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AGRAVANTE : Ângela Maricea da Silva  
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  – PROLAÇÃO  DE
SENTENÇA – FATO SUPERVENIENTE – PERDA DO
OBJETO – PREJUDICIALIDADE – ART. 557 DO CPC
– NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Proferida a sentença, o possível prejuízo sofrido pela
parte  agravante  é  transferido  para  esta,  sendo
conseqüência inarredável a prejudicialidade do agravo,
ante a perda do seu objeto..

Vistos etc.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por  Ângela Maricea da Silva,
Vereadora do Município de Gado Bravo, inconformada com a decisão proferida
nos autos do Mandado de Segurança  impetrado por Carlos Roberto Barbosa
da Silva, igualmente edil, que deferiu pedido liminar, tornando nula a eleição da
mesa diretora da Câmara de Vereadores da respectiva Comuna, ocorrida na
sessão  do  dia  12/12/2014,  e  assegurando  a  imediata  posse  do  impetrante
como Presidente do Legislativo Municipal de Gado Bravo.

Em suas razões,  a  agravante  alega que,  em 1º  de  janeiro  de
2013, foi realizada sessão solene de instalação da Câmara Municipal de Gado
Bravo, na qual, além da posse dos vereadores eleitos, procedeu-se à eleição
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dos membros da Mesa Diretora para o 1º biênio 2013/2014, antecipando-se a
eleição  para  o  2º  biênio  2015/2016,  cujos  eleitos  foram,  em  seguida,
proclamados. 

Afirma, mais, que a Câmara Municipal, apreciando o recurso nº
001/2014,   em 12  de  dezembro  de  2014,  anulou  a  escolha  para  o  biênio
2015/2016  por  estar  eivada  de  vícios,  entendendo  não  ser  possível  a
computação  do  voto  da  Presidente  na  Sessão  de  escolha,  e,  feita  a  sua
exclusão, não se alcançaria o quorum necessário para a aprovação da Mesa
Diretora.

Após  a  revisão  do  ato  argumentado  em  vício,  prossegue,  o
vereador  Carlos  Roberto  Barbosa  da  Silva,  então  eleito  para  o  cargo  de
presidente da Câmara, na enfocada eleição anulada, ocorrida em janeiro de
2013, impetrou o mandado de segurança sob o argumento do ato haver ferido
o seu direito  líquido e certo  de presidir  a  Casa Legislativa,  postulando sua
posse de forma imediata.

Ao analisar o mandamus, a magistrada de primeiro grau deferiu a
liminar, ordenando a imediata posse do agravado no cargo de Presidente do
Legislativo Mirim, ao fundamento de que a deliberação realizada na Sessão de
12/12/2014  não  era  válida,  pois  o  art.  13  do  Regimento  Interno  ao  exigir
aprovação por maioria absoluta de votos, desencontra-se com o estatuído na
Lei  Orgânica  do  Município  de  Gado  Bravo;  este,  prevendo  deliberações
tomadas  por  maioria  de  votos  tão  somente,  presentes  seus  membros  em
quantidade majoritária consequente.

Assevera  que  a  magistrada  primeva  entendeu,  mesmo
desconsiderado o voto da presidente, estar a eleição válida, porquanto a Lei
Orgânica do Município exige maioria simples nas deliberações daquele órgão.
Assim,  diz  ter  a  juíza  adentrado  no  mérito  das  deliberações  plenárias,
desconsiderando  o  ato  de  anulação  da  eleição  anterior,  invalidando,
precariamente, a nova eleição.

Prossegue argumentando equivocada a magistrada ao interpretar
ela o §3º do art. 10 da LOMGB, que deve ser analisado conjuntamente com o
seu art. 10, do contrário, segundo o entendimento esposado no decisum, “toda
e qualquer deliberação interna da Câmara Municipal deverá ser por maioria
simples e o seu regimento interno estaria de todo invalidado, pois prevê, para
cada matéria, um quorum específico, seja ele simples, absoluto ou qualificado”.

Assinala, ainda, que o § 3º do art. 10 da Lei Orgânica clama a
expressão  maioria de votos, não excluindo a possibilidade de o Regimento
Interno Câmara exigir a maioria absoluta ou qualificada para suas deliberações.

Pugna, por derradeiro, pela concessão da liminar  inaudita altera
pars.
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À inicial foram juntados os documentos de fls. 14/271.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 277/279.

O juízo da causa, à fl.  285, informou haver prolatado sentença
nos autos do mandado de segurança ensejador do presente recurso.

O  agravado,  às  fls.  286/287,  peticionou  requerendo  fosse
reconhecida a prejudicialidade do recurso, face a prolatação de sentença pelo
juízo a quo.

É o relatório.
DECIDO:

À  fl.  285,  o  Juízo  de  primeiro  grau  informou  que  prolatou
sentença  nos  autos  do  mandado  de  segurança,  dos  quais  se  originou  o
presente recurso de agravo de instrumento. 

Diante  disso,  nada  mais  resta  senão  decretar  prejudicado  o
vertente agravo, pela superveniente ausência de interesse recursal, uma vez
que lhe falta objeto, em decorrência do deslinde da quaestio.

Com efeito, prolatada sentença no primeiro grau, abre-se à parte
a oportunidade de interpor um recurso mais amplo, qual seja, o de apelação,
no qual todas as questões discutidas poderão ser reapreciadas pela instância
de Segundo Grau.

Esta Corte de Justiça tem jurisprudência firme sobre a matéria,
veja-se:

Prejudicialidade.  Agravo  de  instrumento.  Sentença
superveniente.  Apelação.  Sentenciado o processo sobre o
qual pende recurso de agravo de instrumento, deve este ser
julgado prejudicado, ante a oportunidade de apelação.1

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA.
CONCESSÃO  DA SEGURANÇA.  PERDA DO  OBJETO.
PREJUDICIALIDADE  DO  RECURSO.  INTELIGÊNCIA DO
ART.  527,  I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
SEGUIMENTO  NEGADO.  -  Tem-se  por  prejudicado  o
agravo  de  instrumento,  quando  a  decisão  interlocutória
guerreada  é  abraçada  pela  superveniência  de  sentença,
prolatada no bojo do processo de origem, nos termos do art.
527, I, do Código de Processo Civil.2

 

1  AI n. º 2004.009747-1. Relator: Desembargador Antônio Elias de Queiroga. Órgão julgador: 
Segunda Câmara Cível, d.. 14.02.05.

2 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20138873820148150000, - Não possui -, Relator DES FREDERICO 
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 30-03-2015, publ. 31/03/2015.
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A jurisprudência pátria aponta para o mesmo norte:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA  PÚBLICA.  COMPLEMENTAÇÃO  DE
PENSÃO. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO DO
RECURSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Tratando-
se de agravo de instrumento  interposto contra  a decisão
interlocutória  que  indeferiu  o  pedido  de  antecipação  de
tutela e noticiada superveniente prolação da sentença de
improcedência, evidencia-se a perda de objeto do recurso
interposto. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.3

Por tais razões, nego seguimento ao agravo de instrumento,
com supedâneo no art. 557 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 13 de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR

G/03

3  Agravo de Instrumento Nº 70058968561, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio 
Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 02/04/2015.


