
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2000303-35.2013.815.0000
Origem : 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : CAGEPA - Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba
Advogado : Aluska Fabíola Amarante Diniz
Agravado : Valtercio Pereira da Silva e outros
Advogado : José Tiburtino de Oliveira

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  ATO  ADMINISTRATIVO.
PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  AFERIÇÃO  COM  A
DOCUMENTAÇÃO  ENCARTADA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  SERVIDORES  CONTRATADOS.
EXONERAÇÃO.   TUTELA  ANTECIPADA
DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. RETORNO DOS
PROMOVENTES  ÀS  FUNÇÕES.  IRRESIGNAÇÃO.
DEFERIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
SATISFATIVIDADE  E  IRREVERSIBILIDADE  DA
MEDIDA.  NECESSIDADE  DE  INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.  REFORMA  DO  DECISUM.
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PROVIMENTO DO RECURSO.

-  De  acordo  com  o  art.  273,  caput, do  Código  de
Processo Civil,  para a concessão da antecipação de
tutela  devem  concorrer  os  seguintes  requisitos:
presença  de  prova  inequívoca,  fundado  receio  de
dano  irreparável  ou  de  difícil  reparação.  Assim,
ausentes quaisquer dos pressupostos citados, não há
como reconhecer direito à antecipação dos efeitos da
tutela.

- Diante da necessidade de dilação probatória para a
averiguação  do  direito  invocado,  não  se  apresenta
razoável  a antecipação  de  tutela  nesta  fase
processual. 

- À míngua de elementos fáticos e jurídicos capazes
de  infirmar  os  fundamentos  da  decisão  judicial
atacada,  o  provimento do agravo é  medida que se
impõe.

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  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/24, interposto pela CAGEPA - Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, contra
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decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, fls. 52/56, que concedeu a tutela antecipada nos autos de Ação Ordinária de
Nulidade,  proposta por  Valtercio Pereira da Silva e outros,  consignando, em seu
excerto dispositivo, os seguintes termos:

Ante  o  exposto,  DEFIRO  O  PEDIDO
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA para  ato  contínuo  e
incontinenti,  determinar  a  suspensão  do  ato
administrativo  que  determinou  o  afastamento  dos
autores  e,  consequentemente,  a  reintegração  dos
promoventes em suas funções.

Em suas razões, a recorrente aduziu a impropriedade
da decisão agravada, argumentando, em resumo, ser descabida a reintegração dos
recorridos, pois,  além da decisão encontrar-se abarcada pela prescrição, eles já  se
encontram  “exonerados  há  muitos  anos  e  regularmente  substituídos  através  de
concurso, mesmo sem a necessidade da empresa, causando um inchaço na folha de
pagamento e comprometendo o orçamento previsto para conclusão de obras e outros
serviços destinados a garantir o abastecimento de água para a população paraibana,
serviço  essencial  e  de  interesse  público.”  Ao  final,  pede  seja  atribuído  efeito
suspensivo ao recurso.

Informações prestadas pelo Juiz da causa, fl. 68.

Contrarrazões,  fls. 70/74, sustentando a inexistência
de prescrição do direito dos autores em reivindicar suas colocações, a inconsistência
da demissão praticada e, por fim, a necessidade de reforma da decisão atacada.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 276/278, opinou pelo acolhimento
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da prejudicial de prescrição, com a consequente extinção da demanda, nos termos do
art. 269, IV, do CPC.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Compulsando o caderno processual, infere-se que a
agravante,  CAGEPA  -  Companhia  de  Águas  e  Esgotos  da  Paraíba,  postula  a
concessão  da  presente  medida  judicial  para  “determinar  A  REVOGAÇÃO  DA
DECISÃO  DO  JUÍZO  DA  6ª  VARA  DA  FAZENDA  PÚBLICA que  deferiu  a
reintegração dos agravados em suas funções”, fl. 24.

Conforme já relatado, a tese da recorrente verbera no
sentido de que o Magistrado  a quo  logrou em desacerto ao proferir o provimento
atacado, determinando a reintegração dos recorridos aos cargos que ocupavam, pois,
além  da  pretensão  encontrar-se  fulminada  pela  prescrição,  verifica-se  que  as
dispensas  se  deram  em cumprimento  à  determinação  do  Tribunal  de  Contas  do
Estado  da  Paraíba,  através  do  acórdão  nº  22/94,  segundo  o  qual,  os  servidores
contratados  sem  concurso  público  após  a  Constituição  vigente  teriam  suas
contratações nulas.

