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ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2002841-52.2014.815.0000.
ORIGEM: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Estado da Paraíba.
PROCURADOR: Igor de Rosalmeida Dantas.
AGRAVADO: Adriano Paiva Quirino.
ADVOGADO: José Claudemy Tavares Soares.

EMENTA:  AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO A SER ATACADA POR RECURSO DE
APELAÇÃO.  RECURSO  PREJUDICADO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
DESPROVIMENTO.

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.

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente procedimento referente
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 2002841-52.2014.815.0000,  em que
figuram como Agravante Estado da Paraíba e Agravado Adriano Paiva Quirino. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator,  em conhecer  do  Agravo  Interno  e  negar-lhe
provimento.

VOTO.

O Estado  da  Paraíba interpôs  Agravo  Interno contra  a  Decisão
Monocrática, f. 61/63, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento aviado para
combater a Interlocutória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca desta Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em seu
desfavor  por  Adriano  Paiva  Quirino, que  deferiu  a  antecipação  de  tutela  para
determinar  o  fornecimento  do  medicamento  TREANDA 100mg  ou  genérico  de
mesmo  princípio  ativo,  conforme  prescrição  médica,  sob  pena  de  bloqueio  de
numerário que garanta a sua aquisição.. 

Arguiu,  preliminarmente,  a  possibilidade  de  substituição  do  tratamento
médico  pleiteado por  outro já  disponibilizado pelo Estado e  a  sua ilegitimidade
passiva, alegando, no mérito, a necessidade de comprovação da ineficácia desses
tratamentos,  a inobservância dos princípios da cooperação e do devido processo
legal,  consubstanciados  no  direito  à  produção  de  provas,  notadamente  perícia
médica, a necessidade de análise do quadro clínico do Agravado para verificação da
possibilidade de substituição do medicamento por outro já disponibilizado na rede
pública que tenha a mesma eficácia e seja menos oneroso ao erário, a inexistência
de prova inequívoca do elevado preço do tratamento a justificar não poder realizá-lo
e que é impossível o sequestro de verbas públicas. 

Pugnou  pela  reconsideração  da  Decisão  ou,  subsidiariamente,  pelo
provimento  do  Recurso  com a  cassação  da  antecipação  da  tutela  concedida  na
origem.



É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Em consulta ao sistema de informações processuais deste Tribunal, constatei
que  o  processo originário  foi  julgado,  decidindo o Juízo  pela  sua  extinção sem
julgamento de mérito. 

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 Interno, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto de 2014,
conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exm.º  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o Exm.º  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão a Exm.ª
Procuradora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - 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)


