
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002460-44.2015.815.0000.
Origem : Vara Única da Comarca de Jacaraú.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Câmara Municipal de Jacaraú, Gilson Fábio Duarte, Manoel

 Gomes Ferreira Filho, Peron Bezerra Pessoa Filho, Admilson
  Ribeiro Duarte e José Valério da Silva

Advogado      : Delosmar Mendonça Júnior e outro.
Agravados : Antonio André Corsino Junior, Claudemir Gomes da Costa,  

  Jair Vitorino de Oliveira Filho e Luiz Valério dos Santos.
Advogado : Antônio Fábio Rocha Galdino.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
RECEBIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO
APENAS  NO  EFEITO  DEVOLUTIVO.
INCONFORMISMO.  CONFIRMAÇÃO  DOS
EFEITOS  DA  TUTELA  ANTECIPADA  EM
SENTENÇA.  EXCEÇÃO AO DUPLO EFEITO.
APLICAÇÃO  DO  ART.  520,  INCISO  VII  DO
CPC.  PRECEDENTES  DESTA CORTE  E  DO
STJ.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

- De acordo com o art. 520, VII do CPC, a apelação
interposta contra sentença que confirma a antecipação
dos  efeitos da tutela será recebida apenas no efeito
devolutivo.

- O caso tratado no juízo de origem refere-se a uma
das  situações  taxativamente  expressas  como
excepcionais,  posto  que  a  sentença  confirmou  os
efeitos da tutela antecipada.

-  Manutenção  da  decisão  que  recebeu  à  apelação
apenas no efeito devolutivo. 
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de Agravo  de  Instrumento  com pedido  de  efeito
suspensivo  (fls.  02/13)  interposto  pela  Câmara  Municipal  de  Jacaraú,
Gilson  Fábio  Duarte, Manoel  Gomes  Ferreira  Filho,  Peron  Bezerra
Pessoa Filho, Admilson Ribeiro Duarte e José Valério da Silva em face de
Antonio André Corsino Junior, Claudemir Gomes da Costa, Jair Vitorino
de Oliveira Filho e Luiz Valério dos Santos, desafiando decisão monocrática
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarcar de Jacaraú, que recebeu o
apelo apenas no efeito devolutivo.

Sustentam os  agravantes que as partes litigam em duas ações
em trâmite na primeira instância, cujo imbróglio gira em torno da validade ou
não da sessão extraordinária para eleição dos membros da Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Jacaraú, ocorrida em 26.07.2013.

Afirmam que o magistrado a quo julgou simultaneamente as
demandas, consignando o entendimento de que não houve qualquer vício no
escrutínio realizado, inexistindo motivos para que fossem convocadas novas
eleições.

Obtemperam que, visando assegurar o regular funcionamento
da  Casa  Legislativa,  fora  editada  a  Resolução  nº  003/2014,  que  designou
comissão  provisória  para  o  exercício  das  funções  da  Mesa  Diretora  até  o
pronunciamento definitivo da instância revisora.

Em  adição,  consignam  que  após  a  prolação  da  sentença  de
mérito  e  antes  do  escoamento  do  prazo  para  apresentação  de  recursos,  o
julgador  primevo  teria  concedido  medida  liminar  que  visava  a  busca  e
apreensão das  chaves  e  dos  livros  do parlamento  Municipal.  Contudo,  em
seguida, aviada apelação contra os termos do  decisum monocrático, relatam
que esta fora recebida em ambos os efeitos pelo juiz, oportunidade na qual foi
ajuizada ação cautelar originária, e deferida liminar, ratificando o recebimento
do apelo em ambos os efeitos.

Acentuam,  ainda, que, mesmo com a decisão de Relatoria  do
Desembargador  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho,  em  sede  de  liminar,  o
magistrado de primeiro grau recebeu o recurso de apelação apenas no efeito
devolutivo.

