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PODER JUDICIÁRIOESTADO DA PARAÍBA

Decisão Monocrática (Terminativa)
Agravo de Instrumento – nº. 2003305-76.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Agravante: Confederação Brasileira de Futebol - CBF – Adv.: Rosineide 
Castro de Barros Carvalho, Vanessa de Castro Viana, Luciana Pedrosa das 
Neves e Gabriela Bezerra Cirne

Agravado:  Diego Alves de Lima – Adv.: Josinaldo Lucas de Oliveira  

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO –  Decisão 
interlocutória –  Perda  do  objeto  –  Ausência 
superveniente do interesse recursal – Negado 
seguimento – Inteligência do art. 557,  caput, 
do Código Processual Civil.

—  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 
Confederação  Brasileira  de  Futebol  (CBF),  hostilizando  interlocutório 
proveniente do Juízo de Direito Plantonista, proferido nos autos da Ação 
Anulatória ajuizada por Diego Alves de Lima.
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Do  histórico  processual  verifica-se,  que  a  Magistrada 
singular, fls. 37/39, deferiu o pedido de Liminar requerido pelo agravado. 
Entendeu, a douta Magistrada, que restaram claramente demonstrados os 
requisitos da Liminar pretendida. 

Insatisfeita, a agravante intentou o presente Agravo de 
Instrumento,  requerendo,  in  limine,  o  emprego  do  efeito  suspensivo, 
aduzindo,  para  tanto,  preliminarmente  a  inépcia  da  inicial  e  a 
ilegitimidade  ativa,  e  no  mérito  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça 
Desportiva  (STJD),  proferiu  liminar  interditando  temporariamente  o 
estádio José Américo de Almeida (Almeidão), para preservar a segurança 
dos torcedores, devido ser fato público e notório que o estádio está em 
obras.

Alega ainda que, a existência de materiais de construção 
em praças  esportivas  é  uma temeridade  para  a  segurança  de  toda  a 
sociedade, pois a utilização indevida dos mesmos pode transformá-los em 
armas letais, gerando uma situação de violência incontrolável.

Aduz  que,  o  STJD,  tem  competência  para  mediante 
processo  administrativo  na  Justiça  Desportiva,  adotar  a  conduta  que 
entender  mais  pertinente,  sem  ter  que  se  submeter  aos  laudos  ou 
determinações dos órgãos públicos.

No final pugna pelo provimento do recurso. 

Contrarrazões às fls. 53/59.
  
Liminar recursal denegada às fls. 61/64.

Informações prestadas às fls. 96/97.

A  Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se  pelo  não 
seguimento do recurso. (fls. 106/109).

 É o relatório.
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D E C I D O

Indiscutivelmente  o  presente  recurso  está  com  seu 
julgamento prejudicado, pois a reforma do estádio Almeidão foi concluída, 
sendo  este  reinaugurado  em  03/07/2014,  com  o  jogo  festivo  entre 
Botafogo-PB e América de Natal-RN. 

Com efeito, a conclusão da reforma do estádio traduz a 
impossibilidade do julgamento do presente recurso. Deve-se ter em mente 
que  o  pedido  ora  formulado  pela  recorrente  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.

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, 
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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.”
(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. 
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P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 10 de setembro de 2014.

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