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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSO  PRINCIPAL
SENTENCIADO.  PERDA  DO OBJETO.  APLICAÇÃO DOS
ARTS.  557,  CPC,  E  127,  XXX,  DO  RITJ/PB.  RECURSO
PREJUDICADO. 

- Julgado o processo que originou o agravo de instrumento,
resta prejudicado o recurso, por falta do objeto necessário. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdy Lins
dos Santos contra decisão de fls. 94/94v dos autos originários, pela qual se indeferiu
pedido de execução de alimentos provisionais bem como o pedido de reconsideração
feito pelo ora agravante.

Alega,  em suma,  que  é  inconcebível  que  o  estipulado  tenha
incidido  com  base  no  rendimento  bruto,  discrepante  da  realidade  salarial  de
qualquer trabalhador.

Por fim, requer que seja dado provimento ao presente agravo
de instrumento, para arbitrar os alimentos provisionais no valor de 30% (trinta por
cento) do vencimento líquido. 

Informações do magistrado a quo (fls. 50/55), informando que o
feito principal foi sentenciado.

É o relato necessário. Decido.

A meu ver, resta prejudicado o recurso, uma vez que, segundo
informações do Magistrado prolator da decisão agravada (fls. 50/55), já fora proferida
a sentença na ação de divórcio litigioso que o ocasionou, o que torna desnecessária a
apreciação recursal.



Desta  forma,  qualquer  provimento  judicial  que  seja  emitido
nestes autos é infértil.

Sobre  o caso,  o Código de Processo Civil,  em seu art.  557,  é
determinante:

“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.”

Impõe-se,  assim,  a  aplicação  da  norma  contida  no  art.  127,
inciso XXX, do Regimento Interno deste Tribunal, que atribui competência ao relator
para extinguir monocraticamente o feito em que se verifique a perda do objeto do
recurso, in verbis:

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.

Segundo Pontes de Miranda, “recurso prejudicado é o recurso
no qual a atividade do órgão recursal se torna inútil.”1

Eis a jurisprudência:

MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  DECISÃO  QUE
INDEFERIU  A  LIMINAR  -  PERDA  DO  OBJETO  -
SENTENÇA  PROFERIDA  EM  PRIMEIRO  GRAU  -  Fica
prejudicado  o  agravo  de  instrumento  quando  proferida  a
sentença  em  primeira  instância  antes  do  julgamento  do
recurso. Recurso prejudicado.2 

Proferida  a  sentença  no  mandado  de  segurança,  ficam  as
partes sob a égide do novo pronunciamento judicial, restando
prejudicado  o  agravo  de  instrumento  interposto  contra  a
decisão que indeferiu o pedido de liminar.3

1 Comentários ao Código de Processo Civil. Miranda, Pontes de. Tomo VIII. 2ª edição. Editora Forense.
2TJSP – 0134870-65.2012.8.26.0000 – Rel. Leonel Costa – 5ª C. Direito Público – j. 14/01/2013 - DJ 15/01/2013.
3TRF3 - SP 0015323-06.2012.4.03.0000 – Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo – T6 – j.  06/12/2012.



Assim,  tendo  sido  julgada  a  demanda  da  qual  resultou  o
presente  agravo,  resta  evidente  sua  prejudicialidade,  haja  vista  que  perdeu  seu
objeto.

Feitas estas considerações, julgo prejudicado o presente agravo
de instrumento, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 10 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator 
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