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PROCESSUAL  CIVIL  e
ADMINISTRATIVO –  Agravo  de
Instrumento –  Ações  de desapropriação e
de  nulidade  de  decreto  expropriatório  –
Preliminar  –  Incompetência  do  julgador  –
Prevenção – Inocorrência – Prorrogação da
competência  caracterizada  –  Rejeição  –
Mérito  –  Imissão  de  posse  provisória  –
Possibilidade  –  Decreto  expropriatório  –
Interesse  público  evidenciado  –  Fomento
da  expansão  econômica  da  região  –
Impessoalidade  –  Ausência  de  vício  de
nulidade a caracterizar o ato administrativo
– Manutenção da decisão – Desprovimento.

- Inexiste prevenção do julgador quando há
prorrogação  de  competência em  novo
recurso, caracterizada pelas circunstâncias
do art. 154, § 4º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba 

-  O fomento  da  expansão  econômica  da
região  justifica  a  legitimidade  da
intervenção  do  Estado  na  ação
desapropriatório,  mormente  quando a
impessoalidade  exposta  no  Decreto
respeita  o  interesse  público  a  nortear  a
questão.
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-  Não  se  pode  tachar  de  desvio  de
finalidade  a  atuação  do  Poder  Público
Estadual  em  expropriar  as  áreas  com  o
objetivo  de  destiná-la  à  instalação  de
empreendimentos  econômicos  e,  assim,
atender aos anseios públicos, mesmo que,
eventualmente,  alguma  empresa  seja
beneficiada.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos do agravo de instrumento acima identificados,

A C  O  R  D  A M,  em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  agravo  de  instrumento,  com
pedido de efeito suspensivo, interposto por SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS
ESPORTIVOS LTDA. e  VBF EMPREENDIMENTOS LTDA.,  contra decisão
interlocutória de fls. 25/26, que indeferiu a antecipação de tutela nos autos da
“Ação  Direta  de  Nulidade  de  Decreto  Expropriatório”,  ajuizada  contra  o
ESTADO  DA  PARAÍBA e  a  COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL DA PARAÍBA - CINEP. 

Na  decisão  proferida,  o  magistrado  de
primeiro  grau  entendeu  que  as  autoras,  ora  agravantes,  não  possuem
interesse  no  pedido  de  reintegração  de  posse  direta  e  indireta  do  imóvel
objeto de ação paralela de desapropriação, uma vez que há decisão naqueles
autos que atribuiu efeito suspensivo à decisão que imitiu o Estado da Paraíba
na posse do bem.

Ainda  entendeu  o  douto  Julgador  que  o
pedido de determinação de abstenção de outras medidas sobre o bem pelo
Estado da Paraíba constituía questão temerária em sede de cognição sumária
na “Ação Direta de Nulidade de Decreto Expropriatório”, já que tramita ação
própria  para  tanto,  de  desapropriação,  e  as  autoras  se  encontram
efetivamente na posse do bem.

Nos arrazoados apresentados em sede de
agravo de instrumento, as agravantes alegaram, em síntese, às fls. 02/16, que
a  decisão  a  que  se  referiu  o  Magistrado,  atribuindo  efeito  suspensivo  ao
recurso, foi  revogada por outra de minha lavra,  neste juízo “ad quem”, fls.
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203/208,  em pedido  de  reconsideração,  estando presente  o  interesse dos
recorrentes no pedido.

Em  seguida,  defenderam  que  o  Decreto
Expropriatório n. 33.397/2012 encontrasse eivado de vício, que acarreta sua
nulidade,  consubstanciada  no  desvio  de  finalidade,  pois  não  justifica  o
interesse público no ato, evidenciando, ao revés, o privado, com a destinação
do bem à instalação de empreendimentos econômicos, conforme se afere dos
seus termos.

