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ESTADO DA PARAÍBA

Decisão Monocrática (Terminativa)
Agravo de Instrumento – nº. 2011188-74.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Agravante: Claudinor Lúcio de Sousa – Adv.  Claudinor Lúcio de Sousa 
Júnior.

Agravada: Adelziva Monteiro de Araújo Souza – Adv. Paulo César de 
Medeiros.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –  Extinção do 
processo em primeiro grau – Julgamento com 
mérito  –  Perda  do  objeto  –  Recurso 
prejudicado – Inteligência do art. 557, caput, 
do  Código  de  Processo  Civil  –  Seguimento 
negado.

—  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.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por 
Claudinor  Lúcio  de  Sousa contra decisão  interlocutória,  proferida  pelo 
Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Patos, que, nos autos da Ação 
de Divórcio Litigioso movida por Adelziva Monteiro de Araújo Souza, fixou 
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alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos do 
demandado em favor dos dois filhos menores do casal.

Insatisfeito, o agravante manejou o presente agravo de 
instrumento  alegando,  em  síntese,  que  a  decisão  recorrida  deixou  de 
reconhecer que a obrigação de sustento dos filhos é de ambos os pais, 
razão pela qual entende que a prestação alimentícia deve ser reduzida 
para 10% (dez por cento) sobre o vencimento líquido do agravante ou 
para 20% de um salário mínimo.

Afirma também que a decisão agravada pode causar-
lhe lesão grave e de difícil reparação, haja vista que a demora inerente ao 
processo e a impossibilidade de devolução de valores.

  
No final, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar denegada às fls. 35/37.

A agravada apresentou contrarrazões às fls. 42/47.

Informações prestadas às fls. 62.

A  Procuradoria  de  Justiça,  manifestou-se  pelo 
desprovimento do agravo. (fls. 52/55). 

 É o relatório.

D E C I D O

Indiscutivelmente  o  presente  recurso  está  com  seu 
julgamento prejudicado, em razão da prolação de sentença do processo 
em primeiro grau, conforme se depreende das informações prestadas pelo 
Magistrado monocrático às fls. 62.

 Com efeito, o julgamento da ação principal, de onde 
brotava o Agravo de Instrumento, traduz a impossibilidade do julgamento 
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do presente recurso. Deve-se ter em mente que o pedido ora formulado 
pelos recorrentes não mais terá qualquer sentido, pois ocorreu a perda do 
objeto  da  insurgência,  restando  prejudicada  a  sublevação,  consoante 
assinala a doutrina processual:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu 
o 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, julga-
lo  prejudicado”  (NELSON NERY JUNIOR e  ROSA 
MARIA DE ANDRADE NERY,  Código  de Processo 
Civil  Comentado  e  Legislação  Extravagante, 
7ª edição, 2003, p. 950).

Logo, não se faz mais necessária nenhuma providência 
processual, diante do encerramento da prestação jurisdicional, estando as 
partes sob a égide da sentença de primeiro grau.

Neste sentido:

“PROCESSUAL  CIVIL  -  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  -  RECURSO  ESPECIAL 
INTERPOSTO  CONTRA  DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA  EM  EXECUÇÃO  DE 
SENTENÇA  -  RECONSIDERAÇÃO  PELO  MM. 
JUIZ DE 1º GRAU - PERDA DE OBJETO - CPC, 
ART. 529.
- Tendo o MM. Juiz de 1º grau reconsiderado a 
decisão  que  deu  origem  ao  agravo  de 
instrumento objeto destes autos, há que ser 
reconhecida a perda de objeto do  presente 
recurso, em face da regra contida no art. 529 
do CPC.
- Recurso prejudicado.”
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(EDcl  no  REsp  267.173/RS,  Rel.  Ministro 
FRANCISCO  PEÇANHA  MARTINS,  SEGUNDA 
TURMA,  julgado  em  16.09.2003,  DJ 
09.02.2004 p. 146)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO  –  ALEGAÇÃO  DE  ERRO 
MATERIAL  NO  V.  ACÓRDÃO  –  SENTENÇA 
HOMOLOGATÓRIA  DE  ACORDO  NA  AÇÃO 
ORDINÁRIA  –  PERDA  DE  OBJETO  – 
PREJUDICADO  O  RECURSO  –  Não  se 
vislumbrou qualquer utilidade em se corrigir o 
erro  material  destacado no  v.  acórdão  pois, 
uma vez proferida sentença homologatória na 
ação  ordinária,  qualquer  recurso  que, 
porventura,  venha  a  ser  interposto,  será 
contra tal sentença, levando estes embargos 
de  declaração  à  perda  do  seu  objeto  em 
virtude  da  inequívoca  ausência  de  interesse 
recursal. Julga-se  prejudicado  os  presente 
embargos  pela  perda  do  seu  objeto.”  (TJES  – 
EDcl-AI  035029002223  –  3ª  C.Cív.  –  Rel.  Des. 
Jorge Góes Coutinho – J. 21.10.2003)

Pelo  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  ao  Agravo  de 
Instrumento,  tendo  em  vista  que  o  mesmo  resta  prejudicado,  por 
superveniente perda do objeto, nos moldes do art.  557,  do Código de 
Processo Civil. 

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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             R e l a t o r
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