
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB.  DESEMBARGADOR  LEANDRO DOS SANTOS

DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2010953-10.2014.815.0000
RELATOR :Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE :Município de João Pessoa, representado por sua 

     Procuradora
PROCURADORA : Marcelle Guedes Brito
AGRAVADO :Sol Mar Hotel S/A
ORIGEM :Juízo da 2ª Vara dos Executivos Fiscais da Capital
JUIZ :Eduardo José de Carvalho Soares

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

-  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 interposto pelo Município 

de João Pessoa contra a decisão de fl 56, proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos 

Executivos Fiscais  da Capital que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, 

proposta contra a Sol Mar Hotel S/A, indeferiu o pedido de redirecionamento.

Irresignado, almejou o Agravante a reforma do decisum, 

alegando,  em  síntese,  que  houve  demonstração  da  extinção  irregular  da 

pessoa  jurídica,  possibilitando,  nos  termos  do  art.  134  e  135  do  CTN,  o 

redirecionamento da Execução Fiscal.



Agravo de Instrumento nº 2010953-10.2014.815.0000

Informações do juiz apresentadas à fl. 68.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de fls. 71/72, não 

opinou sobre o mérito.

É o relatório.
DECIDO

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

primevo, em informações às fls. fl. 68, 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.

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 
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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