
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

DECISÃO   MONOCRÁTICA  

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2010938-41.2014.815.0000.
Origem : 3ª Vara da Comarca de Sapé.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Agravante : J. F. L.
Advogada : Ana Cristina Ismael Costa da Silva.
Agravada : M. J. S. A.
Advogados : Viviane Maria Silva de Oliveira e José Ewerton Salviano 

  Pereira e Nascimento.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
ALIMENTOS.  SUPERVENIÊNCIA  DE
SENTENÇA.  HOMOLOGAÇÃO  DE  ACORDO
NO  PROCESSO  PRINCIPAL.
PREJUDICIALIDADE.  PERDA
SUPERVENIENTE  DO  OBJETO  RECURSAL.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART.  557 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA
DE  SEGUIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO
INSTRUMENTAL.

- Uma vez proferida sentença, homologando acordo e
determinando o consequente arquivamento do feito,
mostra-se  prejudicado  o  agravo  de  instrumento
interposto contra decisão interlocutória prolatada nos
autos da demanda principal.

-  De conformidade com o prescrito  no  art.  557 do
Código  de  Processo  Civil,  deverá  o  relator  negar
seguimento  a  recurso  manifestamente  prejudicado,
como ocorre no caso em exame, em que há a perda
superveniente do objeto.

Vistos. 

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento, com  pedido  liminar,
interposto  por  Josinaldo  Fernandes  Linhares contra  decisão  (fls.  57/58)
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proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sapé que, nos autos da “Ação
de Reconhecimento e Dissolução de União Estável” promovida por  Maria
José  da Silva  Araújo em face  do  agravante,  concedeu  em parte  a  tutela
antecipada requerida nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  com  esteio  no  binômio
necessidade/possibilidade  (art.  1.694,  §1º,  do  CC),
defiro em parte o pedido liminar e, por conseguinte,
fixo  alimentos  provisórios  em  favor  dos  filhos  do
promovido  no importe  de  um (01)  salário  mínimo
vigente,  devidos  a  partir  da  citação,  a  ser  pago
mensalmente, mediante depósito na conta poupança
indicada pela promovente”.

Em suas razões (fls. 02/12), o agravante relata que Maria José
da Silva Araújo ajuizou a referida ação de reconhecimento e dissolução de
união estável, sob o argumento de que convivia com o recorrente e com este
teve filhos, aduzindo, porém, não mais ser possível o convívio, requerendo a
divisão de bens e uma pensão alimentícia em favor dos menores no montante
de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Sustenta o insurgente que não há qualquer fundamentação para
o pedido de pensão na quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), destacando não
haver comprovação de que as crianças necessitam, por parte de seu genitor,
desse  valor  mensal  requerido  apenas  nos  pedidos  finais  da  exordial  da
demanda de primeiro grau.

Defende que a decisão que fixou a prestação alimentícia em 01
(um)  salário-mínimo deve  ser  reformada,  sob  o  argumento  de  ser  o  valor
demasiadamente alto  “para duas crianças de apenas 07 (sete) e 05 (cinco)
anos de idade”. Pontua que, “para a fixação de prestação alimentar, deve-se
observar a necessidade de quem os pleiteia, bem como a condição de quem
deverá supri-los”, argumentando que “em momento algum fora demonstrada
a necessidade que os menores têm de serem pensionados, mensalmente, no
valor de um salário mínimo, a título de alimentos provisórios”.

Relata  que  tem  plena  consciência  de  seus  deveres  de  pai,
asseverando  que,  inclusive,  antes  de  a  agravada  ingressar  com  a  ação
principal, havia procurado espontaneamente sua ex-companheira e solicitado
que esta abrisse uma conta poupança para que houvesse o depósito do valor de
R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) mensais a título de pensão alimentícia
em favor de seus filhos. 

