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  PODER JUDICIÁRIO

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

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2005016.19.2014.815.0000
RELATOR       : Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE   : Joselito Carneiro de Morais
ADVOGADOS  :  Rinaldo  Mouzalas  de Souza e Silva –  OAB/PB 11.589 e
Valberto Alves de Azevedo Filho  - OAB/PB 11.477
AGRAVADO     :  Reginaldo Pereira da Costa
ADVOGADOS   :  Francisco das Chagas Ferreira – OAB/PB 18.025 e outro

PROCESSUAL CIVIL e CIVIL – Agravo de
instrumento – Decurso do tempo – Ausência
de  manifestação  das  partes-  Perda  do
objeto  recursal  –  Falta  de  interesse
processual  –  Recurso  prejudicado  –  Não
conhecimento.

− 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 pelo julgamento do recurso, deve-se
não conhecê-lo, por perda superveniente do
interesse recursal. 

— Segundo a dicção do art. 932, inc. III, do
CPC/2015,  o  relator,  por  meio  de  decisão
monocrática,  não  conhecerá  de  recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha
sido  impugnado  especificamente  os
fundamentos da decisão recorrida. 

Vistos etc.
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Cuida-se  de  agravo  de  instrumento,  com
pedido de efeito suspensivo ativo (sic) interposto por JOSELITO CARNEIRO
DE MORAIS,  objetivando reformar,  ao final,  decisão liminar  concedida  nos
autos  do  Mandado  de  Segurança  nº  0001681-03.2014.815.0331  (sic),
impetrado por  REGINALDO PEREIRA DA COSTA,  pelo Juiz de Direito em
exercício  na  5ª  Vara  Mista  daquela  comarca,  decisão  essa  datada  de
02/04/2014.

Aduz  o  agravante  que  a  parte  agravada
alegou em ação mandamental que impetrou perante o juízo da 5ª Vara Mista
daquela Comarca, que a Câmara Municipal de Santa Rita não poderia afastar
o  prefeito,  pugnando  pela  suspensão  dos  efeitos  da  decisão  tomada  pelo
Poder Legislativo Municipal em 25.03.2014, bem assim de qualquer outra que
viesse a ser tomada no sentido de afastar o Chefe do Poder Executivo local.

Afirmou, ainda que “o juízo `a quo´ deferiu o
pedido de cognição sumária sob o fundamento de que `os fundamentos´ de
decisão anterior levariam a parte recorrente a entender que não poderia ter
realizado  os  afastamentos  da  parte  recorrida  nos  dias  25.03.2014  e
1º.04.2014, isso porque, se na decisão anterior havia sido definido, no plano
da  fundamentação,  que  o  art.  5º  do  Dec-lei  nº  201/678  (supostamente
`recepcionado  pela  CF/88)´  não  autorizaria  a  Câmara  Municipal  a  afastar
provisoriamente  o Chefe do Poder  Executivo Municipal,  a parte  impetrante
teria agido de forma ilegal (sic)

Argui que a decisão incidiu em erros graves,
contrariando a Constituição Federal e a jurisprudência do STF, que entende
como constitucionais os dispositivos da Lei Orgânica Municipal que prevêm a
possibilidade,  por  meio  de  deliberação  da  Câmara  de  Vereadores,  do
afastamento (provisório e/ou definitivo) do prefeito de suas funções, por não se
tratar  referido dispositivo,  de norma de natureza processual-penal  e sim de
infração  político  administrativa,  cuja  atribuição  jurisdicional  cabe  com
exclusividade ao Poder Legislativo.

Pede,  liminarmente,  a  atribuição  de  efeito
suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão
proferida pelo juízo “a quo” até o julgamento final da ação (sic), mantendo-se
os efeitos da deliberação de afastamento do agravado, tomada nas sessões
de 25.03.2014 e 1º.04.2014.

No mérito, pede o provimento para confirmar
o que pedido em sede de liminar.

