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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000813-74.2014.815.0541.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Pocinhos.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Ivanildo Bastos Lins.
ADVOGADO(S): Francisco Pedro da Silva, OAB/PB 3.898.
APELADO: Município de Pocinhos.
PROCURADOR(A): André  Gustavo  Santos  Lima  Carvalho,  OAB/PB  20.073  e  Ranuzhya
Francisrayne Montenegro da Silva Carvalho, OAB/PB 22.429.

EMENTA: EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE
LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE  DE  AGIR.  EXTINÇÃO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO.
APELAÇÃO  DO  AUTOR.  VIA  RECURSAL  QUE  NÃO  SE  PRESTA  AO
PROPÓSITO PRETENDIDO PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ART. 485, VI,
DO CPC. DESPROVIMENTO DO APELO.

Ausente  o  interesse  processual,  que  deflui  do  binômio  necessidade-utilidade  do
provimento jurisdicional, inviável qualquer outra providência a não ser a extinção do
processo sem resolução do mérito, conforme expressa previsão do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil, e em conformidade com o entendimento firmado no STF.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0000813-74.2014.815.0541,  em  que  figuram  como  Apelante  Ivanildo
Bastos Lins e como Apelado o Município de Pocinhos.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Ivanildo  Bastos  Lins interpôs  Apelação contra  a  Sentença,  fls.  38/39,
prolatada pelo Juízo da 1Vara Única da Comarca de Pocinhos, nos autos da Ação de
Execução Fiscal por ele ajuizada em face do Município de Pocinhos, que extinguiu
o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 267, IV, do CPC/1973, ao
fundamento de que os embargos à execução não se prestam à finalidade por ele
pretendida,  que  é  a  revogação  de  uma  liminar  de  desapropriação,  deixando  de
condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios por ser
beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, fls. 40/42, repisou os argumentos da Inicial, requerendo que
seja revogada a liminar proferida nos autos da Ação de Desapropriação nº 0000516-
67.2014.815.0541, e designado profissional técnico para avaliar o imóvel objeto da
Ação  acima  descrita,  com  a  condenação  do  Apelado  à  complementação  da
indenização que alega ter sido paga em valor ínfimo.

Contrarrazoando, fls. 47/49, a Apelada sustenta que o Apelante está tentando



embargar uma execução que sequer existe, uma vez que não há sentença prolatada
na  Ação  de  Desapropriação  n.º  0000516-67.2014.815.0541,  pugnando  pelo
desprovimento do Apelo e manutenção da Sentença.

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

É patente a inadequação da via processual eleita ao propósito do Apelante,
pois não há sentença prolatada nos autos da  Ação de Desapropriação nº 0000516-
67.2014.815.0541,  e é  impossível  se  conceber  a  existência  de  embargos  opostos
contra uma execução que sequer existe, o que denota a ausência de interesse de agir.

O  interesse  processual,  que  deflui  do  binômio  necessidade-utilidade  do
provimento  jurisdicional,  deve  ser  aferido  in  status  assertionis,  isto  é,  à  luz
exclusivamente da narrativa constante na Petição Inicial,  e não se verificando tal
pressuposto de validade processual inviável qualquer outra providência a não ser a
extinção do processo sem resolução do mérito, conforme expressa previsão do art.
485, VI,  do Código de Processo Civil,  e em conformidade com a jurisprudência
desta Corte e do STF1.

Isto posto, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de agosto de 2017,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva.  Presente à
sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1REsp 940.314/RS - Rel. Min. Luiz Fux – T1 – j. 24/03/2009 - DJe 27/04/2009 - REPDJe 25/05/2009.

TESTAMENTO  PÚBLICO.  ABERTURA.  PROCEDIMENTO  DE  JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA. SUPOSTO INTERESSE DE HERDEIROS E ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE POLO
PASSIVO.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR/ADEQUAÇÃO.  CPC,  ART.  485,  VI.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  CPC,  ART.  932,  III.  "[...]  Os  arts.  735  a  737  do  CPC/2015
disciplinam a abertura, o registro e o cumprimento de testamentos cerrados, públicos e particulares. Tal
procedimento não tem por finalidade resguardar  os interesses  de herdeiros  e  legatários,  mas de dar
cumprimento  à  vontade  manifestada  em vida pelo  de  cujus  [...]".  (Novo Código  de  Processo  Civil
Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. Medina, José Miguel
Garcia. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 648). "O interesse jurídico-processual,
uma das condições do exercício do direito de ação, deflui do binômio necessidade-utilidade da prestação
jurisdicional,  sendo  certo  que:  &#39;Encarta-se  no  aspecto  da  utilidade  a  escolha  correta  do
procedimento adequado à pretensão deduzida [...]".1 Ausente o interesse de agir, impositiva a extinção
do  processo  sem  resolução  do  mérito.(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00697277820148152001, - Não possui -, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 16-05-2017) 


