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Assembleia Geral. Nos termos do seu artigo 28, VI, compete privativamente à Assembleia Geral Extraordinária ´decidir sobre 
quaisquer assuntos de relevante e urgente interesse do SALGUEIRO´. Evidentemente, a resolução do processo eleitoral e o 
cumprimento de decisões judiciais são questões de ´relevante e urgente interesse do Salgueiro´. Por sua vez, dispõe o artigo 39, 
letra ´f´, que, ao Conselho Deliberativo compete ´dar interpretação às disposições, dúvidas e omissões do Estatuto´. A Comissão 
Eleitoral deteria, tão somente, as atribuições estritamente delegadas pelo Estatuto, nos termos do artigo 33 ... Não bastasse isso, 

também não estariam em conformidade com o regulamento das eleições 2018 da Agremiação (doc. 4 - fls. 78/80, dos autos 
principais) os atos do Sr. Presidente da Comissão Eleitoral, cujos poderes delegados são igualmente restritos ao momento da 
eleição. ... Não bastasse isso, também não estariam em conformidade com o regulamento das eleições 2018 da Agremiação (doc. 4 
- fls. 78/80, dos autos principais) os atos do Sr. Presidente da Comissão Eleitoral, cujos poderes delegados são igualmente restritos 
ao momento da eleição. Os atos posteriores à data do pleito teriam natureza meramente opinativa, vale dizer, a se entender pela 
eventual aclamação da Chapa postulante, encabeçada pelo ora Agravado, limitar-se-ia à Comissão Eleitoral à emissão de parecer 
nesse sentido, seguindo-se o encaminhamento deste às instâncias administrativas com poderes de deliberação, antes já 
mencionadas. Logo, transbordou de suas atribuições o Sr. Presidente da Comissão Eleitoral que, por pronunciamento monocrático, à 
margem do próprio regulamento das eleições e do Estatuto do GRESAS, decidiu aclamar e empossar a Chapa encabeçada por André 
Vaz da Silva, em desalinho ao disposto no artigo 9º ... O Estatuto que valeu para a declaração de inelegibilidade da Chapa 1 é o 
mesmo que também vale para eventuais pretensões da Chapa 2, não sendo admissíveis interpretações que atentem contra ele 
atentem. A pretensão do ora Agravado, destarte, se ampara em decisão proferida por quem não deteria competência para dar 
efetividade ao que decidiu esta c. Câmara Cível, no Agravo de Instrumento 0023015-66.2018.8.19.0000. Dessa forma, ausente o 
requisito da plausibilidade jurídica do pedido, indispensável à concessão da tutela provisória. Por fim, passo à análise das petições 
vindas aos autos após a inclusão do feito em pauta. Quanto ao pedido formulado pelo Agravado, a fls. 123/128, o mesmo perdeu o 
objeto, tendo em vista o julgamento do mérito do recurso, e, em relação à manifestação dos Agravantes, de fls. 132/140, nada a 
prover, eis que não há qualquer pedido ali formulado. À conta de tais fundamentos, voto no sentido de se dar provimento ao recurso 
para cassar a r. decisão agravada...´. Considerando-se o que dos autos consta, bem como as decisões proferidas nos autos do 
processo em apenso acima citado, não há como não se reconhecer que as decisões daquele acabaram por tornar desnecessária a 
análise do mérito desta ação. Assim sendo, considerando tais argumentos, JULGO EXTINTA a ação supra, por fato jurídico 
superveniente, na forma do artigo 485 VI do Novo Código de Processo Civil, condenando, então, a parte autora (que deu causa a tal 
situação) ao pagamento das despesas judiciais e honorários de advogado de 10% do valor atribuído à causa, forte na regra do artigo 
85, § 2º, do NCPC, considerando-se, aí e também, os incisos I, II, III e IV da norma legal respectiva P. R. I. Transitado em julgado, 
certifique-se, anotando-se e providenciando-se à baixa respectiva."           Em suas razões, o Requerente sustenta, amparado no 
artigo 1.012, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil, que, ao sentenciar o presente feito, o r. juízo a quo incorreu em gravíssimos 
equívocos, o que teria o condão de causar risco de dano irreparável a seus direitos, na medida em que acaba por tornar sem efeito 
as tutelas de evidência concedidas por esta 25ª Câmara Cível, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 
0023015-66.2018.8.19.0000, que declarou a inelegibilidade da Ré Regina Celi e dos membros da Chapa 1, denominada "A Chama 
que não se apaga".                   Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam restabelecidos, de 
imediato, os efeitos do v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0023015-66.2018.8.19.0000, suspendendo-se a 
eficácia da r. sentença, até a apreciação e julgamento do apelo interposto.                  Decisão da Des. Leila Albuquerque, a fls. 24, 
determinado a redistribuição do feito a este Relator.                  Intimada a se manifestar pelo despacho de fls. 29, a parte Ré 
peticionou, a fls. 31/48, com documentos de fls. 49/50, sustentando, em apertada síntese: a impossibilidade de requerimento de 
tutela provisória recursal em procedimento de pedido de concessão de efeito suspensivo fora das hipóteses previstas no §1º, do 
artigo 1.012, do Código de Processo Civil; a carência de plausibilidade do pedido e, ainda; que o deferimento da tutela recursal 
ensejará grave insegurança jurídica, podendo seus efeitos serem irreversíveis, caso este órgão colegiado venha a negar provimento 
ao recurso de apelação interposto pelo Autor.                   Pelo despacho de fls. 52, foram as partes intimadas a se pronunciarem 
quanto a eventual interesse na realização de audiência de mediação, tendo ambas se manifestado positivamente, a fls. 54 (Autor) e 
55 (Réus).                  Nos termos da assentada de fls. 58/60, foi feita a proposta de composição por este magistrado, com a qual 
concordou o Autor (fls. 134/135), enquanto que os Réus informaram a não aceitação (fls. 136/142).                  Diante da não 
concordância dos Réus, manifestou-se o Autor, a fls. 153/160, pugnando pelo deferimento do pedido, nos termos deduzidos em sua 
inicial, bem como a condenação dos Réus nas penas da litigância de má-fé.                   É o breve relatório do essencial. Passo a 
decidir.                  Convém afirmar, em primeiro lugar, a possibilidade de julgamento monocrático do presente requerimento 
autônomo. Não incide ao caso concreto a regra do artigo 932, V, do Código de Processo Civil, pois, não se está decidindo o mérito 
do recurso.                  DA POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL                  Dispõe o artigo 

