
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

Agravo de Instrumento nº 2011636-47.2014.815.0000 — Comarca de  Pedras  de 
Fogo
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Agravantes :  M.  A.  A.  R.  C  e  outro,  representados  pela  sua  genitora  Juliene 
Rodrigues
Advogados : Flawber Rafhael da Silva Ferreira
Agravado : Alexandre Cardoso da Silva
Advogado       : Bismark Martins de Oliveira

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PERDA DO OBJETO — 
RECURSO  PREJUDICADO  —  APLICAÇÃO  DO  ART. 
557, 'CAPUT', DO CPC — SEGUIMENTO NEGADO.

—  “Recurso  Prejudicado.  É  aquele  que  perdeu  seu  objeto. 
Ocorrendo a perda do objeto há falta superveniente de interesse 
recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao 
relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, 
ou  seja,  julgá-lo  prejudicado.”  (Código  de  Processo  Civil 
Comentado, 6ª ed., RT, p. 930).  

Vistos,

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação 
de tutela  recursal,  interposto por  M .A.  A.  R.  C.  e  outro,  representados pela  sua 
genitora Juliene Rodrigues,  contra decisão do juiz da comarca de Pedras de Fogo, 
indeferindo  o  pedido  de  tutela  antecipada  ,  pelos  motivos  apresentados  em decisão 
anterior de fls. 107/108 dos presentes autos.

Em suas razões, encartadas às fls. 02/08, alega a representante 
dos agravantes que a situação econômica do agravado foi modificada, dessa forma, a 
pensão  alimentícia  fornecida  aos  seus  filhos  deverá  ser  aumentada.  Aduz  que  o 
recorrido  celebrou  contrato  com  ente  público,  aumentando,  em  decorrência  deste 
contrato,  suas  condições  econômicas.  Ao  final,  pugnou  pela  antecipação  da  tutela 
recursal, para que sejam majorados os alimentos para o valor de R$600,00 (seiscentos 
reais). 

O pedido liminar foi indeferido (fls. 114/116).
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Informações às fls. 126/127.

Contrarrazões às fls. 132/152.

A  Douta  procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls. 
154/157, opinando pelo provimento parcial  do recurso, para que os alimentos sejam 
fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É o relato. Decido. 

A partir de uma análise do STI, verifica-se ter sido homologado 
acordo entre as partes em 14/04/15, havendo, inclusive, o trânsito em julgado..

Em  termos  objetivos,  o  presente  recurso  resta,  pois, 
prejudicado. Assim, a situação sub examine atrai para si o disposto no art. 557, caput, 
do Código de Processo Civil, verbis:

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.

 

Ante o exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC, JULGO 
PREJUDICADO O RECURSO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO.

Publique-se e Intime-se.

João Pessoa, 22 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator 
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