
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2013106-16.2014.815.0000.
Origem : 5ª Vara da Comarca de Cabedelo.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza. 
Agravante : Victória da Silva Camêlo, representada por sua genitora Jeyne
da Silva Camêlo.
Advogado : Camilla Lacerda Alves.
Agravado : Alexandre Fernandes Camêlo.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
ALIMENTOS.   PROLAÇÃO  DE  SENTENÇA
PELO  JUÍZO  PRIMITIVO.  HOMOLOGAÇÃO
DE ACORDO ENTRE AS PARTES. PERDA DO
OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO.

-  Perde  o  objeto  o  agravo  de  instrumento  contra
decisão  concessiva  ou  denegatória  de  tutela
antecipada  com  a  superveniência  da  prolação  de
sentença, devendo o relator, nos termos do art. 557 do
Código  de  Processo  Civil,  negar  seguimento  ao
recurso manifestamente prejudicado.

Vistos.

Trata-se de  Agravo de Instrumento com pedido de liminar
(fls. 02/16) interposto por  Victoria da Silva Camêlo,  representada por sua
genitora Jeyne da Silva Camêlo, desafiando decisão proferida pelo Juiz de
Direito da 5ª Vara da Comarca de Cabedelo (fls. 22/23) que, nos autos da Ação
de  Alimentos  com  Liminar  de  Alimentos  Provisórios, ajuizada  pela
agravante em face de seu genitor  Alexandre Fernandes Camêlo, deferiu o
pedido de alimentos provisórios, nos seguintes termos:

“Recebo  inicial,  deferindo  o  pedido  de  Justiça
Gratuita a teor do disposto na Lei 1060/50. Uma vez
provado o parentesco e presumida a necessidade por
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parte  dos  promoventes,  ARBITRO os  alimentos
provisórios em:
(20%)  vinte  por  cento  dos  vencimentos  do
promovido,  excluídos  tão  somente  os  descontos
obrigatórios.

(…)

Outrossim,  SENDO  O  CASO,  oficie-se  ao
empregador do réu, requisitando que informe a este
Juízo,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,  o  valor  dos
rendimentos do alimentante. Bem como, comunique-
se que deverá proceder  ao desconto dos  alimentos
provisórios  fixados,  pagando-os  na forma indicada
na inicial.” (fls. 22/23)
 

Nas razões recursais, asseverou, em síntese, a insurgente que os
alimentos provisórios foram arbitrados em desacordo com o que foi pedido na
exordial,  já  que  não  poderiam  ter  sido  fixados  no  percentual  de  20%,
sobretudo por não se saber a quantia exata percebida pelo genitor da menor. 

Assim,  aduzindo  os  mesmos  argumentos  levantados  em  sua
inicial, requereu, em sede de antecipação de tutela, que os alimentos fossem
fixados no valor de oito salários mínimos, “correspondentes ao valor sempre
pago pelo genitor, equivalente à integralidade das despesas da menor” ou,
subsidiariamente,  no  valor  de  três  salários mínimos,  mais  o  pagamento  da
escola, alimentação escolar e seguro saúde,  “correspondente ao valor pago
pelo genitor  nos  últimos três  meses,  equivalente  a  parte  das  despesas  da
menor.”  Ao final, pugnou pelo provimento do agravo, confirmando a tutela
recursal.

Juntou documentos (fls. 17/165).

Em decisão de fls. 169/172, esta relatoria indeferiu a liminar
pleiteada.

O juízo a quo informou que o feito originário já se encontrava
sentenciado, tendo as partes celebrado acordo.

A  parte  agravante  atravessou  embargos  de  declaração  (fls.
181/182) em face da decisão de fls. 169/172, que indeferiu o pleito liminar.

É o relatório. 

DECIDO.

Segundo se infere dos autos, através da presente irresignação
instrumental, objetivava a parte agravante a reforma da decisão de primeiro
grau  que  fixou  os  alimentos  provisórios  em  20%  (vinte  por  cento)  dos
vencimentos do promovido. 
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No  entanto,  conforme  relatado,  observa-se  que  já  houve
sentença decidindo a querela, não havendo, assim, maiores delongas a serem
tecidas  no  âmbito  deste  agravo,  porquanto  o  recurso  encontra-se
manifestamente prejudicado, comportando a análise meritória monocrática, na
forma permissiva do art. 557 do Código de Processo Civil.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“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.”

Assim,  proferida  sentença  pelo  juízo  primitivo,  restou  por
prejudicada a presente súplica de instrumento.

Com efeito, não é outra a interpretação jurisprudencial, senão
vejamos:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
DECISÃO  QUE  DEFERIU  LIMINAR  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SUPERVENIENTE
JULGAMENTO  DE  MÉRITO  NA  AÇÃO
PRINCIPAL.  PERDA DE OBJETO DO RECURSO
ESPECIAL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA
FUNDAMENTADA  EM  JURISPRUDÊNCIA  DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.  É pacífico o entendimento desta Corte Superior
no  sentido  de  que  perde  o  objeto  o  agravo  de
instrumento  contra  decisão  concessiva  ou
denegatória  de  liminar  com  a  superveniência  da
prolação  de  sentença,  tendo  em  vista  que  essa
absorve  os  efeitos  do  provimento  liminar,  por  se
tratar de juízo de cognição exauriente(...)
3. Agravo regimental não provido.”.
(STJ. AgRg no REsp 956504 / RJ. Rel. Min. Mauro
Campbell Marques. J. em 06/05/2010). (Grifo nosso)

E,

“AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA
QUE CONSIDEROU PREJUDICADO O AGRAVO
DE  INSTRUMENTO.  SENTENÇA
SUPERVENIENTE.  PERDA  DO  OBJETO.
DESNECESSIDADE  DE  DE  AGUARDAR  O
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. Recurso
desprovido.  "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
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objeto.  "  (tjpb.  Acórdão  do  processo  nº
01920110005246001. Órgão 2ª camara civel. Relator
desa Maria de fátima moraes bezerra cavalcanti. J.
Em 18/07/2012). (TJ-PB;  AGInt  078.2011.000.654-
7/001;  Primeira  Câmara  Especializada Cível;  Rel.
Des. José Di Lorenzo Serpa; DJPB 22/01/2013; Pág.
12)”.

Isso posto, deve ser aplicado o disposto no art. 127, XXX, do
Regimento Interno desta Corte, que prevê o seguinte:

“Art. 127 – São atribuições do relator:
(...)
XXX  –  julgar  prejudicado  pedido  ou  recurso  que
haja  perdido  o  objeto,  e  homologar  desistência,
ainda que o feito se ache em mesa para julgamento”.
 

Há  de  se  ressaltar  ainda  que  a  análise  dos  Embargos  de
Declaração de fls. 181/182 restou igualmente prejudicada, em virtude da perda
de objeto do próprio Agravo de Instrumento em cujo encarte processual foram
opostos.

Pelo exposto,  NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de
instrumento,  em  virtude  de  sua  manifesta  prejudicialidade,  restando,  pois,
prejudicada a apreciação dos Embargos de Declaração de fls. 181/182.

P.I.

Cumpra–se.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado – Relator
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