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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
RESCISÃO  CONTRATUAL  COM  RESTITUIÇÃO 
DE  VALORES  C/C  DANOS  MATERIAIS  E 
MORAIS.  HOMOLOGAÇÃO  DE  ACORDO. 
PROLAÇÃO  DE SENTENÇA.  INEGÁVEL PERDA 
DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTS.  557 DO CPC E 127, 
XXX, DO RITJPB. SEGUIMENTO NEGADO.

-  “A  celebração  e  homologação  de  acordo 
judicial,  com  a  consequente  extinção  da  'actio`, 
acarreta a prejudicialidade do Agravo de Instrumento 
interposto  contra  interlocutória  nela  proferida,  por 
desaparecimento do interesse recursal.”

- O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
prejudicado.

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 

suspensivo, interposto pela BMW DO BRASIL LTDA contra a decisão de fls. 

50/52 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos 

autos da Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores c/c Danos 

Materiais e Morais ajuizada por TALMANY ANDRADE DANTAS em face da ora 

Agravante e das interessadas BCLV Comércio de Veículos S/A – Eurobike e 

Plena Comércio de Veículos Ltda - SAEL, concedeu a tutela antecipada, para 

determinar que as empresas/Promovidas colocassem à disposição do Autor um 
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veículo do mesmo padrão do adquirido e em perfeitas condições de uso, até o 

desfecho final da presente demanda, num prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em 

caso de descumprimento da medida, fixou multa diária no valor de R$1.000,00 

(hum mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em  suas  razões,  a  Agravante  sustentou  que  o  veículo  foi 

devidamente  reparado  e  encontra-se  em  perfeitas  condições  de  uso  e  à 

disposição do Agravado para retirada, não havendo qualquer vício ou defeito 

de fabricação.

Requereu a Recorrente a concessão do efeito suspensivo até o 

julgamento  final  do  recurso.  No mérito,  pugnou pela  revogação da decisão 

agravada, para que o Agravado permanecesse na posse do seu próprio veículo 

até o julgamento da demanda. Caso contrário, postulou que fosse determinada 

a  caução  equivalente  ao  custo  do  automóvel  (R$121.000,00),  bem  como, 

independentemente  do  recebimento  de  um  veículo  diverso,  permanecesse 

responsável pela guarda e conservação de seu veículo que o mesmo se recusa 

a receber.

Petição acostada à fl.  264, dando conta de que foi  proferida 

sentença homologatória da transação celebrada entre as partes.

É o relatório.

DECIDO

A matéria em cotejo não carece maiores delongas, posto que o 

presente Agravo perdeu o seu objeto.

É que a ação interposta junto à 3ª Vara Cível da Comarca da 

Capital, objeto da decisão ora guerreada, já foi sentenciada, tendo o Juiz a quo 

homologado o acordo realizado entre as partes litigantes, conforme se infere 

das fls. 265/266.

Com  efeito,  é  esta  a  interpretação  jurisprudencial,  senão 

vejamos:
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  TRANSAÇÃO  NO 
PROCESSO. CESSAÇÃO DO INTERESSE RECURSAL. 
PERDA DO OBJETO –  A celebração e homologação 
de acordo judicial,  com a consequente  extinção da 
actio,  acarreta  a  prejudicialidade  do  agravo  de 
instrumento  interposto  contra  interlocutória  nela 
proferida, por desaparecimento do interesse recursal. 
(TJSC – AI 99.016647-3 – 1ª C.Cív. – Rel. Des. Francisco 
Oliveira Filho – J. 25.04.2000)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  Sentença  proferida 
antes do julgamento do agravo – Perda de objeto – 
Recurso prejudicado. (TJMG – AI  000.172.763-5/00 – 
1ª C.Cív. – Rel. Des. Garcia Leão – J. 13.06.2000)

Dispõe o art. 557 do CPC:

“Art.  557  –  O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente  inadmissível,  prejudicado ou  em 
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante  
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou  
de Tribunal Superior”.(grifei)

Dessa forma, cumpre-me aplicar o contido no art. 127, XXX, do 

Regimento Interno desta Corte, que prevê:

“Art. 127 – São atribuições do relator:
............................................................................................
.........
XXX  –  julgar  prejudicado  pedido  ou  recurso  que  haja  
perdido o objeto, e homologar desistência, ainda que o  
feito se ache em mesa para julgamento”.

Com  estas  considerações,  JULGO  PREJUDICADO  O 
RECURSO.

João Pessoa/PB, ___ de agosto de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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