Requerem,  assim,  o  deferimento  de  medida  liminar  para
conceder  o  efeito  suspensivo  ao  apelo  e,  assim,  restabelecer  os  efeitos
jurídicos  da  Resolução  nº  003/2014  da  Câmara  Municipal  de  Jacaraú,
sobrestando  os  efeitos  da  posse  e  exercício  de  cargos  na  Mesa  pelos
promovidos.

Pleito liminar recursal indeferido (fls. 105/107).

Embora  devidamente  intimado,  o  agravado  não  apresentou
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contrarrazões (fls. 114).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer, deixando de opinar
sobre o mérito da presente irresignação instrumental (fls. 115/116).

Em despacho de minha lavra, foi determinada a intimação da
parte agravante para acostar aos autos decisões liminar e de tutela antecipada,
eventualmente, proferidas nos processos originários propostos pelos litigantes,
oportunidade na qual foi acostada ao encarte processual cópia de decisum de
pleito antecipatório proferido no processo  nº 0001508-24.2013.815.1071 (fls.
124/126).

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
agravo, passando à análise de seus argumentos recursais.

Conforme relatado, cabe a esta Instância revisora aferir o acerto
ou não do  decisum combatido,  que recebeu o recurso apelatório  apenas no
efeito devolutivo, em virtude de confirmação da antecipação dos efeitos da
tutela.

A regra  geral  insculpida  no art.  520 do Código de processo
Civil é hialina ao estabelecer as hipóteses em que a apelação será recebida
apenas em seu efeito devolutivo. Senão vejamos:

“Art.  520.  A  apelação  será  recebida  em  seu  efeito
devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só
no  efeito  devolutivo,  quando  interposta  de  sentença
que: 
I - homologar a divisão ou a demarcação; 
II - condenar à prestação de alimentos;
III - (Revogado pela Lei nº 11.232, de 2005)
IV - decidir o processo cautelar; 
V - rejeitar liminarmente embargos à execução ou 
julgá-los improcedentes; 
VI - julgar procedente o pedido de instituição de 
arbitragem. 
VII -  confirmar a antecipação dos efeitos da tutela;
(grifei)”

Assim, de acordo com o dispositivo acima transcrito, a apelação
interposta contra sentença que confirma a antecipação dos  efeitos da tutela
será recebida apenas no efeito devolutivo. 

No meu modesto inteligir,  a opção do legislador foi retirar a
possibilidade de que o efeito suspensivo interferisse na eficácia da antecipação
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de tutela.

In casu, verifica-se que Antônio José Corcino Junior e outros
ajuizaram Ação Declaratória c/c Preceito Cominatório, requerendo, ao final, a
concessão de antecipação de tutela. 

Em seguida, o MM Juiz de primeiro grau deferiu o pleito de
tutela  antecipada,  determinando  que  a  Câmara  Municipal,  através  de  seu
presidente, se abstivesse de “realizar a sessão designada para o próximo dia
06”  (fls.  134/126).  Posteriormente,  o  pedido  foi  julgado  procedente,
confirmando o pedido antecipatório, conforme consta às fls. 63/71.

Ora, como se pode ver da leitura inciso VII, o caso tratado no
juízo de origem refere-se a uma das situações taxativamente expressas como
excepcionais, em que a irresignação apelatória não comportará recebimento no
efeito suspensivo. 

Esta  Corte  de  Justiça  já  se  manifestou  sobre  o  tema,  senão
vejamos:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO  DE
PRIMEIRO  GRAU  QUE  RECEBE  0  APELO
APENAS  EM  SEU  EFEITO  DEVOLUTIVO.
CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  520,  VII,  DO  CPC.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  GUERREADA.
DESPROVIMENTO  DO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  ...  No  caso  concreto,  tendo  a
sentença  confirmada  a  antecipação  dos  efeitos  da
tutela,  o  apelo deve  ser  recebido apenas no efeito
devolutivo, nos termos do inciso VII do art. 520 do
CPC.  AGRAVO  DESPROVIDO/Agravo  No
70026312421, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator Marco Aurélio dos Santos
Caminha,  Julgado  em  25/09/2008”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020110300452002,  2  CAMARA  CIVEL,  Relator
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  ,  j.  em  04-10-
2012) 