De logo, cumpre asseverar que a alegada prejudicial
de  prescrição não  pode  ser  acolhida  no  presente  momento,  pois,  diante  da
impossibilidade de  se  verificar  eventuais  causas  de  suspensão ou interrupção  da
prescrição  na  documentação  encartada  aos  autos,  entendo  temerário  o
acolhimento/afastamento da referida prejudicial.

Logo, rejeito a prescrição aventada pela agravante.
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Adentrando  na  análise  da  questão  meritória,
observa-se, de logo, que as alegações carreadas no agravo em disceptação aos autos
merecem ser acolhidas. Vejamos.

Extrai-se  dos  autos  que  os  promoventes  da  ação
anulatória  originária,  ora  agravados,  pleiteiam,  por  meio  de  tutela  antecipada,  a
declaração da nulidade do ato administrativo que determinou o afastamento dos
cargos ora ocupados para que sejam reintegrados, de imediato, às suas funções, haja
vista a inobservância aos princípios da ampla defesa e do contraditório no momento
da realização do referido ato.

De  logo,  cumpre  ressaltar  que,  muito  embora  o
Magistrado  a quo  tenha concedido a tutela antecipatória aos demandantes, entendo
que  o  referido  pleito  reveste-se  de  aspectos  de  satisfatividade,  bem  como  da
irreversibilidade da medida, não havendo, assim, como os insurgentes retornarem ao
seu status quo sem causar-lhe enorme gravame. 

Nesses  casos,  não  entendo  recomendável  o
deferimento da tutela antecipatória, pois, muito embora os insurgentes, na exordial,
verberem desobediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa,  faz-se
necessária  uma  análise  da  documentação  encartada,  bem  como  uma  instrução
probatória  mais  acurada  acerca  das  alegações,  principalmente  diante  da
possibilidade de manutenção de vínculo aparentemente irregular e, por conseguinte,
no suporte pelos cofres públicos de todo o ônus decorrente dessa medida.

Dessa forma, entendo que somente após a instrução
processual, os fatos poderão ser mais bem esclarecidos e se poderá julgar de forma
segura.

Nesse sentido, calha transcrever o seguinte escólio:
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROMESSA  DE
COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO
POR  PERDAS  E  DANOS  E  RESCISÃO
CONTRATUAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE
COMPROMISSO  DE  COMPRA  E  VENDA  DE
IMÓVEL.  POSSE  CONTRATUAL.  LIMINAR
POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. A reintegração do
promitente-vendedor na posse do imóvel, de regra,
somente é possível após a prévia resolução do pacto,
ainda  que  exista  inadimplemento  do  promitente-
comprador. Ademais, no caso denota-se que houve o
pagamento  de  parcelas  do  preço  contratado,
afastando  a  hipótese  de  inadimplemento  absoluto.
Nesse  passo,  a  antecipação  de  tutela  não  se
apresenta  razoável  nesta  fase  processual,  sendo
necessária  a  dilação probatória,  com formação do
contraditório. Ausência  de  prejuízo  irreparável  ou
de difícil  reparação,  porquanto  eventuais  prejuízos
pelo  uso  e  conservação  do  imóvel  poderão  ser
ressarcidos  mediante  indenização,  postulada,  aliás,
na inicial. Entendimento tranqüilo na jurisprudência
desta  Corte  e  do  Egrégio  STJ.  NEGADO
SEGUIMENTO  AO  RECURSO  POR  DECISÃO
MONOCRÁTICA  DO  RELATOR.  (Agravo  de
Instrumento Nº 70048558407, Décima Oitava Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso
Dal Pra, Julgado em 26/04/2012)
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Diante  dessas  considerações,  entendo  temerária  a
manutenção  da  ordem  emanada  no  Juízo  a  quo,  porquanto a  necessidade  da
valorização do princípio da efetividade da tutela jurisdicional não deve ser pretexto
para a pura e simples anulação do princípio da segurança jurídica.

Da  mesma  forma,  considerando-se  o  decurso  do
tempo entre a  decisão que determinou a  anulação dos contratos  e  a demora por
longos anos para o ajuizamento da ação que originou o presente recurso, revela-se
incabível falar-se em risco de lesão grave e de difícil reparação.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão ora agravada.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                   Relator                                   
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