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Autos nº 0012803-95.2018.827.2737

Ação: Declaratória.

Requerente ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DO 5° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO

DO TOCANTINS.

Requeridos: ESTADO DO TOCANTINS, COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO

TOCANTINS e COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS.

Ref:. Decido Pedido de Antecipação de Tutela.

Vistos etc.

Pede a requerente em sede de tutela de urgência que os requeridos efetuem a promoção, no de 25 de agosto de

2018, de militares que se em quadrarem dentro dos requisitos pela autora elencados. Disse que tais servidores

têm direito liquido e certo e, o argumento de extrapolação do limite prudencial com despesas de pessoal não

poderia ceifar o direito dos mesmos.

É o relatório.

Decido.

Conforme o art. 300 do Novo Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

O pedido antecipatório não merece guarida.

Analisando os autos, não verifico elementos para a concessão da tutela de urgência, por ausência dos requisitos

motivadores da medida (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Pede em caráter liminar, a promoção de todos os policiais e bombeiros militares que se enquadrarem como aptos.

A probabilidade do direito não restou demonstrada, nos autos uma vez que há a necessidade de individualização

para a concessão do que se pede, trazendo, assim a segurança jurídica ao caso em concreto.

O direito à promoção é uma garantia legal, todavia, há servidores que preenchem o requisito temporal, mas não

preenchem outros, como o bom comportamento.

Ademais, não vejo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A afirmação de que a verba tem natureza alimentar não caracteriza a urgência. Primeiro por que é uma expectativa

de direito. Segundo, por que não se pode fazer compromisso com uma verba que ainda não recebe.

De outra banda, o dia em que almejam a promoção, 25 de agosto, (dia do Soldado), já passou e não há nada que

comprove qualquer prejuízo aos associados.

Os tribunais têm firmado entendimento de indeferir o pedido de antecipação de tutela por não restar configurada do

o perigo.
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  Ementa:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDOS   LIMINARES  EM   AÇÃO  DE

 PRESTAÇÃO  DE   CONTAS . AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL OU

INCERTA REPARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO RETIDO. Atualmente, em nosso

sistema processual, a regra é o agravo na modalidade retida. O agravo na modalidade de

instrumento é exceção, e é resguardada apenas para os casos nos quais for claro e patente o

prejuízo de difícil ou incerta reparação, caso o recurso não seja de logo julgado pelo segundo

grau. No caso dos autos, lidamos com inventário aberto há mais de 01 década, de dever de

prestar   contas  reconhecido por decisões anteriores desta Corte no julgamento de outros

recursos há anos atrás, mas no qual nada foi postulado nesse tempo todo, pretendendo o

recorrente providências   liminares  e "inaudita altera parte", sem provar ou sequer referir

qual seria a urgência a justificar decisão recursal imediata sobre tais pedidos. CONVERTIDO

EM AGRAVO RETIDO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70067286849,

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert,

Julgado em 12/11/2015).

 

Assim, por entender ausentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela, prescritos no art. 300 do Código

de Processo Civil, hei por bem INDEFERÍ-LA.

Citem os requeridos de todos os termos da exordial, bem como para, querendo, responder a ação no prazo de

30(trinta) dias (art. 335 c/c art.183, ambos do NCPC), sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados

na inicial (art. 344, CPC).

Deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, tendo em vista que a Fazenda Pública retiradamente

vem se posicionado contra realização de audiência, sob a alegação de que o erário público é direito indisponível,

não sendo passível a realização de acordo. Ainda, a quantidade excessiva de audiência contra a fazenda pública

tem abarrotado a pauta deste juízo sem a conseqüente realização do ato.

Defiro a gratuidade da justiça.

Cumpra-se.

JOSÉ MARIA LIMA

Juiz de Direito
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