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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0100002-38.2013.815.2003.
Origem : 4ª Vara Regional de Mangabeira.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Suemilton Nunes Gervázio. 
Advogado : Saul Barros Brito.
Agravado : Rejane Leite Meireles.
Advogado : Tatianne de Lacerda Barros. 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  PROLAÇÃO  DE
SENTENÇA  DE  MÉRITO  PELO  JUÍZO
PRIMITIVO.  PERDA  DO  OBJETO.
PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO DO RECURSO.

- Perde o objeto o agravo de instrumento contra decisão
concessiva  ou  denegatória  de  liminar  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  efeito
suspensivo (fls. 02/18),  interposto por Suemilton Nunes Gervázio,  desafiando
decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Regional de Mangabeira que,
nos autos da Ação de Reintegração de Posse, deferiu o pleito de tutela liminar
formulado pela autora Rejane Leite Meireles.

Em  sua  exoridal,  verifica-se  que  a  parte  autora  objetivou  ser
reintegrada  na  posse  de  bem  imóvel  por  ela  adquirido,  sob  a  alegação  de
ocupação indevida do promovido. 
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Ao analisar o pleito liminar,  o magistrado primevo concedeu a
medida de urgência, nos seguintes termos:

“Isto posto, concedo a liminar para determinar que o
réu desocupe o imóvel, no prazo de 10 (dez) dias, a fim
de  que  a  autora  seja  reintegrada  na  posse  do
apartamento de n° 201, considerando sua localização
registrada na planta e na Convenção do Condomínio”.

  Inconformada, a parte promovida interpôs o presente Agravo de
Instrumento, aduzindo, em resumo, que a agravada nunca deteve a posse sobre o
imóvel em querela, motivo pelo qual a ação possessória seria medida inadequada
para a discussão quanto à propriedade do bem.

Ademais,  assevera  que  a  decisão  agravada  fere  seu  direito
constitucional à moradia, além de lhe causa danos de difícil reparação, porquanto
o bem em disputa seria única morada de sua família. 

Por  fim,  requereu  a  concessão  de  efeito  suspensivo à  presente
irresignação instrumental, e, no mérito, o respectivo provimento.

 O pleito liminar da irresignação instrumental foi deferido às fls.
197/199.

Contrarrazões ofertadas às fls. 213/219  

A Douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de lavra da Dr.
Valberto Cosme de Lira (fls. 232/235), pugnou pelo prosseguimento do feito sem
intervenção meritória do Órgão Ministerial.

Em consulta realizada junto ao Sistema de Controle de Processos
deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se já fora prolatada sentença na ação
originária desta irresignação instrumental. 

É o relatório. 

DECIDO.

Conforme se afere do caderno processual, trata-se de  Agravo de
Instrumento interposto por  Suemilton Nunes Gervázio,  desafiando decisão que
deferiu  o  pleito  liminar  na  Ação  de  Reintegração  de  posse  movida  em  seu
desfavor.

Observa-se, contudo, que já houve sentença de mérito decidindo a
querela originária, conforme movimentação processual que trago anexa a este
decisum. 

Sendo assim, a  presente  irresignação instrumental  prescinde  de
maiores delongas, porquanto o recurso encontra-se prejudicado,  comportando a
análise meritória monocrática, na forma permissiva do art.  557 do Código de
Processo Civil.
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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.”

Logo,  julgado  o  mérito  pelo  juízo  primitivo,  restou  por
prejudicada a presente súplica de instrumento.

Com efeito,  é esta a interpretação jurisprudencial  a  respeito do
tema, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE CONFIRMA
A TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO. 
1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo  Civil,  uma  vez  que  o  Tribunal  de  origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia,
tal como lhe foi apresentada.
2. A superveniência de sentença que confirma a tutela
antecipada revela a identidade de objeto com a decisão
interlocutória  e  permite  concluir  pela  ausência
superveniente  de  interesse  recursal  em  relação  ao
Agravo  de  Instrumento  anteriormente  interposto  e
pendente de julgamento 
(PET nos EDCL no AGRG no AG 1.219.466/SP, Rel.
Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe
28.11.2012; RESP 1.278.527/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell  Marques, Segunda Turma, DJe 19.10.2012;
AGRG  no  AREsp  47.270/RS,  Rel.  Ministro  Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4.2.2013). 
(Superior  Tribunal  de  Justiça  STJ;  REsp  1.355.018;
Proc. 2012/0246551-0; AL; Segunda Turma; Rel. Min.
Herman Benjamin; Julg. 04/04/2013; DJE 10/05/2013)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ACÓRDÃO
RECORRIDO  QUE  NEGOU  PROVIMENTO  A
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  INTERPOSTO
CONTRA  DECISÃO  QUE  CONCEDE  LIMINAR.
SENTENÇA  DE  MÉRITO  SUPERVENIENTE  NO
PROCESSO  PRINCIPAL.  PERDA  DE  OBJETO.
PRECEDENTES.
1. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a
superveniência da sentença de mérito que defere ou
indefere  medida  liminar  ou  antecipação  de  tutela
ocasiona  a  perda  do  objeto  do  Recurso  Especial"
(AGRG no AGRG no AG 1.424.810/BA, Rel. Ministro
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Humberto  Martins,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
13/11/2012, DJe de 20/11/2012). 2. Agravo regimental
a  que  se  nega  provimento.  (Superior  Tribunal  de
Justiça  STJ;  AgRg-AREsp  65.198;  Proc.
2011/0176880-5;  SP;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul
Araújo; Julg. 26/02/2013; DJE 22/03/2013)

“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)

Isto  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”.                   
 

Pelo  exposto,  acolho  a  preliminar  aventada  para  NEGAR
SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, em virtude de sua manifesta
prejudicialidade.

P.I.

Cumpra–se.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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