
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007749-55.2014.815.0000.
ORIGEM: 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Município de João Pessoa, representado por seu Prefeito.
PROCURADOR: Thyago Luis Barreto Mendes Braga.
AGRAVADO: Nicoly Queiroz da Silva, representada pela Defensoria Pública.
DEFENSOR: Manfredo Rosenstock e Dirceu Abimael de Souza Lima.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROLAÇÃO  DE  SENTENÇA.
DECISÃO  A  SER  ATACADA  POR  RECURSO  DE  APELAÇÃO.  AGRAVO
PREJUDICADO. SEGUIMENTO NEGADO.

Se no curso do procedimento do Agravo de Instrumento sobrevém Sentença na ação
principal, a Apelação passa a ser o Recurso cabível, tornando prejudicado o Agravo.

Vistos etc.

Município  de  João  Pessoa interpôs  Agravo  de  Instrumento contra  a
Decisão do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 30/33,
prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em face dele ajuizada por Nicoly
Queiroz da Silva, menor impúbere representada por sua genitora, que concedeu a
liminar requestada, determinando o fornecimento do leite LEV-SOY à Autora, na
forma e quantidade contida no receituário médico, sob pena de multa de R$ 1.000,00
para cada dia de atraso no cumprimento.

Em suas razões recursais, f. 02/08, o Agravante arguiu preliminar de carência
do direito  de ação por  ausência de interesse de agir  e,  no mérito,  alegou que a
Decisão  foi  fundamentada  em  premissas  equivocadas  e  que  inexistiam  indícios
veementes de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, porquanto não foram
comprovados o suposto superfaturamento nas contratações ocorridas entre ele e a
Secretaria  Estadual  de  Educação,  bem como o  perigo  da  demora,  necessários  à
concessão da liminar.

Requereu, sem êxito, f. 55, a concessão de efeito suspensivo recursal e, no
mérito,  pugnou  pelo  provimento  do  Agravo  para  que  seja  reformada  a  Decisão
guerreada.

Nas Contrarrazões, f. 71/75, a Agravada pugnou pela rejeição da preliminar e
pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  do  Agravo  de
Instrumento.

Em consulta ao sistema de informações processuais deste Tribunal, constatei



que o processo originário foi julgado, decidindo o Juízo pela procedência do pedido. 

O STJ já pacificou o entendimento de que a prolação da Sentença nos autos
da ação principal acarreta a perda do objeto do Agravo1.

Posto isso,  conhecido o Agravo de Instrumento, nego-lhe seguimento, com
fundamento no art. 557, do CPC.

Comunique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  ALEGAÇÃO  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM DA UNIÃO.  TUTELA ANTECIPADA.  SENTENÇA SUPERVENIENTE.  EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM FACE DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1.  A presente  demanda  originou-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  de  decisão  do  juiz  de
primeiro grau que deferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pela ora embargada.
2. Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, constata-se que já foi proferida
sentença  nos  autos  da  ação  principal,  a  qual  homologou  o  pedido  de  desistência  da  ação  e,
consequentemente, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VIII, do
CPC.
3. Comprovada a perda de objeto, não mais se verifica o interesse de agir por parte da embargante,
considerando-se, assim, prejudicado o recurso.
4. Embargos de Declaração prejudicados.
(EDcl no AgRg no Ag 1225532/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
16/05/2013, DJe 22/05/2013).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO.  RECURSO
ESPECIAL CONTRA DECISÃO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA. PERDA DE OBJETO.
1. A jurisprudência desta Corte superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado,
pela  perda  de  objeto,  o  recurso  especial  interposto  contra  acórdão  que  examinou  agravo  de
instrumento de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, quando se verifica a
prolação da sentença de mérito. Precedentes.
2. Não pode ser conhecido o recurso especial contra decisão interlocutória na parte em que a ofensa a
dispositivos legais refere-se ao mérito da causa principal. Precedentes 3. Agravo regimental a que se
nega provimento.
(AgRg no REsp 640.128/RS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada
do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 18/04/2013, DJe 29/04/2013).


