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PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  OFÍCIO  COMUNICANDO  A 
REVOGAÇÃO  DA  DECISÃO  AGRAVADA. 
RECURSO  PREJUDICADO.  PERDA 
SUPERVENIENTE  DO  OBJETO.   ART.  557  DO 
CPC.  APLICAÇÃO.  SEGUIMENTO  NEGADO 
MONOCRATICAMENTE.

- Ocorrendo  a  perda  do  objeto,  há  falta 
superveniente  de  interesse  recursal,  impondo-se o 
não  conhecimento  do  recurso,  ante  a  sua 
prejudicialidade.  Assim,  ao  relator  cabe  negar-lhe 
seguimento,  como determina o art.  557,  caput,  do 
CPC.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento  com  pedido  de  efeito 

suspensivo interposto pelo Estado da Paraíba contra a decisão de fls. 120/122, 

proferida pelo Juízo da 5ª  Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital 

que, nos autos do Mandado de Segurança proposto por ATL – Alimentos do 

Brasil Ltda. concedeu em parte pedido de liminar, suspendendo a decisão que 

homologou o resultado do Pregão Presencial nº 554/2013, e, por conseguinte, 

determinou o prosseguimento do certame.

Irresignado com tal decisão, almejou o Agravante a reforma do 
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decisum, alegando, em síntese, que o juiz fundamentou sua decisão na tese de 

que  a  planilha  de  custo  e  formação  de  preços  possui  caráter  acessório  e 

subsidiário na licitação em que o critério de avaliação é o menor valor global. 

Aduziu, ainda, que não cabe medida liminar contra atos do Poder Público que 

esgote, no todo em parte, o objeto da ação.

Ao final, pugnou pela concessão de liminar, a fim de suspender 

os termos da decisão agravada, juntando à exordial os documentos de fls. 

14/124.

Pedido  de  liminar  com  efeito  suspensivo  deferido  às  fls. 

128/129.

Pedido de reconsideração,  às fls.  133/137, apresentada pelo 

Agravado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 182/184, 

opinou pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

DECIDO

Sem delongas, o Agravo está prejudicado. É que, o magistrado 

primevo, em informações à fl.  187, comunicou a reconsideração da decisão 

agravada,  o  que  levaria  a  falta  de  interesse  processual.  Assim  sendo,  tal 

decisão implicou na perda do objeto do Agravo, estando este, por sua vez, 

prejudicado.

Portanto, numa forma de privilegiar a efetividade da prestação 

jurisdicional, aplicável é o art. 557, caput, do CPC, com a nova redação que lhe 

foi atribuída pela Lei nº 9.756, de 18 de dezembro de 1998. Veja-se o teor do 

dispositivo referido, in verbis:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente inadmissível,  improcedente,  prejudicado 
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ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência 
dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal 
Federal,  ou  de  Tribunal  Superior.”

Desta forma, considerando a perda superveniente de objeto, 

julgo prejudicado o presente Agravo de Instrumento e NEGO SEGUIMENTO de 

forma  monocrática,  em conformidade  com a  regra  do  art.  557,  caput,   do 

Código de Processo Civil.

Intimações necessárias e comunicações de estilo.

Cumpra-se.

João Pessoa, ____ de setembro de 2014.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
                              Relator
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