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  PODER JUDICIÁRIO

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
                              GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 2007095-68.2014.815.0000
RELATOR   : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE  : Teodoro Araújo de Santana
ADVOGADO   : Benedito José Nóbrega Vasconcelos
AGRAVADOS  : AGROFERTIL S/A – Indústria de Fertilizantes e outros.

PROCESSUAL  CIVIL  –  Agravo  de
instrumento  –  Informações  solicitadas  ao
Juiz prolator da decisão recorrida – Juízo de
retratação   -  Inteligência  do  art.  529,  do
CPC – Recurso  prejudicado.   Seguimento
negado.

— Em havendo retratação total da decisão
agravada, há de se considerar prejudicado
o recurso de agravo de instrumento, dada a
inexistência  de  interesse  recursal  no
julgamento do mérito do recurso,  cabendo
apenas  ao  relator  negar-lhe  seguimento,
conforme determina o art.  557,  “caput”,  do
CPC. 

Vistos etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com
pedido  de  efeito  suspensivo,  interposto por TEODORO  ARAÚJO  DE
SANTANA, irresignado com a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
de  Direito  da  4ª  Vara  da  Comarca  de  Santa  Rita,  nos  autos  da  ação
reivindicatória,  sob  o  nº  001802-31.2014.815.0331,  movida  em  face  de
AGROFERTIL S/A – INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES E OUTROS, nos quais
fora indeferido o pedido de justiça gratuita. 
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Em  seu  arrazoado,  o  agravante  aduz  a
impossibilidade  de  arcar  com  as  custas  processuais  sem  comprometer  o
sustento próprio e de sua família.

Outrossim, alega que, restando indeferido o
pedido de justiça gratuita, lhe está sendo negado o princípio constitucional de
acesso à justiça, pois o juiz determinou o pagamento das custas, no prazo de
10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação.

Por fim, afirma que a legislação garante a
gratuidade, sendo suficiente a afirmação da parte que não está em condições
de pagar as despesas processuais, requerendo, liminarmente, a concessão do
referido benefício e, no mérito, o provimento do recurso.

Liminar concedida às fls. 73/76.

Nas  informações  requisitadas  ao  juízo  “a
quo”, este  afirmou  que,  “em relação  a  decisão  ora  recorrida,  foi  proferida
decisão por parte desta signatária, em sede de juízo de retratação, deferindo a
gratuidade judicial requerida pela parte autora” (fl. 81).

É o relatório. Decido. 

Este  agravo  objetiva  cassar  decisão
interlocutória,  exarada nos autos da ação reivindicatória,  sob o nº  001802-
31.2014.815.0331, na qual fora indeferido o pedido de justiça gratuita. 

Ocorre  que,  pelo  que  se  depreende  das
informações prestadas pela nobre julgadora de primeira instância (fl.71), esta,
exerceu o juízo de retratação, facultado pelo art. 5291 do estatuto processual
pátrio, reformando a decisão agravada.

 Destarte, o agravo de instrumento perdeu o
seu objeto, estando, pois, prejudicado. 

Em sendo assim, numa forma de privilegiar
a efetividade  da  prestação  jurisdicional,  aplicável  é  o  art.  557,  “caput”,  do
CPC,  com a nova redação que lhe foi  atribuída  pela  Lei  9.756,  de 18 de
dezembro de 1998. Veja-se o teor do dispositivo referido, “in verbis”:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível,  improcedente, prejudicado
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 Art. 529. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará
prejudicado o agravo.
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ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.”

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 529 e
557, “caput”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso.

P.I.

João Pessoa, 15 de agosto de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator


