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  PODER JUDICIÁRIO

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
                              GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL nº 0038384-60.2011.815.2004
ORIGEM : 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca da Capital
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Ministério Público Estadual
APELADOS         : P.H.D.L.S. e D.L.B.
ADVOGADO : José Tiburtino de Oliveira.

PROCESSUAL CIVIL e CIVIL –  Apelação
cível –  Habilitação  para  adoção  –
Deferimento  –  Ação  de  adoção  julgada
procedente –  Adotado  registrado  -  Perda
superveniente  do  objeto  -  Ausência  de
interesse  processual  (utilidade)  –  Recurso
prejudicado – Seguimento negado.

– Uma das vertentes do interesse de agir é
a utilidade, a qual é vislumbrada quando o
provimento do pedido formulado pelo autor
acarreta-lhe um proveito do ponto de vista
prático. Inexistindo qualquer vantagem a ser
gerada com o julgamento do recurso, deve-
se  negá-lo  seguimento,  por  perda
superveniente de objeto.

—Segundo a dicção do art. 557 do CPC, o
relator,  por  meio  de  decisão  monocrática,
negará  seguimento  ao recurso  que estiver
manifestamente  prejudicado  ou  em
consonância  com  a  jurisprudência  do
tribunal  de  segundo  grau  ou  dos  tribunais
superiores.

Vistos etc.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da sentença proferida nos autos
do pedido de inscrição no cadastro local de adoção, movido por  P.H.D.L.S. e
D.L.B., no qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude da
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Comarca da Capital,  deferiu o pedido de habilitação para que os adotantes
pudessem adotar o menor V.D.S.S.

Alega o recorrente, nas suas razões, que o
pedido  não  podia  ser  deferido,  vez  que  o  comprovante  de  residência  dos
recorridos corresponde, na realidade, a residência da irmã da adotante, bem
como  que  a  habilitação  do  casal  foi  posterior  ao  nascimento  da  criança
disponibilizada para adoção.

Com essas considerações, requer a reforma
do  “decisum”  para  que  seja  indeferido  o  pedido  de  habilitação  por
impossibilidade jurídica do pedido.

Contrarrazões  ao  recurso,  pugnando  pelo
desprovimento do agravo (fls.100/106) .

A douta Procuradoria de Justiça em parecer
de fls. 132/1377 opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Decido.

O “thema decidendum”  gravita em torno da
habilitação dos apelados no cadastro local de adoção com o fim de adotar  o
menor V.D.S.S.

No entanto,  para se enfrentar o âmago do
presente recurso,  faz-se mister a digressão  “ex officio” acerca de uma das
condições da ação, qual seja, o interesse recursal.

Na  doutrina  há  divergência  sobre  a
conceituação do interesse processual. Uns entendem que está assentada no
binômio “necessidade + adequação”. Já outra corrente pontifica que sua base
é o binômio “necessidade + utilidade”.

A parte tem necessidade quando seu direito
material  não  pode  ser  realizado  sem  a  intervenção  do  Poder  Judiciário;
adequação se faz presente quando a parte requereu providência jurisdicional
capaz  de  remediar  a  situação  por  ela  narrada  na  fundamentação  do  seu
pedido; vislumbra-se a  utilidade quando do provimento do pedido formulado
pelo autor acarreta-lhe um proveito do ponto de vista prático.

Note-se  que  não  há  discrepância
substancial  entre  as  duas  correntes,  haja  vista  o  manejo  de  uma  ação
inadequada não ocasionará qualquer utilidade à parte autora.
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Ressaltando a falta de interesse processual,
veja-se os ensinamentos de Luiz Rodrigues Wambier1:

