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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO N. 0100006-74.2012.815.0301
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Pombal
RELATOR:  Juiz  Tercio  Chaves  de  Moura,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A
ADVOGADO: Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Jr. (OAB/PB 11.591)
AGRAVADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM, SEJA DE
PROCEDÊNCIA  OU  IMPROCEDÊNCIA,  ACARRETA  A
PREJUDICIALIDADE  DE  RECURSO QUE  HOSTILIZA  DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA  QUE  ANALISA  LIMINAR  OU  TUTELA
ANTECIPADA.  RECURSO  DESPROVIDO,  COM  APLICAÇÃO  DE
MULTA.

1. “A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015,
por  meio  do  EAREsp  488.188/SP,  de  Relatoria  do  Min.  Luis
Felipe  Salomão,  firmou  entendimento  de  que,  na  específica
hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de
tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de
objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente
de  interesse  recursal,  uma  vez  que:  a)  a  sentença  de
procedência do pedido  -  que substitui a decisão deferitória da
tutela  de  urgência  -  torna-se  plenamente  eficaz  ante  o
recebimento  da  apelação  tão  somente  no  efeito  devolutivo,
permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art.
520,  VII,  do  Código  de  Processo  Civil);  b)  a  sentença  de
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improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão
concessiva  da  antecipação,  ante  a  existência  de  evidente
antinomia entre elas” (AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 6.5.2016).

2. Recurso desprovido, com aplicação de multa, mantendo-se,
por conseguinte, incólume a decisão monocrática recorrida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, com aplicação de multa, à agravante, de 1% (um
por cento) sobre o valor corrigido da causa.

ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A interpôs
agravo interno contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,
visando à reforma da decisão monocrática emanada desta relatoria, a qual
tem a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL EM
DATA  POSTERIOR  À  INTERPOSIÇÃO  DO  AGRAVO.  PERDA  DO
OBJETO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. INCIDÊNCIA DO ART.
932, INCISO III, DO CPC/2015. PREJUDICIALIDADE.

- Proferida sentença no processo de origem após a interposição do
recurso, perde o objeto o agravo de instrumento manejado contra
decisão concessiva ou denegatória de liminar. (f. 371).

Aduziu a recorrente, em síntese, que a lavratura de sentença no
processo de origem não pode conduzir,  ipso facto, à prejudicialidade do
agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa a antecipação
dos efeitos da tutela.

Sustentou  que,  antes  de  julgar-se  prejudicado  o  agravo  de
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instrumento,  deve-se  “perquirir  'acerca  de  eventual  e  remanescente
interesse e utilidade no julgamento do recurso'” (f. 381).

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões, às f.
388/391, propugnando o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                    Relator

O recurso é, em tudo e por tudo, improcedente.

Segundo  a  pacífica  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  –  que,  inclusive,  já  se  manifestou  por  sua  Corte  Especial  –,  a
superveniência  de  sentença  de  mérito,  seja  de  procedência  ou
improcedência,  acarreta  a  perda  de  objeto  do  agravo  de  instrumento
interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou
antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  porquanto  o  provimento  dotado  de
cognição  exauriente  absorve  os  efeitos  da  medida  antecipatória,
cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou
indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela.

Cito diversos precedentes nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR.  AUXÍLIO-INVALIDEZ.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO
MANEJADO  CONTRA  A  TUTELA  ANTECIPADA  DEFERIDA  NA
ORIGEM.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
SUPERVENIÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A Corte especial deste Tribunal, na assentada
de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria
do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na
específica  hipótese  de  deferimento  ou  indeferimento  da
antecipação  de  tutela,  a  prolatação  de  sentença  meritória
implica  a  perda  de  objeto  do  agravo  de  instrumento  por
ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que:
a) a sentença de procedência do pedido  -  que substitui a
decisão  deferitória  da  tutela  de  urgência  -  torna-se
plenamente  eficaz  ante  o  recebimento  da  apelação  tão
somente  no  efeito  devolutivo,  permitindo  desde  logo  a



AgInt n. 0100006-74.2012.815.0301                                                                                                      4

execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de
Processo Civil);  b) a sentença de improcedência do pedido
tem  o  condão  de  revogar  a  decisão  concessiva  da
antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre
elas (AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS,  DJe  6.5.2016).  2.  Agravo  Regimental  da  União
desprovido.  (AgRg  no  REsp  1283149/RS,  Rel.  Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/08/2016, DJe 31/08/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO  CONTRA  DECISÃO  PROLATADA  PELO  JUÍZO  DE  1º
GRAU, QUE APRECIARA O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS  EFEITOS
DA TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO, NA  AÇÃO
PRINCIPAL.  PERDA  DE  OBJETO  DO  RECURSO  ESPECIAL.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. […] III.
Consoante  a  jurisprudência  desta  Corte,  "na  específica
hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação  de
tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de
objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente
de  interesse  recursal,  uma  vez  que:  a)  a  sentença  de
procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória
da  tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz  ante  o
recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo,
permitindo  desde logo a execução provisória do julgado (art.
520,  VII,  do  Código  de  Processo  Civil);  b)  a  sentença  de
improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão
concessiva  da  antecipação,  ante  a  existência  de  evidente
antinomia entre elas" (STJ, AgRg nos EREsp 1.199.135/DF,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de
06/05/2016). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 311.214/CE,
Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  DJe  de
24/02/2016,  AgRg nos EREsp 1.494.389/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA
VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe de 18/03/2016. IV. Agravo Regimental
improvido. (AgRg no REsp 1434026/PB, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe
24/06/2016).

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  NO  RECURSO
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ESPECIAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  SUPERVENIÊNCIA.  RECURSO
PREJUDICADO  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  168/STJ.  1.  A   Corte
especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio
do  EAREsp  488.188/SP,  de  Relatoria  do  Min.  Luis  Felipe
Salomão,  firmou  entendimento,  no  sentido  de  que,  "na
específica  hipótese  de  deferimento  ou  indeferimento  da
antecipação  de  tutela,  a  prolatação  de  sentença  meritória
implica  a  perda  de  objeto  do  agravo  de  instrumento  por
ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que:
a)  a  sentença de procedência  do pedido -  que  substitui  a
decisão  deferitória  da  tutela  de  urgência  -  torna-se
plenamente  eficaz  ante  o  recebimento  da  apelação  tão
somente  no  efeito devolutivo,  permitindo  desde logo a
execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de
Processo Civil);  b) a sentença de improcedência do pedido
tem  o  condão  de  revogar  a  decisão  concessiva  da
antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre
elas". 2. Incidência da Súmula 168/STJ, segunda a qual "não cabem
embargos  de  divergência,  quando  a  jurisprudência  do  tribunal  se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Agravo regimental
improvido.  (AgRg  nos  EREsp  1199135/DF,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em
06/04/2016, DJe 06/05/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA O DEFERIMENTO
DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO NO BOJO DE
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  NEGANDO
PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL.  INSURGÊNCIA  DA  RÉ.  1.  Consoante  cediço  nesta
Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de
instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar
ou antecipação de tutela,  quando verificada a prolação de
sentença  de  mérito,  "tanto  de  procedência,  porquanto
absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de
decisão  proferida  em  cognição  exauriente;  como  de
improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita,
da decisão antecipatória" (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe
13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.  2.
Agravo regimental desprovido.  (AgRg no AREsp 650.161/ES, Rel.
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Ministro  MARCO  BUZZI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
12/05/2015, DJe 20/05/2015).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA O
INDEFERIMENTO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.  SUPERVENIÊNCIA  DE
SENTENÇA DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO  NEGADO. 1.  Fica  prejudicado  o  recurso  especial
interposto  contra  acórdão  que  examinou  agravo  de
instrumento contra decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação  de  tutela,  quando  se  verifica  a  prolação  de
sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência,
tendo  em  vista  que  o  provimento  dotado  de  cognição
exauriente  absorve  os  efeitos  da  medida  antecipatória,
cumprindo  ao  réu  impugnar  a  sentença,  e  não  mais  o
deferimento ou indeferimento da liminar. 2. Agravo regimental
a  que  se  nega  provimento.  (AgRg no AREsp  403.631/RS,  Rel.
Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
25/11/2014, DJe 19/12/2014).

Sob  esse  arquétipo  jurisprudencial,  está  correta  a  decisão
monocrática que, constatando que fora proferida sentença no processo
principal, julga prejudicado recurso que hostiliza tutela antecipada.

 Destarte, nego  provimento  ao  agravo  interno,  ao
tempo em que aplico à agravante1 multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do
novo  Código  de  Processo  Civil,  uma  vez  que  o  recurso  contraria
consolidada jurisprudência do STJ, donde se depreende seu caráter
manifestamente infundado e improcedente.

É como voto. 

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do

1 O Supremo Tribunal Federal tem entendido ser aplicável, à Fazenda Pública, a necessidade do depósito prévio
da multa, prevista no art. 557, § 2º, do CPC, como condição para a interposição de qualquer outro recurso.
Precedentes: STF, AI 775934 AgR-ED-ED/AL, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 13/12/2011; RE
521424 AgR-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 27/08/2010; AI 775934 AgR-ED-ED/AL, Rel.
Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe de 13/12/2011.
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julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Doutor  CARLOS  EDUARDO  LEITE  LISBOA (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 29
de novembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                        Relator


