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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
3ª Câmara Cível

 Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque

DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0817493-94.2022.8.15.0000

AGRAVANTE: JOSIMAR BESERRA PINTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA - PB21283-A,
ANNIBAL PEIXOTO NETO - PB10715-A

AGRAVADO: JOSIMAR GONCALO DA SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DO OBJETO –

REALIZAÇÃO DE NOVA ELEIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DE PILÕEZINHOS- PODER DA ADMINISTRAÇÃO.

AUTOEXECUTORIEDADE- PEDIDO ANTERIOR QUE VISAVA

DESCONSTITUIR ELEIÇÃO PASSADA QUE PERDE SEU

EFEITO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE

RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO - APLICAÇÃO DOS

ARTIGOS 1.011, E 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO

CIVIL. NÃO CONHECIMENTO.

 

Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de

interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de

interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.  

 

 

Vistos, etc.

Trata-se de Novo Pedido de Tutela de Urgência formalizado por 

JOSIMAR BEZERRA PINTO (Id.18932138) nos autos de Agravo de Instrumento manejado por
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ele contra JOSIMAR GONÇALO DA SILVA alegando existir fato novo que ensejaria seu novo

pleito. 

 

Sustenta o agravante, ora peticionante, que a Mesa da Câmara Municipal

de Pilõezinhos lançou novo edital nº 001/2022 convocando nova eleição para a Mesa Diretora

da casa para o dia 29 de 11 de 2022.

 

Assim, sustenta que a ação da mesa direta nada mais é que uma tentativa

de esvaziar a presente tutela recursal deste Agravo de Instrumento, o qual se persegue.

 

Assim, pugna para que seja suspensa a realização das novas eleições

convocadas pelo Edital 001/2022 da Câmara Municipal de Pilõezinhos até o julgamento do

presente Agravo de Instrumento.

 

 

Em resposta, JOSIMAR GONÇALO DA SILVA, pugna pela perda do

objeto, pois o Agravo de Instrumento teria perdido seu objeto, tendo em vista que a Mesa

Diretora anulou a eleição passada e convocou nova eleição.

 

No dia 13/12/2022, o Agravante, ora peticionante, confirma que a eleição

passada fora anulada, que convocaram nova eleição e que ocorreu em 29/11/2022, contudo

pugna em sede liminar, sem provocar o Juízo de primeiro grau, que seja concedida liminar para

suspender a nova eleição ocorrida em 29/11/2022, pelos vícios que entende ocorrido.  

 

É o relatório.

DECIDO

A pretensão feita pelo Agravante pugnando por novo pedido liminar no
presente Agravo de Instrumento não tem respaldo legal, tendo em vista que caberia ao
agravante manejar pedido nos autos originários e provocar o Juízo para obter nova decisão e
trazer sua irresignação por meio de novo agravo de instrumento, caso a decisão fosse-lhe
desfavorável, ato processual que não praticou.
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Assim, seu pedido não deve ser conhecido.

 

Ademais, diante das informações tanto do agravante, como do agravado,
verifico que o presente recurso está com seu julgamento prejudicado, pela perda do objeto.

 

Note-se que a primeira decisão suspendeu a eleição da câmara ocorrida
em 2021, contudo a Mesa da Câmara lançou novo Edital nº 001/2022 da Câmara Municipal de
Pilõezinhos marcando e realizando a nova eleição a mesa em 29/11/2022, fato já ocorrido.

 

Portanto, usando do Poder da Administração Pública de
autoexecutoriedade, a Câmara realizou nova eleição, fazendo perecer as razões deste agravo.

 

Assim, o processo que visava anulação da eleição passada perdeu seu
objeto, pois por iniciativa da autonomia legislativa da própria câmara, revogaram o ato e
procederam como novo ato, com nova eleição.  

 

 

Com efeito, deve-se ter em mente que o pedido formulado pelo recorrente

não mais terá qualquer sentido, pois ocorreu a perda do objeto da insurgência, restando 

prejudicada a sublevação, consoante assinala a doutrina processual:

 

“Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto.

Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de

interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do

recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso

por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON

e , CódigoNERY JUNIOR ROSA MARIA DE ANDRADE NERY

de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª

edição, p. 815, 2006).

 

                           Ante todo o exposto  com fundamento no arts.,  1.011, I e    932, III, do

CPC/2015, .NÃO CONHEÇO do AGRAVO DE INTRUMENTO

                      Comunique-se ao Juízo Primígino.
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Publique-se. Intime-se.

               

João Pessoa, 14 de dezembro de 2022.

 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Relator
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