSA  PERDA  DO  OBJETO.  MEDICAÇÃO
FORNECIDA.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  MERO
CUMPRIMENTO  DA  TUTELA  ANTECIPADA.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES
FEDERADOS.  POSTULADO  DA  “RESERVA  DO
POSSÍVEL”. INAPLICABILIDADE. (...)  A concessão
e o cumprimento da tutela antecipada não implica na
extinção  do  processo,  pois  apenas  antecipa  efeitos
pretendidos na inicial,  devendo ela ser confirmada
ou  não,  com  o  julgamento  do  mérito.  “ (...)  3.  O
direito  à  saúde  é  assegurado  a  todos  e  dever  do
estado,  por  isso  que  legítima  a  pretensão  quando
configurada a necessidade do recorrido. 4. O estado,
o distrito federal e o município são partes legítimas
para  figurar  no  pólo  passivo  nas  demandas  cuja
pretensão  é  o  fornecimento  de  medicamentos
imprescindíveis à saúde de pessoa carente, podendo
a ação ser proposta em face de quaisquer deles.(...)
(art.  557,  §  2º,  cpc).  (TJPB;  AGInt  200.2011.011.502-
5/002; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz
Conv.  Ricardo  Vital  de  Almeida;  DJPB  24/07/2012;
Pág. 8) – destaquei

Dessa  forma,  a  antecipação  dos  efeitos  da  tutela
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apenas  adiantou,  de  forma  provisória,  a  satisfação  da  pretensão  final,  sendo
imprescindível, para consolidação em definitivo de seus termos, ser confirmada ou
não por meio de decisão definitiva.

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO ao  recurso,
para  que  retornem  os  autos  ao  primeiro  grau,  a  fim  de  que  seja  emitido  novo
julgamento.

É como VOTO.
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