Distribuído, por sorteio, coube inicialmente a
relatoria ao eminente Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, que,
por motivo de foro íntimo, averbou suspeição à fl. 146. 
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Novo sorteio, desta feita distribuindo o feito
para  relatoria  da  eminente  Desembargadora  Maria  das Neves do Egito  de
Araujo Duda Ferreira, que também averbou suspeição à fl. 153.

Redistribuído o feito,  por  sorteio,  conforme
se verifica da certidão de fl. 157, aportou o mesmo neste Gabinete, às 13:45h
da  sexta-feira,  dia  04  de  abril  de  2014,  faltando  15  minutos  para  o
encerramento do expediente normal do Poder Judiciário.

Antecipando  à  fase  recursal, REGINALDO
PEREIRA  DA  COSTA,  atravessou  petição  nos  autos,  às  fls.  160/179,
acompanhada  de  documentos,  pugnando  pelo  indeferimento  do  pedido  de
efeito suspensivo pretendido no agravo. 

Considerando  a  disposição  contida  no  art.
21,  da  Resolução  nº  24/2011-TJPB,  foram  os  autos  remetidos  ao
desembargador/juiz  plantonista,  que  solicitou  às  fls.  300,  informações  ao
magistrado de primeiro grau, sendo elas juntadas às fls. 303/304, dando conta
de que foram cumpridas as disposições do art. 526, do CPC.

Às  fls.  306/312,  este  signatário  atribuiu
efeito  suspensivo  ao  presente  agravo  de  instrumento,  para  suspender  os
efeitos da decisão, até o pronunciamento do colegiado da 2ª Câmara Cível
deste Tribunal de Justiça.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo, a fim de que
seja mantida incólume a decisão atacada (fls. 320/325).

À fl. 328, o ora agravante requereu a juntada
das  atas  das  sessões  legislativas  que  culminaram  com  a  cassação  do
agravado  do  cargo  de  Prefeito  do  Município  de  Santa  Rita  –  PB,  das
respectivas sessões de julgamento e dos decretos de cassação.

À  fl.  454  foi  determinada  a  intimação  do
agravante  e  do  agravado  para  informarem  se  ainda  têm  interesse  no
prosseguimento do presente agravo de instrumento, bem como do Mandado
de  Segurança  nº  0001681-03.2014.815.0331,  em  razão  do  transcurso  do
tempo e do julgamento da Ação Anulatória nº 0002390-38.2014.815.0331.

Devidamente  intimados,  as  partes  não  se
manifestaram, conforme certidão de fl. 456.

Em seguida, foi determinada a expedição de
ofício ao MM. Juiz da 5ª Vara da Comarca de Santa Rita, para informar acerca
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da  situação  do  Mandado  de  Segurança  nº  0001681-03.2014.815.033.  Não
houve resposta, conforme certidão de fl. 461.

É o relatório.

Decido.

Antes de se adentrar no exame da matéria
de fundo deste recurso, deve-se examinar se estão presentes os pressupostos
de recorribilidade, notadamente, o interesse de agir, ou interesse recursal.

Assim como acontece quando o juiz analisa
as  condições  da  ação  e  os  pressupostos  processuais  para,  só  depois,
examinar o mérito da demanda proposta, aqui, em sede recursal, perquirir-se
se  os  requisitos  de  admissibilidade  da  espécie  recursal  intentada  estão
presentes1. 

Os requisitos de admissibilidade podem ser
classificados  em  02  (dois)  grupos:  a)  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade
recursal,  interesse em recorrer  e inexistência de fato extintivo do direito de
recorrer),  e :  b) extrínsecos (regularidade formal,  tempestividade, preparo e
inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer).

O interesse recursal é muito semelhante ao
interesse processual verificado no exame das condições da ação.

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.

