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APELAÇÃO  CIVIL. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR.
TESTE  FÍSICO.  TEMA  APRECIADO  NO  RECURSO
APELATÓRIO.  COISA  JULGADA.
CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
ANÁLISE  DO  MÉRITO.  PRETENSÃO  RECURSAL
PREJUDICADA.

O Órgão judicial  não pode reapreciar matéria sobre a
qual  se  operou  a  preclusão  consumativa,  sobretudo
quando não há fatos novos.

Como  a  discussão  posta  versa  sobre  possível
irregularidade na segunda fase do certame destinado ao
preenchimento do cargo da polícia militar, e esses fatos
já  foram  julgados  por  este  Juízo  ad  quem,  está
materializada a  preclusão  pro  judicato e  a  hipótese  de
extinção do processo sem resolução de mérito.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.
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A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em,
preliminarmente e de ofício, extinguir o processo sem resolução de mérito
e declarar prejudicada a apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  interposta  por Rangel  Galdino
Araújo contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital  nos autos da ação de obrigação de fazer por ele
ajuizada em face do Estado da Paraíba.

O  Órgão  judicial  de  origem  julgou  improcedentes  os
pedidos por entender que o autor foi considerado inapto no teste de aptidão
física na forma preconizada no edital, e que o exame realizado com respaldo
em  decisão  judicial  de  natureza  precária  se  tornou  nulo  ante  a
improcedência  do  pleito  formulado  na  ação  cautelar  tombada  sob  o  nº
200.2011.046.505-7. Desacolheu também a pretensão concernente aos danos
material  e  moral  por  compreender  que  o  demandado  agiu  dentro  dos
limites  do  estrito  cumprimento  do  dever  legal.  Condenou  o  autor  ao
pagamento das custas e honorários advocatícios.

Argui,  preliminarmente,  o  apelante  estar  nulo  o
processo porquanto foi julgado antecipadamente o pedido antes de esgotar
a fase probatória.

No mérito, afirma que o teste de aptidão física a que se
submeteu  é  ilegítimo por  ter  sido  aplicado  por  avaliadores  sem aptidão
exigida na Lei 9.696/98.

Sustenta que ocorreu violação aos direitos fundamentais
ante  a  sua  reprovação  na  fase  do  certame  por  agentes  desqualificados,
motivo pelo qual requer a condenação do apelado ao pagamento de danos
material e moral.

Pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  julgar
procedentes os pleitos formulados na exordial.

O apelado pede o desprovimento do recurso porquanto
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a  decisão  liminar  prolatada  em  sede  de  ação  cautelar,  que  autorizou  a
realização de outro teste físico, foi revogada por ocasião do julgamento do
mérito da demanda acautelatória.

O  Ministério  Público  opina  pelo  desprovimento  do
recurso por inexistir comprovação da desclassificação do apelante de forma
irregular.

Convertido  o  julgamento  em  diligências,  o  apelado
assevera que está caracterizada a coisa julgada, motivo pelo qual requer o
desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Exmo.  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz
convocado  para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais
Guedes) – Relator

O contexto dos autos retrata que o promovente ajuizou
ação  ordinária  em  desfavor  da  parte  ré  para  questionar  suposta
irregularidade no teste físico a que se submeteu como etapa do concurso
público destinado ao preenchimento de cargos da polícia militar,

O  Juízo  a  quo julgou  improcedentes  os  pedidos  por
entender que a avaliação estava em harmonia com as regras previstas no
edital do certame, e ausente a configuração de ato ilícito indenizável ante a
atuação estatal respaldada no estrito cumprimento do dever legal.

O apelante  devolve  os  questionamentos  suscitados  na
petição inicial e pede a procedência dos pedidos.

Os elementos fáticos dos autos revelam que as alegações
expostas pelo apelante estão submetidas aos efeitos da coisa julgada.

Isso porque os fatos relacionados à ausência de aptidão
dos avaliadores para acompanhar o teste físico foram apreciados nos autos
da  apelação  tombada  sob  o  nº  0046505-86.2011.815.2001  da  relatoria  do
Excelentíssimo Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Logo, não poderia o Juízo a quo ter julgado controvérsia
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sobre a qual já ocorreu manifestação judicial ante o impedimento previsto
no art. 505 do CPC/2015, ex vi:

Art.  505.  Nenhum  juiz  decidirá  novamente  as  questões  já
decididas, relativas à mesma lide, salvo:

I  -  se,  tratando-se  de  relação  jurídica  continuativa,  sobreveio
modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a
parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Assim, não pode o Juiz reapreciar matéria já decidida, se
não  há  fatos  novos,  porque  se  opera,  nesta  hipótese,  a  preclusão
consumativa pro judicato que vincula o Órgão julgador magistrado. 

