Decisão: Trata-se de Conflito de Competência suscitado por Orlando Pereira da Silva, com fundamento no art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, para dirimir suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
Sustenta o autor ser parte legítima para a propositura da ação por ocupar o cargo de vice-prefeito do Município de Benedito Leite–MA, uma vez que a controvérsia gira em torno da permanência ou não do prefeito daquele município no cargo.
No mérito, alega que o TJ/MA vem usurpando competência do STJ ao proferir decisão divergente da exarada pelo Tribunal Superior sobre a mesma controvérsia.
Decido.
Preliminarmente, verifico a falta de legitimidade processual da parte autora para propositura da ação.
É que, nos termos do art. 165 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o conflito poderá ser suscitado pela parte interessada, pelo Ministério Público ou por qualquer das autoridades conflitantes”.
No caso, o suscitante não figura como parte em nenhuma das ações ajuizadas no TJ/MA ou no STJ, não sendo, portanto, parte interessada.
Ademais, o conflito suscitado não existe.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há conflito de competência entre o STJ e os Tribunais de segundo grau, federais e estaduais, já que as decisões destes são submetidas àquele Tribunal Superior mediante recurso.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
“EMENTA: I. Conflito positivo de competência: inexistência de regra, sequer em tese, entre STJ e Tribunais de segundo grau da justiça ordinária, federal ou estadual: jurisprudência do Supremo Tribunal. Embora manifestado entre Tribunais, o dissídio, em matéria de competência, entre o Superior Tribunal de Justiça e um Tribunal de segundo grau da justiça ordinária - não importando se federal ou estadual -, é um problema de hierarquia de jurisdição e não, de conflito: a regra que incumbe o STF de julgar conflitos de competência entre Tribunal Superior e qualquer outro Tribunal não desmente a verdade curial de que, onde haja hierarquia jurisdicional, não há conflito de jurisdição. II. Conflito positivo de competência: inexistência. Ainda quando não haja entre eles o vínculo de superposição jurisdicional - bastante a ilidir a caracterização do conflito -, para que um conflito positivo se configurasse seria necessário que ambos os órgãos jurisdicionais - da mesma ou diversa gradação judiciária - explicitamente ou implicitamente se afirmassem competentes para decidir, num dado processo, da mesma questão, em decisão do mesmo grau: assim, quando Juiz e Tribunal - desvinculados entre si - se pretendam originariamente competentes para conhecer de determinada causa e julgá-la. Não é o que se passa na espécie: a decisão do STJ, ao sustar sucessivas decisões liminares do Tribunal de Justiça que haviam emprestado efeito suspensivo à apelação, não o inibiu de julgar esta, mas apenas impediu remanecesse suspensa a força executiva imediata da sentença apelada”. (CC-QO 7.094, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 4.5.2001)
“CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. T.R.F. VS. S.T.J. INCORRENCIA DE CONFLITO. I. – HIERARQUIA JURISDICIONAL ENTRE O S.T.J. E OS TRIBUNAIS DE 2. GRAU, FEDERAIS E ESTADUAIS, JÁ QUE AS DECISÕES DESTES SÃO SUBMETIDAS, MEDIANTE RECURSO, A JURIDIÇÃO DO S.T.J.. SENDO ASSIM, NÃO HÁ FALAR EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO OU DE COMPETÊNCIA ENTRE O S.T.J. E AQUELES TRIBUNAIS DE 2. GRAU. II. – CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO”. (CC 6.997, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.9.1992)
Pelo exposto, nego seguimento ao presente conflito ante sua flagrante inadmissibilidade (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se. Int..
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