1Objeto do juízo de admissibilidade são os requisitos necessários para que se possa
legitimamente apreciar o mérito do recurso,  dando-lhe ou negando-lhe provimento”
(Moreira, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 23ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2005, p. 116/117).
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Quanto ao interesse recursal2, vislumbra-se
presente  quando,  também,  estão  presentes  a  necessidade,  utilidade  e
adequação, sob das seguintes modalidades:

1. necessidade  :  quando  não  houver  outro
meio para o recorrente  modificar, em seu favor, a decisão recorrida;

2.  utilidade: é  necessário  que  a  parte
interessada em recorrer  tenha sofrido algum prejuízo advindo do “decisum”
guerreado;

3. adequação  :  a  modalidade  recursal
interposta deve ser aquela indicada por lei para extravar a insurgência.

Na  espécie,  observa-se  que  ocorreu  o
desaparecimento superveniente do interesse processual.

É  que  o  presente  agravo  de  instrumento
tinha por objeto unicamente a atribuição de efeito suspensivo para suspender
os efeitos da decisão proferida pelo juízo “a quo” até o julgamento final da
ação, de modo que sejam mantidos os efeitos da deliberação de afastamento
da parte  recorrida em razão das decisões tomadas nas sessões de 25 de
março de 2014 e 01 de abril de 2014 pela Câmara Municipal de Santa Rita, e
ao final, o provimento do agravo de instrumento.

No entanto, posteriormente ao ajuizamento
do Mandado de Segurança nº 0001681-03.2014.815.0331 e o deferimento da
liminar  em  questão,  foi  julgada  a  ação  anulatória  nº  0002390-
38.2014.815.0331, a qual foi julgada no primeiro grau e em sede de recurso de
apelação, na qual a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça rejeitou
as  prelimares  e  deu  provimento  parcial  aos  recursos  apelatórios,  para
reconhecer a nulidade do processo político-administrativo nºs  03/2014, em
razão de não ter sido observada a proporcionalidade partidária na composição
de sua Comissão Processante,  nos termos do art. 58, § 1º da Constituição
Federal, nem comprovada a inviabilidade da observância desse princípio, bem
como para minorar os honorários advocatícios para R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).  Ressalte-se  que,  diante  da  legalidade  dos  atos  praticados  pelas
comissões  processantes  dos  PA  nº  01/2014,  02/2014  e  04/2014,  aqui
reconhecida,  a  nulidade na formação da comissão processante   do PA nº
03/2014, no que diz respeito a inobservância da proporcionalidade partidária,

2“ À semelhança do que acontece com o interesse de agir (condição da ação),  que
engloba a adequação da via eleita (traduzida, em termos de recursos, pela noção de
cabimento,  como  visto)  é  necessário  que  o  interessado  possa  vislumbrar  alguma
utilidade na veiculação do recurso, utilidade esta que somente possa ser obtida através
da  via  recursal  (necessidade)”.  (MARINONI,  Luiz  Guilherme  e  ARENHART,
Sérgio Cruz. Manual do processo do conhecimento,  4ed,  São Paulo: RT, 2005,
p.515.
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não  tem  o  condão  de,  por  si  só,  restabelecer  o  mandato  do  Prefeito
Constitucional de Santa Rita, Reginaldo Pereira da Costa.

Diante  de  tal  acontecimento,  restou
configurado o exaurimento do interesse processual do recorrente, tendo em
vista já ter alcançado o seu desiderato.

Ademais,  embora  intimados  para  dizer  se
subsistem o interesse na lide, o agravante e o agravado não apresentaram
manifestações. Tais fatos, por si sós, demonstram claramente a ausência de
interesse processual no prosseguimento do feito.

Outrossim, emerge lembrar que o artigo 932
do CPC/2015, de aplicação ao caso sob exame, prescreve que “Incumbe ao
relator: (…), III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não  tenha  impugnando  especificamente  os  fundamentos   da  decisão
recorrida”.”

Por  tais  razões,  NÃO  CONHEÇO do
recurso  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  entender  que  o  mesmo
encontra-se prejudicado, o que se faz com fundamento nos artigo 932, III, do
CPC/2015 e precedentes do STJ.

P.I.

João Pessoa, 28 de novembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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