
                                                                                               

 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Decisão Monocrática
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2012881-93.2014.815.0000 – Bananeiras
RELATOR : Juiz Ricardo Vital de Almeida 
AGRAVANTE : Maria Madalena Domingos de Amorim
ADVOGADO(S) :  Napoleão Rodrigues  de Sousa  e Julianna  Érika Pessoa
de Araújo
AGRAVADO : Município de Bananeiras
ADVOGADO(S) : Walter Campos Coutinho

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DO OBJETO
RECURSAL  –  RETRATAÇÃO  EFETIVADA  PELO
JUÍZO  ORIGINÁRIO  EM  RELAÇÃO  À
INTERLOCUTÓRIA  COMBATIDA  –  AUSÊNCIA
SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL  –
SUBLEVAÇÃO  PREJUDICADA  –  INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 529 E 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL  E  127,  XXX,  DO  RITJPB  –  NEGATIVA DE
SEGUIMENTO DO RECURSO.

A pretensão recursal foi deferida em primeiro grau após
a  propositura  do  Agravo  de  Instrumento,
caracterizando, portanto,  a prejudicialidade do recurso
ante a perda do seu objeto. 

Nos termos do artigo 529 do Código de Processo Civil,
“se  o  juiz  comunicar  que  reformou  inteiramente  a
decisão, o relator considerará prejudicado o agravo”.

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  Maria
Madalena Domingos de Amorim, inconformada com a decisão proferida nos
autos  da  Ação  Ordinária,  por  ela ajuizada  em  face  do  Município  de
Bananeiras,  na  qual  o  MM.  Juiz  de  Direito  da  Comarca  de  Bananeiras
determinou a requisição de pagamento dos seus créditos através de precatório.

Intimado,  o  agravado  não  apresentou  contrarrazões,  conforme
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certidão de fl. 27.

Instada a se pronunciar,  a Procuradoria de Justiça opinou pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito (fls. 28/30).

Informações do Juiz a quo às fls. 36/40, comunicando o exercício
do juízo de retratação.

É o relatório.

Decido.

Conforme informações prestadas pelo Juiz primevo  (fls.  36/40),
houve o exercício do juízo de retratação, reformando-se a decisão agravada.

Em face do ocorrido,  é  de se verificar  que o presente recurso
perdeu  o  seu  objeto  por  falta  de  interesse  recursal,  visto  que  a  pretensão
almejada no agravo foi atendida em 1º grau, através do juízo de retratação.

Consoante o artigo 529 do Código de Processo Civil, “se o juiz
comunicar  que  reformou  inteiramente  a  decisão,  o  relator  considerará
prejudicado o agravo”.

Não  destoa  o  art.  127,  XXX,  do  RITJ,  ao  dispor  que  são
atribuições do Relator: “julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o
objeto,  e  homologar  desistência,  ainda que  o  feito  se  ache  em mesa  para
julgamento”.

Sendo assim,  restando prejudicado o recurso, aplicável é o art.
557, caput, do CPC. Veja-se o teor do dispositivo referido, in 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.

Em face do exposto, nego seguimento ao Agravo de Instrumento,
ante a prejudicialidade do recurso, com base no dispositivo do art. 557 do CPC.

P. I. 

João Pessoa, 16 de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR
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