A propósito transcrevo julgados do STJ e dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
SENTENÇA  QUE  CONFIRMA  TUTELA
ANTECIPADA. APELAÇÃO. EFEITO MERAMENTE
DEVOLUTIVO. Consoante dispõe o artigo 520, VII,
do Código de Processo Civil, a apelação interposta
contra  sentença  que  confirmar  a  antecipação  dos
efeitos  da  tutela  será  recebida  apenas  no  efeito
devolutivo.  Precedentes.  Agravo  Regimental
improvido”.  (STJ/AgRg  no  Ag  1124040/DF,  Rel.
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Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 16/06/2009, DJe 25/06/2009)

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFIRMAÇÃO DE
DECISÃO  QUE  ANTECIPOU  OS  EFEITOS  DA
TUTELA.  APELAÇÃO.  EFEITO  MERAMENTE
DEVOLUTIVO. ART. 520, VII, CPC. I - Nos termos
do art. 520, VII, do CPC, será recebida apenas no
efeito devolutivo a apelação interposta de sentença
que confirmar a antecipação dos  efeitos  da tutela.
II ? Recurso provido”. (TJ-MA - AI: 0342182012 MA
0005988-32.2012.8.10.0000,  Relator:  RAIMUNDA
SANTOS  BEZERRA,  Data  de  Julgamento:
21/02/2013,  PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,  Data  de
Publicação: 19/03/2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONFIRMAÇÃO
DOS  EFEITOS  DA  TUTELA  ANTECIPADA  NA
SENTENÇA  -  RECEBIMENTO  DA  APELAÇÃO
APENAS  NO  EFEITO  DEVOLUTIVO  -
EXCEPCIONALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART.
520,  VII,  DO  CPC  -  RECURSO  PROVIDO.  A
apelação  interposta  em  razão  de  sentença  que
confirma a antecipação da tutela deve ser recebida
tão-somente no efeito devolutivo, conforme exceção
elencada  no  inciso  VII,  do  art.  520,  do  CPC.  v.v.
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AUSÊNCIA  DE
TUTELA  ANTECIPADA  ANTERIORMENTE
DEFERIDA - RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NOS
EFEITOS  DEVOLUTIVO  E  SUSPENSIVO  -
RECURSO  NÃO  PROVIDO.  -  A  Lei  dispõe
claramente  que  deve  ser  atribuído apenas o  efeito
devolutivo à apelação interposta contra a sentença
que  "confirmar"  a  tutela  antecipada.  Pressuposto,
portanto,  para  que  tal  recurso  não  possua  efeito
suspensivo  é  que,  antes  da  sentença,  a  tutela
antecipada  já  tenha  sido  deferida;  caso  contrário,
logicamente, não estaríamos diante de uma situação
de  confirmação  da  tutela  antecipada,  mas  sim  de
concessão da mesma. - O juiz na parte dispositiva da
sentença  consignou:  "confirmando  os  efeitos  da
tutela antecipada REQUERIDA". - Não houve tutela
antecipada  deferida”.  (TJ-MG  -  AI:
10024082234899001  MG  ,  Relator:  Corrêa
Camargo,  Data  de  Julgamento:  19/02/2013,
Câmaras  Cíveis  Isoladas  /  18ª  CÂMARA  CÍVEL,
Data de Publicação: 25/02/2013)

Portanto,  não  resta  dúvida  que  o  entendimento  adotado pelo
magistrado  de  primeiro  grau  se  coaduna  com  as  supracitadas  disposições
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legais, motivo pelo qual não merece ser reformado.

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO ao  agravo  de
instrumento, mantendo-se incólume o decisum combatido.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Dr.
Onaldo Rocha de Queiroga, com jurisdição limitada, em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves Duda de Ferreira do Egito. Presente ao julgamento, o
Exmo.  Dr.  Francisco  Antônio  de  Oliveira  Sarmento,  Promotor  de  justiça
convocado.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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