Aduz  que,  concomitantemente  a  essa  prestação,  ainda  paga
outra pensão, no montante de R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais) a outro
filho fruto de uma relação conjugal anterior à que manteve com a recorrida.
Destaca  que,  além  dos  R$  360,00  (trezentos  e  sessenta  reais),  ainda  se
responsabilizou pelo pagamento das contas de água e energia da residência da
agravada,  haja  vista  que  esta  e  os  menores  residem no primeiro  andar  do
imóvel onde fica estabelecida a padaria do ora insurgente, frisando, inclusive,
que fornecia, diariamente, pão, leite e derivados.
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Afirma que,  pelas  provas apresentadas nos  autos da ação de
primeiro grau, infere-se que não possui um bom padrão de vida, mas apenas o
mínimo para sua sobrevivência e de seus familiares,  destacando que auferi
aproximadamente cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais, fato
que diz não ter como provar por ser microempresário.

Ao final, liminarmente, pugna pela reforma da decisão, a fim de
reduzir a prestação mensal fixada para a quantia de R$ 360,00 (trezentos e
sessenta reais).

Juntou documentos (fls. 13/65).

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  agravada  não
apresentou contrarrazões (fls. 81).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça.
Ofertou parecer (fls.84/89), manifestando-se pelo desprovimento do agravo.

Petição interposta pelo agravante, afirmando a homologação de
acordo, por sentença, nos autos da ação principal (fls. 98/102).

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente,  cumpre  asseverar  que  o  presente  recurso
encontra-se manifestamente prejudicado, devido à superveniência de sentença
homologatória.

O  legislador  processual  civil,  ao  dispor  sobre  as  normas
recursais no âmbito dos Tribunais, objetivou dar maior celeridade ao deslinde
das  demandas,  estabelecendo  a  possibilidade  de  o  Relator  negar,
monocraticamente, seguimento a determinados recursos.

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade desmedida, o próprio texto legal condiciona que a negativa se dê
nos  casos  de  manifesta  prejudicialidade,  inadmissibilidade,  improcedência
recursal, ou confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal a
que pertence o julgador, ou de Tribunais Superiores.

Assim dispõe o art. 557 do Código de Processo Civil:

“Art.  557.  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”.
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Compulsando os autos, vê-se que as partes celebraram acordo
em audiência, o qual foi devidamente homologado por sentença (fls. 99/102),
motivo  pelo  qual  resta  prejudicada  a  análise  da  presente  irresignação
instrumental. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“AGRAVO.  PROCESSO  PRINCIPAL
SENTENCIADO.  ACORDO  HOMOLOGADO.
PERDA DO OBJETO. 
Aplicação  dos  arts.  557,  CPC,  e  127,  XXX,  do
RITJ/PB.  Recurso prejudicado.  Julgado o processo
principal  que  originou  o  presente  agravo  de
instrumento, resta-o prejudicado, por falta do objeto
necessário.  "agravo de  instrumento.  (.)  julgamento
do processo. Perda do objeto. Agravo prejudicado. O
julgamento do processo no juízo monocrático esvazia
o objeto do  agravo que  por  esse  motivo,  deve  ser
julgado prejudicado.  Inteligência do art.  127,  XXX
do  RITJ/PB  c/c  o  art.  557  do  CPC”.  (TJPB;  AG
200.2007.735096-8/001;  Rel.  Des.  Manoel  Soares
Monteiro; DJPB 17/03/2009; Pág. 2). 

E,

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA -ACORDO HOMOLOGADO. PERDA
DE  OBJETO.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
RECURSO.  MATÉRIA  NÃO  COGITADA  NAS
RAZÕES RECURSAIS. 
Não se conhece de agravo de instrumento, quando as
partes  celebram  acordo,  pondo  fim  à  demanda.
Matéria  não  devolvida  ao  Tribunal  não  pode  ser
apreciada  em  recurso.  Recurso  não  conhecido”.
(TJMG;  AGIN  1.0024.10.291864-6/002;  Rel.  Des.
Saldanha  da  Fonseca;  Julg.  14/08/2013;  DJEMG
23/08/2013).

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO ao  agravo  de
instrumento, tendo em vista que restou prejudicado, por superveniente perda
do objeto, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil. 

P.I. 

João Pessoa, 3 de fevereiro de 2015. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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