
 
PODER JUDICIÁRIO

                                       TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
  GAB.  DES.  LEANDRO DOS SANTOS

DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0100068-77.2013.815.0011
RELATOR : Desembargador Leandro dos Santos 
AGRAVANTE : Valeriano Paulo Garcia de Oliveira  
ADVOGADO  : Alexei Ramos de Amorim
AGRAVADOS : Anna Raphaella L. da Cunha Lima Oliveira e outros
ADVOGADOS  : George S. Ramalho Junior e outros 
ORIGEM : 5ª Vara de família de Campina Grande
JUIZ : Eduardo Rubens da Nóbrega Coutinho

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ACORDO.  PERDA 
SUPERVENIENTE  DO  OBJETO.  AGRAVO 
PREJUDICADO.   ART.  557  DO  CPC.  APLICAÇÃO. 
SEGUIMENTO NEGADO MONOCRATICAMENTE.

-  O Agravante informou que foi realizado acordo entre as 
partes.  Diante da atual realidade, desaparece a utilidade 
do pronunciamento jurisdicional perseguido, implicando na 
perda  do  objeto  do  Agravo  e  ausência  de  interesse 
recursal.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo 

interposto por  Valeriano Paulo Garcia de Oliveira contra decisão de fls.59/61 que 

fixou os alimentos provisórios em sete mil reais, argumentando o Recorrente que a 

Agravada tem total capacidade de se inserir no mercado de trabalho e o valor fixado 

supera seus rendimentos mensais.

Às fls.162, o Agravante informou que realizou acordo, juntando cópia 

autenticada dos termos da conciliação (fls.163/171).
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É o relatório. 

DECIDO

O Agravante informou que foi realizado acordo entre as partes.

Diante  da  atual  realidade,  desaparece  a  utilidade  do 

pronunciamento jurisdicional perseguido, implicando na perda do objeto do Agravo e 

ausência de interesse recursal.

Assim, aplicável ao caso o disposto no art. 557, caput, do Código de 

Processo Civil, que possibilita ao Relator, monocraticamente, negar seguimento a 

recurso manifestamente prejudicado.

Desta  forma,  considerando  a  inutilidade  do  pronunciamento 

jurisdicional  no  Agravo  de  Instrumento,  entendo por  negar  seguimento  de  forma 

monocrática  ao presente  recurso,  em conformidade com a regra  do art.  557 do 

Código de Processo Civil.

P.I.

João Pessoa,        de agosto de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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