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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROLATAÇÃO  DE
SENTENÇA.  FATO  SUPERVENIENTE.  PERDA  DO
OBJETO.  PREJUDICIALIDADE.  ART.  557  DO  CPC/73.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Proferida a sentença, o possível prejuízo sofrido pela parte
agravante  é  transferido  para  esta,  sendo  consequência
inarredável  a  prejudicialidade do agravo,  ante  a perda do
seu objeto.

 Vistos etc.
Trata-se de  Agravo de Instrumento interposto por José Roberval Carvalho

de Sena contra decisão de fls. 118/120, proferida pelo Juízo  da Comarca de Pirpirituba
nos autos da Ação de Execução de Alimentos proposta por Allana Maria Pontes Carvalho
de Sena, Amanda Maria Pontes Carvalho Sena, representadas por sua genitora Adriana
Maria Pontes Carvalho de Sena, que decretou a prisão civil do agravante, pelo prazo de 3
(três) meses, nos termos do artigo 733, § 1º do CPC c/c o artigo 19 da Lei de Alimentos, a
qual será suspensa acaso venha ele, nesse interregno, efetivar o pagamento do valor do
débito alimentar ou se já tiver sido pago.

Pedido de atribuição de efeito suspensivo, indeferido. (fls. 133/136).

Contrarrazões dispostas, às fls. 142/144.

A Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do  Agravo  de
Instrumento. 

Às fls.  171/173, o Juízo da Comarca de Pirpirituba remeteu cópias da
sentença prolatada nos autos da ação nº 598-28.2013.815.0511.

É o relatório. 

Decido.
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Inicialmente,  insta  esclarecer  que  ao  presente  caso  serão  aplicadas  as
disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei nº 5.869/73, tendo em
vista que os atos jurídicos processuais (decisão interlocutória e agravo de instrumento)
tiveram seus efeitos consumados ainda sob a égide do regramento anterior, mesmo que
esta  decisão  seja  proferida  na  vigência  da  Lei  nº  13.105/20151,  privilegiando  as
disposições de direito intertemporal estabelecidas em seu art. 14 e 1.046, bem como, os
axiomas constantes no art. 1º da nova lei processual, art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso
XXXVI, da Constituição Federal. 

Em  consulta  ao  Sistema  Informatizado  de  Controle  de  Processos  deste
Poder,  constato que houve prolação de sentença nos autos do processo nº 0000598-
28.2013.815.0511,  do qual  se  originou o presente  recurso de Agravo de Instrumento,
conforme se vê nos extratos do referido sistema, in verbis:

Atente-se também, que  o Juízo da Comarca de Pirpirituba remeteu cópias
da sentença prolatada nos autos da ação principal, fls 172/173.

Diante disso, nada mais resta senão decretar prejudicado o vertente agravo,
pela  superveniente  ausência  de  interesse recursal,  uma vez que lhe  falta  objeto,  em
decorrência do deslinde da quaestio.

Com  efeito,  prolatada  sentença  no  primeiro  grau,  abre-se  à  parte  a
oportunidade de interpor um recurso mais amplo, qual seja, o de apelação, no qual todas
as questões discutidas poderão ser reapreciadas pela instância de Segundo Grau.

Esta Corte de Justiça tem jurisprudência firme sobre a matéria, veja-se:

1O prazo de  vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo final do prazo
contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº.
95/98,  que regula  a  elaboração,  redação,  alteração e  consolidação das  lei  brasileiras.  Logo,  a  entraga  em vigor  se  dá no  dia
subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março de 2016.
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SENTENÇA PROLATADA NOS
AUTOS  DA  AÇÃO  PRINCIPAL.  PREJUDICIALIDADE  DO
RECURSO.  SUPERVENIENTE  PERDA  DO  OBJETO
RECURSAL.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO. 
-  Resta  prejudicado  o  agravo  de  instrumento  interposto  contra
decisão interlocutória proferida em demanda que tenha havido a
superveniente prolação de sentença. Precedentes do STJ TJPB;
Decisão  monocrática  no  Agravo  de  Instrumento  nº  2007781-
60.2014.815.0000;  Rel.  Des.  José  Ricardo  Porto;  DJe,
21/08/2014.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA.  CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA.  PERDA DO OBJETO.  PREJUDICIALIDADE DO
RECURSO.  INTELIGÊNCIA DO ART.  527,  I,  DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO. 
-  Tem-se  por  prejudicado  o  agravo  de  instrumento,  quando  a
decisão interlocutória guerreada é abraçada pela superveniência
de  sentença,  prolatada  no  bojo  do  processo  de  origem,  nos
termos do art. 527, I, do Código de Processo Civil  TJPB; Decisão
monocrática  no  Agravo  de  Instrumento  nº  2013887-
38.2014.815.0000;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho; DJe, 31/03/2015.

A jurisprudência pátria aponta para o mesmo norte:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE
ORIGEM. PERDA DO OBJETO.
Tendo  sido  proferida  sentença  julgando  a  ação  indenizatória
improcedente, resta prejudicado o julgamento do presente recurso
pela perda de seu objeto. Recurso prejudicado TJRS; AI 0337091-
27.2012.8.21.7000;  Relª.  Desª.  Miriam  Andréa  da  Graça  Tondo
Fernandes; Décima Quarta Câmara Cível; DJERS, 06/04/2015.

Por  tais  razões,  nego  seguimento  ao  Agravo  de  Instrumento,  com
supedâneo no art. 557 do Código de Processo Civil.

Comunique-se ao juízo de origem desta decisão.

João Pessoa, 30 de novembro de 2016.

Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
 Relatora
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