A coisa julgada pressupõe a existência de decisão que
tenha  apreciado  a  relação  jurídica  processual  constante  da  demanda
proposta no Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO ORDINÁRIA - AÇÃO ANTERIOR
EXTINTA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA -
NOVO PROCESSO - FUNDAMENTOS IDÊNTICOS - TRÍPLICE
IDENTIDADE  DA  PRESENTE  LIDE  COM  DEMANDA
ANTERIOR - SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  Verificando-se  identidade  de
partes,  a  causa de  pedir  e  o  pedido,  bem como a  existência de
decisão transitada em julgado, é de se reconhecer a coisa julgada
com extinção do processo, o que impede a reapreciação por outro
Juízo. No caso dos autos, esta Corte, sob a relatoria da Desª Maria
das Graças Morais Guedes, nos autos da Apelação Cível - Proc. nº
2006.023.438-0/001,  reconheceu  a  existência  de  coisa  julgada,
porquanto eventual discussão incompleta da causa não influi no
grau  de  imutabilidade  do  julgado.  De  modo  que,  descabe  a
rediscussão de matérias já decididas e transitadas em julgado, sob
pena  de  prolongamento  da  lide  e  violação  ao  instituto  da
preclusão  e  da  coisa  julgada.  (Apelação  Cível  nº  0001412-
16.2016.815.0000,  3ª  Câmara  Especializada  Cível  do  TJPB,  Rel.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque. DJe 01.09.2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO -
DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL  -
SERVIDÃO  ADMINISTRATIVA  DA  CEMIG  -  LINHA  DE
TRANSMISSÃO  DE  ENERGIA  -  INVASÃO  DE  ÁREA
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PARTICULAR  -  SERVIDÃO  INDIRETA  -  INDENIZAÇÃO  -
PRECLUSÃO  PELA  OCORRÊNCIA  DE  COISA  JULGADA  -
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL
PARA FAZER CONSTAR A SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ART.
167,  INC.  I,  ITEM  6,  DA  LEI  FEDERAL  Nº  6.015/73  -
PROCEDÊNCIA.  1.  O  ajuizamento  de  nova  ação,  para  discutir
questão de indenização decorrente de servidão administrativa já
apreciada e  julgada  pelo  Poder  Judiciário,  na qual  se  verifica  a
tríplice identidade prevista no § 2º do art. 301 do CPC/73 - mesmas
partes, pedido e causa de pedir - enseja o reconhecimento da coisa
julgada e a consequente extinção do processo,  sem resolução de
mérito. 2. É cabível a determinação de regularização do registro de
imóvel,  nos termos do art.  167,  inc.  I,  item 6,  da Lei  Federal  nº
6.015/73,  para  fazer  constar  a  servidão  administrativa  sobre  ele
instituída, com vistas a resguardar a publicidade da restrição e a
fidelidade do registro público com a realidade. (Apelação Cível nº
4650939-02.2008.8.13.0145  (1),  1ª  Câmara  Cível  do  TJMG,  Rel.
Edgard Penna Amorim. j. 31.10.2017, Publ. 08.11.2017). 

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO
DO  PROCESSO  -  COISA  JULGADA  -  OCORRÊNCIA  -
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. Nos termos do art.
473 do CPC/73 (507 do NCPC), é vedado à parte renovar discussão
de questões já levantadas e decididas em juízo, a cujo respeito se
operou a preclusão. Dessa forma, matérias apreciadas não podem
ser rediscutidas sob pena de afronta aos princípios da segurança
jurídica e afronta aos institutos da preclusão e coisa julgada. Nos
termos  do  art.  267,  V  do  CPC/73,  extingue-se  o  processo,  sem
resolução  do  mérito,  quando  o  juiz  acolher  alegação  de  coisa
julgada.  (Apelação  Cível  nº  0618131-16.2010.8.13.0024  (1),  10ª
Câmara Cível do TJMG, Rel. Manoel dos Reis Morais. j. 01.11.2016,
Publ. 11.11.2016). 

No caso concreto, está caracterizada a tríplice identidade
de elementos para configurar a coisa julgada.

Isso porque as partes desta relação processual discutem
circunstâncias relativas à legitimidade da avaliação física a que se submeteu
o apelante em relação ao Concurso Público para o Curso de Formação de
Soldados PM/BM 2008 – da Polícia Militar do Estado da Paraíba. 

Configurada  a  coisa  julgada,  impõe-se  a  extinção  do
processo sem solução de mérito, na forma do art. 485, inciso V do CPC/2015.

Com essas considerações, PRELIMINARMENTE E DE
OFÍCIO, EXTINGUO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na
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forma do art. 485, inciso V do CPC/2015, e  DECLARO PREJUDICADA A
ANÁLISE DA PRETENSÃO VEICULADA NO APELO.

É o voto.

Presidiu a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de abril de 2018, o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram do julgamento, além deste
Relator,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para
substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  à
sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
convocado.

João Pessoa-PB, 12 de abril de 2018. 

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
              R E L AT O R
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