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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A
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Relatora :       Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante :       Linde Gases LTDA
Advogado :       Luiz Gustavo Rocha Oliveira Rocholi
Agravado :       Jotan Com. De Gases e Equipamentos Ltda  
Advogado :       Eduardo Lucena da Cunha Lima

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO  DA 
DECISÃO  RECORRIDA.  RECURSO  PREJUDICADO. 
SEGUIMENTO NEGADO

Se uma das  partes  informar que o Juiz  revogou a decisão 
vergastada, ou até mesmo se este prestar as informações que 
o fez, o agravo de instrumento resta prejudicado.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  por  Linde 
Gases LTDA,  desafiando decisão proferida, fl18. pelo Juízo da 13ª Vara Cível da 
Comarca da Capital que, recebeu os embargos e suspendeu a Ação de Execução 
de Obrigação de Entregar Coisa Certa. 

Não  se  conformando  com  a  referida  decisão,  a  agravante 
ingressou com o presente recurso visando reformá-la.

Contrarrazões, fls. 218/219.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008.626-92.2014.815.0000AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008.626-92.2014.815.0000         11



Informações  prestadas  à  fl.  222,  dando  conta  que  o 
magistrado exerceu o juízo de retratação, tornando sem efeito o referido despacho 
que suspendeu a execução.

Decisão da retratação às fls. 223/224.

A Procuradoria de Justiça, fl. 226, opinou pelo indeferimento 
do recurso, posto que prejudicado.

É o relatório. 

D E C I D O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Conforme se observa às  fls. 223/224, houve a retratação do 
juízo a quo quanto a suspensão da execução: 

( … )

“É que, conforme despacho de fl. 181, de fato, houve a suspensão da execução, no  
entanto, compulsando os autos atentamente, vejo que  a execução não deveria ter  
sido suspensa, uma vez que faltam os requisitos ensejadores que autorizam a  
suspensão da execução, conforme o art. 739 - A, § 1°.”

( … )

“Isto posto, por meio do juízo de retratação, torno sem efeito o despacho de fl. 181  
e determino a intimação do embargante, para assegurar o juízo, no prazo de 10  
dias.”

Dessa  forma,  deve-se  aplicar  o  art.  529  do  Código  de 
Processo Civil, in verbis: "se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão,  
o relator considerará prejudicado o agravo". 

Sobre o tema, ainda, prescreve o art. 127, XXX, do Regimento 
Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 127. São atribuições do relator:
(omissis)

XXX – julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto, 
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(...).”

In  casu,  perfeitamente  possível  a  decisão  de  forma 
monocrática, nos termos do Código de Processo Civil, senão vejamos:

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.

Isto  posto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  PRESENTE 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  por  restar  prejudicado,  de  acordo  com  os 
ditames do art. 529 do CPC.

Publique-se.

Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

João Pessoa, 06 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                          Relatora
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