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REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  POPULAR.
INDICAÇÃO  E  POSSE  DE  CONSELHEIRO  DO
TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO.  ATOS
LESIVOS À MORALIDADE ADMINISTRATIVA E AO
PATRIMÔNIO  PÚBLICO.  POSSE  NO  CARGO.
COMPROVAÇÃO. PERDA DO OBJETO. SITUAÇÃO
DE FATO  CONSOLIDADA.  ART.  462  DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  APLICAÇÃO.  ALTERAÇÃO
NA  FORMA  DE  INDICAÇÃO.  ATO INTERNA
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CORPORIS.  AUTONOMIA  DO  ÓRGÃO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  INTERVENÇÃO  DO
JUDICIÁRIO.  SENTENÇA.  MANUTENÇÃO.
SEGUIMENTO NEGADO À REMESSA. 

- Considerando a consolidação do ato impugnado em
ação popular, com o inequívoco termo de posse no
cargo  de  Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  do
Estado da Paraíba, resulta prejudicada a utilidade do
provimento,  e,  consequentemente,  o  interesse
jurídico necessário ao deslinde do feito.

-  Atos  interna corporis  são aqueles praticados dentro
da competência  interna  e  exclusiva dos  órgãos  dos
Poderes  Legislativos  e  Judiciário,  na  esfera  de  sua
exclusiva competência discricionária. 

- “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir
o recurso, alcança o reexame necessário”, conforme a
Súmula nº 253, do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos. 

Alegando fatos lesivos à moralidade administrativa e
ao patrimônio público, Edir Marcos Mendonça e Lúcio Flávio da Costa ajuizaram a
vertente  Ação Popular contra  a  Assembleia  Legislativa do  Estado da Paraíba,  o
Estado da Paraíba, o  Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e  Arthur Paredes
Cunha Lima, insurgindo-se sobre a indicação deste último promovido para o cargo
de Conselheiro do respectivo Tribunal de Contas, sem a prévia publicação de Edital
de  Convocação  de  interessados  para  o  sobredito  cargo  e  por  não  desfrutar  de
reputação ilibada e idoneidade moral hábil ao posto. 

Sustentando ainda excesso e desvio de poder, vício
de  forma,  ilegalidade  do  objeto,  inexistência  de  motivos  e  desvio  de  finalidade,
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requereu, em liminar, a suspensão da eficácia do Decreto Legislativo nº 227/2010 –
DOE 16/04/2010 -, e o Ato Governamental nº 1.006/2010, DOE 17/04/2010, além de o
Tribunal de Contas não dar posse a Arthur Paredes Cunha Lima, por caracterizados a
fumaça do bom direito e o perigo da demora.  

No mérito,  pelos motivos discriminados na petição
inicial, fls. 02/25, postula a nulidade de pleno direito:

(...)  do  Decreto  Legislativo n°  227/2010,  publicado
no Diário Oficial do Estado de 16/04/2010, e do Ato
Governamental n° 1.006/2010, publicado no Diário
Oficial  do  Estado  de  17/04/2010,  de  escolha  e
nomeação,  respectivamente,  do  Deputado
ARTHUR  PAREDES  DA  CUNHA  LIMA  para  o
cargo  de  Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  do
Estado da Paraíba, e a anulação da respectiva pose,
se houver, por vício de lesividade à moralidade e ao
patrimônio  público,  condenando ao  pagamento  de
perdas  e  danos  os  respectivos  pela  sua  prática  e
beneficiários;
4)   A determinação  de  obrigação  de  não  fazer  à
Assembleia  Legislativa  do  Estado  da  Paraíba  para
não  exigir  como  requisito  para  inscrição  de
candidato  ao  cargo  de  Conselheiro  do  TCE/PB  a
subscrição de 1/3 dos Deputados Estaduais, em razão
de não estar a exigência prevista nas Constituições
Federal e Estadual/PB, sob pena de multa diária em
valor a ser arbitrado.
5)  A  determinação  da  obrigação  de  fazer à
Assembleia  Legislativa  do  Estado  da  Paraíba  para
publicar um edital com os requisitos de habilitação
(previstos  na  Constituição  Federal,  art.  73,  §  1º,
Constituição Estadual, art. 73, § 1º, e LCE 18/93, art.
69)  e  regras  mínimas  de  procedimento,  dando-lhe
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publicidade,  inclusive  por  meio  eletrônico,  e
estabelecendo o prazo de inscrição de, no mínimo30
(trinta) dias, contado da última ou única publicação
no  Diário  Oficial,  com  divulgação  em  jornais  de
grande circulação, quando da escolha o ocupante do
cargo  de  Conselheiro  do  TCE/PB,  sob  pena  de
multa”. fl. 24.

