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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. 
PRELIMINAR  DE  OFÍCIO.  DECISUM GENÉRICO. 
NULIDADE  DA SENTENÇA.  RECURSO  PREJUDICADO. 
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

− É eivada de nulidade absoluta a sentença que decide a 
questão  de  forma  genérica  sem  observar  os  pedidos, 
limitando-se  a  tratar  da  natureza  jurídica  do  processo 
cautelar, os seus requisitos e objetivos. 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  SUSCITAR, DE OFÍCIO, 
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA SENTENÇA,  determinando  o  retorno  dos 
autos à origem para que outra seja proferida.

R E L A T Ó R I O
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Trata-se  de  Apelação  Cível  combatendo  a  sentença  de  fls. 
93/94, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

THERESA HELOISA VALERIANO DE OLIVEIRA ingressou 
com AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA, em face do ESTADO DA PARAÍBA, 
alegando  que  prestou  concurso  para  Polícia  Militar  da  Paraíba  e,  no  teste  de 
aptidão física,  foi  reprovada,  em que pese ter  seguido todas  as orientações  do 
edital.

Disse que o “pseudo avaliador” apenas lhe recomendou a 
procurar os seus direitos.

Pugnou pela concessão da liminar,  para realizar as demais 
etapas  do  certame,  a  exibição  da  filmagem  do  teste  físico,  a  comprovação  da 
habilitação dos profissionais que avaliaram o exame de aptidão física e, no mérito, 
a confirmação da liminar. 

A liminar foi indeferida (fls. 66/67).

A  autora  interpôs  Agravo  de  Instrumento  que  restou 
desprovido (fls. 71/74).

Contestação (fls. 79/89).

Sobreveio a sentença que ora se combate (fls. 93/94).

Apelação,  fls.  96/104,  na  qual  a  recorrente  pugna  pela 
reforma  da  sentença,  alegando  que  o  juiz  não  se  manifestou  sobre  as  provas 
requeridas. Sustenta que o art. 806 do CPC determina que a parte ingresse com a 
ação  principal  no prazo de  30  (trinta)  dias  contados da  data  da  efetivação  da 
medida, o que  in casu não se verificou, razão pela qual não há marco temporal 
para a ação principal.

Não houve contrarrazões, fls. 105v.
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Parecer Ministerial pelo provimento parcial para, no mérito, 
ser julgado improcedente o pedido inicial.

É o relatório. 

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora.

Como relatado,  a  autora  ingressou com a  presente  AÇÃO 
CAUTELAR INOMINADA em face  do  ESTADO  DA PARAÍBA,  alegando  que 
prestou concurso para a Polícia Militar da Paraíba e, no teste de aptidão física, foi  
reprovada, em que pese ter seguido todas as orientações do edital.

Pugnou  pela  garantia  de  realizar  as  demais  etapas  do 
certame, a exibição da filmagem do teste físico, a comprovação da habilitação dos 
profissionais que avaliaram o exame de aptidão física, para fins de ingresso da 
ação principal.

Alega  que  o  juiz  não  se  pronunciou  sobre  as  provas 
requeridas,  e que a obrigação de ingressar com a ação principal, em 30 (trinta) 
dias,  só acontece quando há efetividade da medida,  hipótese não ocorrente na 
espécie.

PRELIMINAR DE OFÍCIO: NULIDADE DA SENTENÇA.

Na espécie, evidencia-se a nulidade da sentença, porquanto 
não se ateve ao caso dos autos. 

Nos  termos  do  art.  460  do  CPC,  é  vedada  a  prolação  de 
sentença genérica baseada em presunções, devendo, pelo princípio da adstrição, a 
sentença cingir-se aos pedidos da parte, bem como ser fundamentada nas provas 
dos autos, sob pena de nulidade. 
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No caso,  o  magistrado sequer adentrou no caso  específico 
dos autos, limitando-se apenas a tratar da natureza jurídica do processo cautelar, 
os  seus  requisitos  e  objetivos.  Em nenhum momento analisou os  pedidos  da 
autora,  que  não  foram  apenas  de  assegurar  a  participação  no  certame,  mas 
também de produção de provas que, por sua natureza, caberiam à parte contrária 
produzir.