1.012, do Código de Processo Civil, o seguinte:           "Art. 1.012.  A apelação terá efeito suspensivo.    § 1o Além de outras 
hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:  I - homologa divisão ou 
demarcação de terras;  II - condena a pagar alimentos;  III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os 
embargos do executado;  IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;  V - confirma, concede ou revoga tutela 
provisória;  VI - decreta a interdição.    § 2o Nos casos do §1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório 
depois de publicada a sentença.    § 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por 

requerimento dirigido ao:  I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator 

designado para seu exame prevento para julgá-la;  II - relator, se já distribuída a apelação.    § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia 
da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo 
relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação - grifos meus.                  A possibilidade de 
concessão excepcional de efeito suspensivo ao apelo interposto nestes autos está claramente prevista no §4º, do supramencionado 
artigo.                  O artigo 1012, caput, reproduziu a regra geral contida na anterior legislação processual civil, no sentido de que o 
recurso de apelação terá efeito suspensivo.                  Adiante, em seu §1º, estabelece as situações em que a apelação não terá 
efeito suspensivo (via de regra), produzindo a sentença "efeitos imediatamente após sua publicação". No caso concreto, consoante 
disposto no inciso III, primeira parte.                  O pedido de concessão de efeito suspensivo, para as hipóteses em que ausente 
(como regra geral), está previsto no §3º, impondo-se a observância dos referenciais previstos no §4º que, a seu turno, guardam 
perfeita sintonia com o disposto no artigo 995, parágrafo único, também do Código de Processo Civil. No caso concreto, o pedido 
fora corretamente endereçado ao Des. Relator, na forma do inciso II, do §3º.                     O desafio do operador do Direito está na 
correta interpretação do §4º, de tal sorte que se dê adequada, efetiva e justa funcionalidade ao dispositivo em questão.                                    
Ao dispor o legislador que "a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de 
provimento do recurso [plausibilidade do direito] ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil 
reparação [perigo da demora da prestação jurisdicional]", remete-nos, inequivocamente, aos pressupostos das tutelas provisórias, 
sejam as de evidência, sejam as de urgência.                   A respeito do §4º, do artigo 1012, leciona Cassio Scarpinella Bueno1:           
"Também importa anotar a necessidade de a interpretação do dispositivo ser ampla e harmônica com o reservado pelo art. 1019, I, 
ao agravo de instrumento e compreender o efeito suspensivo tanto na sua feição "clássica", de suspender imediatamente os efeitos 
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