“A condição da ação consistente no interesse processual
se  compõe  de  dois  aspectos,  ligados  entre  si,  que  se
podem  traduzir  no  binômio  necessidade-utilidade,
embora haja setores  na doutrina que prefiram traduzir
esse  binômio por necessidade-adequação.  Normalmente
não há diferença substancial  entre as  duas expressões,
pois,  no  mais  das  vezes,  quando  se  estiver  diante  da
propositura  da  ação  inadequada,  estar-se-á,  também,
diante  da  inutilidade  do  pedido  para  os  fins  que  se
pretendam alcançar. Em tais casos a adequação é como
que o fracionamento da utilidade.
(...)
O interesse processual está presente sempre que a parte
tenha  a  necessidade  de  exercer  o  direito  de  ação  (e,
consequentemente, instaurar o processo) para alcançar
o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão
e,  ainda  mais,  sempre  que  aquilo  que  se  pede  no
processo(pedido)  seja  útil  sob  o  aspecto  prático.  Essa
necessidade  tanto  pode  decorrer  de  imposição  legal
(separação judicial,  p. ex.) quanto da negativa do réu
em cumprir espontaneamente determinada obrigação ou
permitir  o  alcance  de  determinado resultado (devedor
que não paga o débito no vencimento).” Destaquei.

No  caso  em  comento,  ao  tempo  em  que
tramitava o pedido de habilitação na 1ª Vara da Infância e da Juventude da
Comarca  da  Capital,  tramitava  ação  de  adoção,  sob  o  nº  0001197-
20.2011.815.0031,  na Comarca  de Alagoa Grande,  movida  pelos  apelados
objetivando  adotar  o  menor  V.D.S.S.,  a  qual  fora  julgada  procedente,
consoante documentos às fls.  59/60 dos autos,  tendo o adotado,  inclusive,
sido registrado pelos adotantes no dia 10 de junho de 2013.

Desse modo, saltita aos olhos a ausência de
interesse processual (utilidade), uma vez que nenhuma vantagem, do ponto de
vista prático, será obtida com o julgamento deste recurso. 

Ademais, é de se registrar  o que dispõe o
art. 499, do CPC:

“Art.  499.  O  recurso  pode  ser  interposto  pela  parte
vencida,  pelo  terceiro  prejudicado  e  pelo  Ministério
Público”.

O  recorrente,  com  a  interposição  do
presente  recurso  objetiva  que  seja  indeferido  o  pedido  de  habilitação  dos
apelados no cadastro de adoção, sendo que, consoante visto alhures, a ação

1 Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 1, 5 ed., Editora RT, p. 127/128.
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de adoção fora julgada procedente e os adotantes, inclusive, já registraram o
menor.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos
julgados já reconheceu a ausência de interesse recursal quando o recurso é
interposto pela parte que não sucumbiu. Confira-se:

“PROCESSUL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE
RECURSAL. 1. A parte agravante não sucumbiu quanto
à  questão  impugnada,  caracterizada,  portanto,  a
ausência  de  interesse  recursal  a  justificar  o
conhecimento  do  agravo.    2.  Agravo  regimental  não  
conhecido”.  (AgRg  no  REsp  1083921/RS,  Rel.  Min.
Honildo  Amaral  de  Mello  Castro,  DJe  08/06/2010).
Destaquei.

E:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.
AGRAVO  DE  ISTRUMENTO.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  INTERESSE  RECURSAL.  AUSÊNCIA.
DESPROVIMENTO.  1  Não  existe,  por  parte  do
agravante,  interesse  recursal,  haja  vista  que  não
sucumbiu relativamente a seu pedido no que concerne ao
art.  535,  do  Código  de  Processo  Civil.  2.  Agravo
regimental  desprovido.(AgRg  no  Ag  861741/RO,  Rel.
Min.  Aldir  Passarinho  Júnior,  DJe  22/10/2007).
Destaquei.

Em sendo assim, numa forma de privilegiar
a efetividade  da  prestação  jurisdicional,  aplicável  é  o  art.  557,  “caput”,  do
CPC,  com a nova redação que lhe foi  atribuída  pela  Lei  9.756,  de 18 de
dezembro de 1998. Veja-se o teor do dispositivo referido, “in verbis”:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível,  improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.”

Ante  o  exposto,  com  fulcro  no  art.  557,
“caput”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso.

P.I.

João Pessoa, 29 de janeiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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