Em uma leitura atenta à fundamentação do decisum, constata-
se que o juiz fez um apanhado doutrinário sobre a ação cautelar, olvidando-se da 
subsunção da teoria à prática.

A sentença, sem dúvida, é genérica, portanto, nula!

EMENTA  APELAÇÃO.  REMESSA  NECESSÁRIA. 
COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER. 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  POLICIAL  CIVIL. 
ADICIONAL  DE  FÉRIAS,  13°  SALÁRIO,  SERVIÇOS 
EXTRAORDINÁRIOS  E  DEMAIS  GRATIFICAÇÕES  QUE 
NÃO  SE  INCORPORAM  POR  OCASIÃO  DA 
APOSENTADORIA.  REEXAME  NECESSÁRIO.  DECISÃO 
QUE NÃO FAZ MENÇÃO ÀS RUBRICAS ESPECIFICADAS 
PELO  AUTOR.  INFRINGÊNCIA  DO  ART.  460, 
PARÁGRAFO  ÚNICO,  CPC.  SENTENÇA  GENÉRICA. 
NULIDADE.  PROVIMENTO  DO  RECURSO  OFICIAL. 
APELO PREJUDICADO.  A sentença  que  não  especifica  as 
verbas  sobre  as  quais  deverão  operar  os  efeitos  da  coisa 
julgada  é  reputada  genérica,  e  como  tal,  nula  de  pleno 
direito,  nos  termos  do  art.  460,  Parágrafo  Único,  do  CPC. 
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020100463757001 - Órgão 
(4ª CÂMARA CIVEL) - Relator Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira - j. Em 12/03/2013).

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO  E  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO GENÉRICO. 
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NECESSIDADE  DE  DELIMITAÇÃO.  SENTENÇA 
GENÉRICA.  INFRAÇÃO  AO  ART.  460,  PARÁGRAFO 
ÚNICO  DO  CPC.  NULIDADE  DO  PROCESSO. 
PROVIMENTO DOS RECURSOS. CPC, ART. 557, § 1Q-A. - A 
sentença deve ser certa ainda quando decida relação jurídica 
condicional.  As  partes  têm  direito  de  receber  do  órgão 
jurisdicional sentença certa, isto é, decisão que resolva a lide, 
a respeito da qual não paire dúvidas » - 0 pedido deve ser 
certo e determinado a teor do art. 286 do CPC, consoante as 
preciosas lições do Mestre Moacyr Amaral Santos que leciona 
certo no sentido expresso Pontes de Miranda e determinado 
de terminus limite quer dizer definido ou delimitado em sua 
qualidade  e  quantidade.  É  preciso  que  o  autor  manifeste 
expressamente  pedido  determinado,  para  que  o  juiz  saiba 
precisamente  qual  seja  e  possa  decidir.  Deve,  ainda,  ser 
concludente, isto é, resultar da causa de pedir. Tais requisitos 
dizem respeito  tanto ao pedido imediato como mediato  .2 
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020100463971001 - Órgão 
(TRIBUNAL PLENO) - Relator João Alves da Silva -  j.  Em 
06/03/2013).

Por  derradeiro,  consigno  que  não  se  poderia  cogitar  de 
aplicação  do  art.  515,  §§  1º  e  3º  do  CPC,  pois  todos  os  pedidos  autorais  não 
resolvidos devem ser submetidos ao juízo de primeiro grau.

Com  tais  considerações,  SUSCITO,  DE  OFÍCIO, 
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA,  determinando  o  retorno  os 
presentes autos ao Juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito, como de 
direito, e posterior, prolação de nova sentença. Julgo, por conseguinte, prejudicado 
o recurso.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais  Guedes.  Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes – Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado 
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para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões  da Terceira  Câmara Cível  do Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora
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