Colacionou à  petição  inicial  os  documentos  de  fls.
28/65.

Citados os réus, apenas a Assembleia Legislativa do
Estado  da  Paraíba,  fls.  72/87,  e  Arthur  Paredes  Cunha  Lima, fls.  190/202
apresentaram as contestações correspondentes.

Impugnação, fls. 205/207.

Documentos anexados aos autos,  entre os quais  os
concernentes  à  Queixa-crime  nº  999.2007.000679-9/001,  e  Acórdãos  da  Corte  de
Contas,  fls. 217/917, 920/988, 993/1.027, respectivamente. 

Instados  a  se  manifestarem,  fl.  1.036/V,  os
promovidos  não  se  opuseram  à  juntada  da  documentação  mencionada,  a  saber:
Arthur Paredes Cunha Lima, fl. 1.038; a Assembleia Legislativa, fls. 1.039/1.040; e o
Estado da Paraíba, fl. 1.041. 

O  Ministério  Público  Estadual  opinou  às  fls.
1.028/1.036, pela procedência da ação popular, para anular o processo de escolha do
Conselheiro do TCE/PB e o cancelamento da respectiva posse. 

Na  sentença  de  fls.  1.042/1.044,  o  Juiz  de  Direito,
considerando ter o sobredito Conselheiro tomado posse no Tribunal de Contas do
Estado da  Paraíba,  desde 04.05.2010,  entendeu por  julgar  extinto  o  processo  sem
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resolução do mérito, com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo Civil,
decorrente da perda superveniente do interesse de agir.

Sem recurso voluntário, subiram os autos por força
da Remessa Oficial, fl. 1.045.

Feito não remetido à  Procuradoria de Justiça, tendo
em vista a perda superveniente do objeto da demanda, malgrado o teor do art. 6º, §
4º, da Lei nº 4.417/1965.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Registra-se  que  a  sentença,  ora  sob  reapreciação
obrigatória, ex vi do art. 19 da Lei 4.717/1965, não está a merecer nenhum reparo.

Analisando a hipótese em apreço, constata-se que a
sobredita Ação Popular visava à invalidação do ato de escolha do Conselheiro do
Tribunal de Contas, com a suspensão de posse no Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba. No entanto, considerando que os documentos comprovam ter o promovido
Arthur Paredes da Cunha Lima alçado o predito cargo, deu-se a perda do objeto da
ação, fls. 88/89.

Prossigo. 

De fato, a sentença sob análise atentou para a perda
superveniente de interesse, já que este, segundo a mais autorizada doutrina, existe
“quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e,
ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de
vista prático.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, In.  Código de
Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, RT,
6ª ed., pág. 594). 
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O  interesse  processual  pressupõe  a  utilidade  e  a
necessidade  do  provimento  jurisdicional.  Ocorrendo  que  fato  superveniente
prejudique a utilidade do pedido, cuja apreciação já não terá relevância prática, nem
acarretará  consequências  concretas  para  o  patrimônio  jurídico  de  qualquer  das
partes, descabe o exame do mérito, pois excedem os poderes do Judiciário a solução
de questões meramente acadêmicas, se inexistente conflito de interesses. 

