
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2012640-22.2014.815.0000
RELATORA :   Juíza Vanda Elizabeth Marinho,
                          convocada em substituição ao Des. José Ricardo Porto
AGRAVANTE : Espólio de Juarez da Silva Guedes
ADVOGADA   : Zilma de Vasconcelos Barros
AGRAVADO   : Banco Santander Brasil S/A

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. DESPACHO  QUE 
REVOGOU  A  DECISÃO  ATACADA.  JUÍZO  DE 
RETRATAÇÃO.  COMPROVAÇÃO.  INFORMAÇÕES 
DO  MAGISTRADO.  RECURSO  PREJUDICADO. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

-  Revista  a  decisão  atacada,  confirmada  pelas 
informações do Juízo monocrático, resta prejudicada a 
apreciação  do  recurso  de  agravo  de  instrumento 
interposto.

-  “Art.  529.  Se  o  juiz  comunicar  que  reformou  
inteiramente  a  decisão,  o  relator  considerará  
prejudicado o agravo.” (Art. 529 do CPC).

-  “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”. 
(Caput, do art. 557 do CPC).

VISTOS

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Juarez 
da Silva Guedes em desfavor da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível  da  Capital  (fls.  44)  que,  nos  autos  de  Ação  de  Despejo,  cujo  montante 

perseguido  em  face  do  Banco  Santander  Brasil  S/A,  ora  agravado,  é  de  R$ 

440.970,00 (quatrocentos e quarenta mil, novecentos e setenta reais),  indeferiu o 
pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente.

Em suas razões recursais (fls. 02/08), a agravante afirma encontrar-se
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em situação financeira que não permite arcar com as custas processuais, pois não possui 

renda suficiente para arcar com as despesas no valor de R$ 35.278,89 (trinta e cinco mil, 

duzentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Informações  do  Magistrado  noticiando  que  reconsiderou  o  decisum 

impugnado (fls. 56/57).

Contrarrazões apresentadas (fls.60/65).

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 

prosseguimento do feito recursal sem, contudo, emitir qualquer manifestação de mérito 

(fls. 143/144).

É o relatório. 

DECIDO.

O presente recurso não comporta seguimento.

A teor das prescrições do art.  557 do Código de Processo Civil,  o relator 

deverá analisar e por fim a irresignação, quando manifestamente prejudicada. In casu, o 

Juízo  de  Primeiro  Grau  de  Jurisdição  informou  que  houve  a  reforma  do  decisório 

agravado.

 

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo processual:

“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”.

Com  base  nesse  dispositivo,  passo  a  analisar  os  pressupostos  de 

admissibilidade desta súplica.
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Prejudicado se encontra este agravo.

Emerge  dos  autos  que  o  Juiz  a  quo,  usando  do  direito  de  retratação, 

reformou totalmente a decisão objurgada, ao entender “Analisando os autos detidamente,  

hei por bem nos termos do artigo 529 do CPC, exercer o juízo de retratação para revogar  

integralmente  a  referida  decisão  e  deferir  ao  espólio  autor  a  gratuidade  judiciária  

requerida.” - (fls. 57).

Dito  isso,  não  restam dúvidas  de  que  o  presente  recurso  perdeu  o  seu 

objeto, o que me obriga julgá-lo prejudicado.

O art. 529, do Código de Processo Civil vigente, decreta que:

“Art.  529.  Se  o  juiz  comunicar  que  reformou  inteiramente  a  
decisão, o relator considerará prejudicado o agravo”.

Destarte, com base no que prescrevem os artigos 529 e 557, ambos da Lei 

Adjetiva Civil, julgo prejudicado o recurso, negando-lhe seguimento.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 01 de abril de 2015.

Juíza Vanda Elizabeth Marinho
                RELATORA

J12/R08
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