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PROCURADOR   : Euclides Dias de Sá Filho
AGRAVADO        : Severino dos Ramos Alves de Araújo
ADVOGADO        : Júlio Cezar da Silva Batista

PROCESSUAL  CIVIL  –  Previdenciário  -
Agrado de instrumento – Ação de repetição
de  indébito  c/c  obrigação  de  não  fazer  e
antecipação  de  tutela  –  Desconto
previdenciário - Liminar concedida – Agravo
de  instrumento  –  Efeito  suspensivo  –
Informações  que  dão  conta  de  sentença
prolatada nos autos – Perda superveniente
do objeto  –  Prejudicialidade  do  recurso  –
Seguimento negado.

- Resta prejudicada a análise do agravo  de
instrumento  contra  decisão  monocrática
prolatada em ação de repetição de indébito
c/c  obrigação  de  não  fazer,  quando  há
informação  nos  autos,  confirmada  em
consulta ao banco de dados do Tribunal de
Justiça,  que  já  houve  sentença  prolatada
nos  autos  da  ação,  desaparecendo  o
interesse recursal pela perda superveniente
do objeto e,  em consequência,  levando á
prejudicialidade do recurso.

- O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo Tribunal  Federal,  ou de Tribunal
Superior (Art. 557, caput do CPC).

Vistos etc.
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A  PBPREV  –  PARAÍBA  PREVIDÊNCIA,
irresignada com a decisão interlocutória de fls. 14/15, pela qual a douta Juiza
de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de repetição de indébito c/c obrigação de não fazer e antecipação de
tutela nº  200.2010.033863-7,  deferiu  a  tutela  antecipada  requerida,  para
determinar de imediato que a PBPREV suspenda o recolhimento das verbas de
natureza  previdenciária  das  parcelas  não  incorporáveis  aos  proventos  da
inatividade do agravado, interpôs agravo de instrumento, com esteio nas razões
de fls. 03/13, com vistas à suspensão dos efeitos da medida.

Alegou  em  suas  razões  a  ausência  dos
requisitos  ensejadores  da  tutela  antecipada,  ofensa  aos  art.  201,  da
Constituição Federal  e ao art.  4º  da Lei  nº  10.887/04,  pro serem as verbas
sobre as quais vem incidindo a exação serem pagas em caráter remuneratório
e permanente.

Pediu  efeito  suspensivo  ao  agravo  e,  no
mérito, pede a confirmação da liminar, para modificar a decisão interlocutória
de  modo  a  autorizar  o  desconto  previdencíario  sobre  as  gratificações
alcançadas pela decisão primeva.

Deferido  efeito  suspensivo  ao  recurso  (fls.
38/40). 

Contrarrazões  às  fls.  47/53,  pelo  não
acolhimento do recurso, aplicando-se a multa prevista no § 2º, do art. 557 do
CPC e, no mérito, pelo improvimento.

Informações do magistrado de primeiro grau,
à. fl. 75, informando que já houve sentença prolatada nos autos, com anexação
de cópia (fl. 76/82).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, às
fls. 84/86, opinando pela prejudicialidade do agravo.

É o relatório.

DECIDO:

O objetivo do presente agravo de instrumento
é o  provimento  judicial  para  reformar  a  decisão  monocrática  que concedeu
antecipação  de  tutela  nos  autos  da  ação  acima  epigrafada,  manejada  por
SEVERINO  DOS  RAMOS  ALVES  DE  ARAÚJO,  em  face  da  PBPREV-
PARAÍBA  PREVIDÊNCIA,  ora  agravante,  conforme  Processo  nº
200.2010.033863-7.
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Ocorre  que,  consoante  informações
prestadas  pelo  magistrado  que  preside  o  feito  em primeiro  grau  (fl.  75),  o
processo principal já alcançou a fase de prolação de sentença de mérito, como
se  observa  da  cópia  da  sentença  de  fls.  76/82,  julgando  parcialmente
procedente o pedido da inicial, corroboradas pela consulta ao banco de dados
do Tribunal de Justiça da Paraíba.

Dispõe o art. 557 do CPC:

O  relator  negará  segmento  a  recurso  manifestamente
inadmissível, improcedente,  prejudicado ou em confronto
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior.

Pela  redação  supra,  tratando-se  de  agravo
de  instrumento aviado contra decisão monocrática em processo cujo mérito já
foi objeto de sentença, prejudicado se encontra o recurso e, em consequência,
ao relator remanesce o indeclinável dever de negar segmento ao mesmo, em
obediência à norma processual.

Isso  posto,  além  da  disposição  do  CPC
acima transcrita, também fica autorizada a aplicação da regra do artigo 127,
inciso  XXX,  do  Regimento  Interno  desta  Corte,  que  prevê,  dentre  as
atribuições do relator, a prerrogativa de "julgar prejudicado pedido ou recurso
que haja perdido o objeto e homologar desistência, ainda que o feito se ache
em mesa para julgamento."  

Este é o entendimento reiterado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte aresto:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS  NO  AGRAVO  REGIMENTAL.
ART.  557  DO  CPC.  EFEITO  INFRINGENTE.  1.
Segundo  o  art.  557  do  CPC,  o  Relator  poderá,
monocraticamente,  negar  seguimento  a  recurso
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em
confronto com súmula ou jurisprudência dominante,
ou seja,  utilizando da expressão que designa gênero,
poderá  não  conhecer  do  recurso  ou  negar-lhe
provimento.  2.  Decisão  monocrática  que,
adequadamente,  utilizou  a  terminologia  do  art.  557  do
CPC para  negar  seguimento  ao  recurso,  examinando  o
mérito  do  recurso  especial.  [...]  4.  Embargos  de
declaração  rejeitados.  4  Nesse  diapasão,  temos  que  é
permitido ao relator obstar seguimento do recurso quando
o mesmo estiver prejudicado, e esta é a hipótese dos autos
em tela. 
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Assim, a par dessas considerações, julgo 
prejudicado o agravo interno, negando-lhe seguimento. 

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa, 18 de agosto de 2014

            Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
               Relator
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