Nesse  sentido,  Celso  Agrícola  Barbi preleciona
sobre as condições da ação, ou mais especificamente o interesse processual:

Deve  existir  no  momento  em  que  a  sentença  for
proferida. Portanto, se ele existir no início da causa,
mas desaparecer depois, a ação deve ser rejeitada por
ter desaparecido esse interesse. E se, ao contrário, o
interesse  não  existia  inicialmente,  mas  surgiu
durante o processo, de modo a permanecer, não se
pode  rejeitar  a  ação,  alegando  aquela  falta.  (In.
Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. I, T.
1/62, Ed. Forense, 1ª ed. , 1975). 

Destarte,  desaparecendo  o  objetivo  primordial  do
litígio, frente à superveniente ausência de interesse, torna-se imprescindível a adoção
do art. 462, do Código de Processo Civil, abaixo reproduzido:

Art.  462. Se, depois da propositura da ação, algum
fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito
influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo
em  consideração,  de  ofício  ou  a  requerimento  da
parte, no momento de proferir a sentença

Mesmo que assim não fosse, nos itens 4 e 5, do rol de
pedidos,  quando  se  postulou  a  determinação  para  que  a  Assembleia  Legislativa
promovesse  alterações  na  forma  de  escolha  e  publicação  do  Conselheiro  para  o
Tribunal de Contas do Estado, o magistrado agiu com costumeiro acerto ao pontuar
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a  impossibilidade  de  o  Judiciário  intervir  em  matérias  afetas  ao  mérito
administrativo, notadamente questões interna corporis, nestes termos:

Daí descabe ao poder Judiciário aferir o mérito do
ato administrativo ou mesmo se imiscuiu no debate
acerca  da  (in)idoneidade  do  candidato  legitimado
por  indicação  da  Assembleia  Legislativa,  muito
menos sobre a publicidade do ato convocatório, eis
que, desde a publicação do ato de aposentadoria  do
conselheiro  anterior,  já  se  tinha  tornado  público  e
necessário  o  preenchimento  da  vaga,  o  que,
obviamente,  não  implica  alteração  dos  fatos
consumados  (indicação  e  posse),  donde  resulta  o
perecimento do núcleo cognitivo da ação, fl. 1.043.  

À guisa de ilustração, o Superior Tribunal de Justiça
aquiesce a esse entendimento:

AGRAVO  REGIMENTAL.  SUSPENSÃO  DE
SEGURANÇA.  COMPETÊNCIA  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  FUNDAMENTO
INFRACONSTITUCIONAL.  APROVAÇÃO  DE
PROJETOS DE LEI.  REGRAMENTO DAS SESSÕES
LEGISLATIVAS.  REGIMENTO  INTERNO  DA
CÂMARA  LEGISLATIVA.  ATO  INTERNA
CORPORIS.
–  Os temas jurídicos vinculados à interpretação e à
aplicação das normas contidas no Regimento Interno
da  Câmara  Municipal  têm  natureza
infraconstitucional, sendo competente para processar
e julgar a suspensão de liminar ou de segurança o
Superior Tribunal de Justiça.

Remessa Oficial nº 0020726-6620108152001                                                                                                         7



–  A adoção da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal  pela  decisão  ora  impugnada  não
descaracteriza a competência desta Corte.
– O ato interna corporis da Assembleia Legislativa,
relativo ao processo legislativo, não pode ser objeto
de controle jurisdicional, sob pena de causar grave
lesão à ordem pública. Precedentes do STF.
Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  na  SS
1.943/SC,  Rel.  Ministro  CESAR  ASFOR  ROCHA,
CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  30/06/2009,  DJe
24/08/2009) – negritei.

Por  fim,  o  art.  557,  do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso,  através  de  decisão  monocrática,
quando este estiver em confronto com Súmula ou com Jurisprudência dominante do
respectivo Tribunal, do Superior Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 

Este  regramento  alcança  o  Reexame  Necessário,
como, de forma ilustrativa, menciona o teor da Súmula nº 253, do Superior Tribunal
de Justiça, vejamos:

O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  À
REMESSA OFICIAL.

P. I.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2014.  

João Batista Barbosa
Juiz de Direito Convocado

Relator
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