Registra, ainda, a presença do “fumus boni
iuris” e do “periculum in mora” a justificar a concessão de efeito suspensivo da
decisão, especialmente em razão de prejuízos patrimoniais, pois há um Termo
de Acordo de Regime Especial  – TARE, firmado com o próprio Estado da
Paraíba, onde se prevê investimentos dos agravantes sobre a área.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
com a modificação da decisão. 

Documentos às fls. 17/241.

Indeferimento  do  pedido  de  efeito
suspensivo ao recurso às fls. 245/251.

Pedido de nulidade da decisão liminar,  às
fls.  246/247,  ante  a  incompetência  do  Relator  para  apreciar  o  feito,  com
alegação de prevenção de Desembargador da Primeira Câmara Cível deste
Tribunal, relator de decisão em primeiro agravo de instrumento no processo
principal.

Parecer da Procuradoria de Justiça às fls.
267, sem manifestação de mérito.

Contrarrazões ao agravo de instrumento às
fls. 288/298

E o relatório.

VOTO

PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA  DO
JUÍZO

Compulsando os autos,  observa-se que a
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parte  agravante  protocolou  petição  levantando  matéria  preliminar  de
incompetência  deste  Relator  para  o  presente  recurso,  uma vez  que outra
Câmara  Cível  deste  egrégio  Tribunal  já  havia  julgado  anterior  agravo  de
instrumento, interposto previamente em demanda principal.

Todavia, quanto à questão, entende-se que
inexistente  a  prevenção  quando  há  prorrogação  de  competência,
caracterizada pelas circunstâncias do art. 154, § 4º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que assim dispõe, “in verbis”:

§ 4º. Haverá prorrogação de competência quando, não tendo
sido  observada  pela  distribuição  a  regra  estabelecida  neste
artigo, as partes não reclamarem ao relator, no prazo de três
dias,  ou  este,  sem  suscitar  sua  incompetência,  proferir
despacho.

No caso em testilha, o  presente  agravo de
instrumento foi distribuído para o eminente Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos em 29.11.2013 (sexta-feira), conforme se afere do termo de autuação,
registro e distribuição de fls. 243.

A parte recorrente não se manifestou sobre
a distribuição do agravo  de instrumento  ao referido Relator dentro do prazo
legal disposto em regra do RITJPB, tendo sido proferido despacho por mim,
em substituição aquele insigne Desembargador, em 04.12.2014 (fls. 251).

A prorrogação  da competência,  no  caso,
restou  evidenciada  nos  autos,  sendo intempestiva  a  suscitação  de
incompetência realizada em 05.12.2013 (fls. 269).

O fim do prazo de 3 (três) dias disposto na
norma se efetivou em 04.12.2013 (quarta-feira), e o requerimento foi realizado
um dia após.

Ante  o  exposto,  rejeito  a  preliminar  de
incompetência do Relator por prevenção da Primeira Câmara Cível do
TJPB.

MÉRITO

No  atinente  ao  mérito  do  recurso,
compreende-se que resta evidenciado o interesse dos recorrentes no pedido
de  reintegração  de  posse  direta  e  indireta  do  imóvel  objeto  de  ação  de
desapropriação ajuizada pela parte agravada.

A  decisão  que  suspendia  os  efeitos  de
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imissão provisória na posse do bem pelo Estado da Paraíba foi revogada pela
decisão  de  fls.  234/239  encartada  nos  autos,  de  forma que  juridicamente
possível o Estado da Paraíba investir-se sobre o imóvel.

Assim, possuem os agravantes interesse no
pedido  possessório  sobre  o  bem,  pois  a  decisão  que  lhes  favorecia  na
manutenção de posse sobre a área foi revogada, havendo possibilidade do
Estado investir-se sobre o bem.

Todavia,  em  que  pese  a  existência  de
interesse recursal dos agravantes no pedido de reintegração de posse direta e
indireta  do  imóvel  objeto  de  ação  de  desapropriação,  não  se  mostra
configurado,  a  toda  evidencia,  o  desvio  de  finalidade  a  justificar  o
sobrestamento do Estado na imissão da posse sobre o bem em “Ação Direta
de Nulidade de Decreto Expropriatório”.

