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PROCESSUAL  CIVIL  – Agravo  de
Instrumento – Discussão sobre o direito de
frequentar  as  aulas –  Liminar  deferida  –
Conclusão de curso  –  Perda de objeto do
agravo  –  Falta  de  interesse  recursal
superveniente  –  Aplicação  do  art.  557,
“caput”, do CPC – Seguimento negado.

-  Se, ao tempo do julgamento do agravo,
em  face  da  situação  atual,  restam
alterados os pressupostos de direito e de
fato  que,  originariamente,  motivaram  a
súplica,  tendo  o ato impugnado esvaziado
em sua consistência, cessa-se o interesse
recursal, que acarreta a perda de objeto do
recurso.

- Segundo a dicção do art. 557, “caput”, do
CPC,  o  relator,  por  meio  de  decisão
monocrática, negará seguimento ao recurso
que estiver manifestamente prejudicado ou
em  consonância  com  a  jurisprudência  do
tribunal  de segundo grau ou dos tribunais
superiores. 

Vistos, etc.

Escola  Técnica  Redentorista  –  ETER
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Direito
da 5ª Vara da Cível da Comarca de Campina Grande (fls. 16/18), que deferiu
a liminar requerida por Joareis Batista Ramos Filho nos autos da “ação
cautelar  inominada”,  autorizando o recorrente a  assistir  às  aulas  de curso
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descrito na inicial.

Em suas razões de fls. 02/14,  a agravante
requer  a  reforma da decisão dardejada,  já  que o  agravado encontrava-se
inadimplente com a instituição.

Pedido  de  tutela  antecipada  recursal
indeferida às fls. 116/118.

Parecer  Ministerial  de  fls.  126/128,  sem
manifestação de mérito.

Em  despachos de  fls.  133 e  137  foram
determinadas as intimações dos litigantes no feito, para informar se houver a
conclusão de curso pelo agravado,  o qual  tinha duração de 1 (um) ano e
meio, e se havia manutenção de interesse das partes no feito, sob pena de
perda de objeto.

Certidão de fls. 140, atestando a inércia das
partes acerca da matéria.

É o relatório. 

D E C I D O:

A decisão recorrida perdeu sua eficácia e,
portanto, o presente recurso perdeu seu objeto.

Com  efeito,  o  Juízo  “a  quo” autorizou  o
autor a  assistir às aulas do Curso de Telecomunicações, uma vez que este
vinha sendo impedido a tanto em razão de débito com instituição de ensino.

Ocorre que, segundo se infere dos autos, o
Curso de Telecomunicações tem duração de 01 (um) ano e meio, tendo o
autor, ora agravado, iniciado os estudos em janeiro de 2012.

Assim  sendo,  depreende-se  que,  em
meados de 2013, o promovente, por força da liminar concedida pelo Juízo de
primeiro  grau  (decisão  de  fls.  16/18),  deve  ter  terminado  de  assistir
efetivamente  a  todas  as  aulas  atinentes  ao  curso,  ainda  que  não  tenha
informado a circunstância.

As  partes  permaneceram  inertes  à
intimação para se manifestar  acerca da questão, mesmo com a advertência
da perda de objeto do recurso.

2



Agravo de Instrumento nº 0100209-33.2012.815.0011

Com  isso,  observa-se  que  ocorreu  o
esvaziamento  dos motivos que levaram a instituição  de ensino  a recorrer,
cessando-se, por conseguinte, o seu interesse recursal.

A respeito do assunto, de modo ilustrativo,
a jurisprudência pontifica:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  FACULDADE  -
EXISTÊNCIA  DE  DÍVIDA  -  DIREITO  DE
FREQÜENTAR AS AULAS E DE SE MATRICULAR -
PRELIMINAR  -  PERDA  DO  OBJETO  -
SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
CONCLUSÃO  DO  CURSO  -  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO
267, VI, DO CPC.
- O interesse de agir deve estar presente ao tempo do
julgamento, sob pena de ser reconhecida a carência de
ação e extinto o processo, sem resolução do mérito, nos
moldes do artigo 267, VI, do CPC.”
(TJMG,  Ap  Cível/Reex  Necessário  1.0480.06.079163-
3/001,  Relator(a):  Des.(a)  Silas  Vieira  ,  3ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  29/07/2009,  publicação  da
súmula em 18/09/2009).

Ante  o  exposto,  nego  seguimento  ao
vertente agravo de instrumento, diante da sua prejudicialidade pela perda
de objeto, nos termos do art. 557, “caput”, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Oficie-se.

João Pessoa, 15 de agosto de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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