Isso  porque,  com  exposto  em  decisão
liminar,  não  se  sustenta  a  alegada  falta  de  interesse  público  no  ato
expropriatório,  pela  destinação  do  bem  à  instalação  de  empreendimentos
econômicos a serem implantados por particulares.

O Decreto Expropriatório de n. 33.397/2012
estabeleceu  “a  destinação  do  bem  à  instalação  de  empreendimentos
econômicos,  que  promovam  o  desenvolvimento  do  Município  e  do
Estado da Paraíba” (fls. 161). 

Com  efeito,  inexiste  comprovação  nos
autos de que tal destinação beneficiará apenas uma ou determinada empresa,
restando  caracterizado  o  caráter  genérico  e  impessoal  do  ato
desapropriatório.

Não  se  pode  afirmar  que  o  mencionado
Decreto Expropriatório foi  expedido na tentativa de beneficiar particular em
detrimento  do  interesse  público,  o  que  evidenciaria vício  a caracterizar  a
nulidade do ato administrativo. 

O fomento  da  expansão  econômica  da
região  caracteriza  a  legitimidade  da  intervenção  do  Estado,  e  a
impessoalidade exposta no Decreto respeita o interesse público da questão, e
não do particular.

Em  julgamento  a  “contrario  sensu”,
importante colacionar o seguinte julgado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  DECRETO
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EXPROPRIATÓRIO. EXPANSÃO DE "PÓLO" INDUSTRIAL.
AMPLIAÇÃO  DE  UMA  ÚNICA  EMPRESA.  DESVIO  DE
FINALIDADE.  NULIDADE  DO  ATO.  Desapropriação  que
não visa à criação ou ampliação de um distrito industrial, mas
sim  à  ampliação  de  instalações  de  uma  única  indústria.
Ocorrência  de  desvio  de  finalidade  e  de  quebra  da
impessoalidade na edição do ato expropriatório que o torna
nulo,  na  medida  em  que  visa  ao  interesse  privado  em
detrimento  do  interesse  público.  Honorários  advocatícios
fixados  em  consonância  com  o  art.  20,  §  3º,  do  CPC.
NEGARAM PROVIMENTO À  APELAÇÃO.  (Apelação  Cível
Nº 70030638134, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do  RS,  Relator:  Matilde  Chabar  Maia,  Julgado  em
22/04/2010).

Não se pode tachar de desvio de finalidade
a atuação do Poder Público Estadual em expropriar as áreas de propriedade
dos  agravantes,  com  o  objetivo  de  destiná-la  à  instalação  de
empreendimentos  econômicos  e,  assim,  atender  aos  anseios  públicos,
mesmo que, eventualmente, alguma empresa seja beneficiada.

A área disposta em ação de desapropriação
constitui de lotes  localizados  em bairro  populoso  da  capital  (Mangabeira),
marcado por moradores de classe humilde trabalhadora, que serão afetados
diretamente  por oportunidades  de  trabalho  surgidas,  impactando
positivamente o desenvolvimento econômico tanto da região como do próprio
Estado.

Por  fim,  cabe registrar  que  o  Termo  de
Acordo  de  Regime  Especial  firmado  pelos  agravantes  com  o  Estado  da
Paraíba para investimentos na área preveem gastos pelos agravantes até o
ano de 2020, em lapso de tempo suficiente para a empresa se precaver de
eventuais prejuízos financeiros.

Ademais,  pode defender-se dos eventuais
prejuízos  em razão da  posse do  imóvel  através de meios  oportunos  para
tanto, através de fase própria em ação de desapropriação, onde se discute o
valor do bem.

Por  essas  razões,  nego provimento  ao
presente agravo de instrumento.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos), o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
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Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente  ao  julgamento  a Exma.  Dra.
Tatjana Maria Nascimento Lemos,  Promotora de Justiça convocada.

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

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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