
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2006329-15.2014.815.0000.
Origem : 10ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante    : Ricardo Emanuel Pinheiro.
Advogado : Francisco Hélio Bezerra Lavor.
Agravados    : Lindenberg C. Teles Araújo e Janilene Almeida Costa Teles.
Procurador  : Lindenberg Carneiro Teles Araújo.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SUPERVENIÊNCIA  DE
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE  ACORDO
NO  PROCESSO  PRINCIPAL.
PREJUDICIALIDADE.  PERDA
SUPERVENIENTE  DO  OBJETO  RECURSAL.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART.  557 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA
DE  SEGUIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO
INSTRUMENTAL.

- Uma vez proferida sentença, homologando acordo e
determinando o consequente arquivamento do feito,
mostra-se  prejudicado  o  agravo  de  instrumento
interposto contra decisão interlocutória prolatada nos
autos da demanda principal.

-  De conformidade com o prescrito  no art.  557 do
Código  de  Processo  Civil,  deverá  o  relator  negar
seguimento  a  recurso  manifestamente  prejudicado,
como ocorre no caso em exame, em que há a perda
superveniente do objeto.

Vistos.
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Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto por  Ricardo
Emanuel  Pinheiro  contra  decisão interlocutória  do Juiz  de Direito  da 10ª
Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da  Ação de Indenização
por Danos Materiais, ajuizada por  Lindemberg Carneiro Teles Araújo e
Janilene Almeida Costa Teles em face do ora recorrente, assim decidiu:

“Vistos etc.

- Conforme se depreende dos documentos acostados
as fls.  740/742,  emitidos pelo Egrégio Tribunal  de
Justiça,  não  foi  deferido  efeito  suspensivo  aos
recursos de agravo interpostos, por ambas as partes,
razão  pela  qual  é  cabível  o  pleito  pela  parte
exequente  as  fls.  737/739,  para  que  prossiga
execução.

-  Nesse  sentido,  outro  deslinde  não  resta,  senão
determinar  a  penhora,  avaliação  e  demais  atos
subsequentes para que seja efetivado o cumprimento
de sentença.” 

Irresignado,  o  agravante  interpôs  a  presente  súplica
instrumental, requerendo, em síntese, a reforma da mencionada decisão, “que
não acolheu a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença e ainda,
determinou a penhora, avaliação e demais atos subsequentes para que seja
efetivado  o  cumprimento  de  sentença.”  Para  tanto,  contestou  os  valores
apresentados pelos  agravados,  os  quais  deveriam ser  apurados  em sede  de
liquidação  de  sentença.  Alegou  ainda  que  o  cumprimento  da  decisão  de
primeiro  grau  dependeria  do  cumprimento  da  sentença  do  processo  nº
200.2006.053.020-7 (Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse),
cujos  autos  ainda  não  foram  encaminhados  à  contadoria  judicial  para
liquidação. Por fim, pleiteou a suspensão da decisão impugnada e, ao final,
pelo provimento do recurso, com a reforma do decisum a quo, a fim de que os
autos da referida ação indenizatória fossem remetidos  à contadoria  judicial
para liquidação de sentença.

Em  decisão  monocrática  de  fls.  67/72,  esta  relatoria  negou
seguimento  ao  agravo  de  instrumento,  em  razão  de  sua  manifesta
inadmissibilidade,  porquanto deixou de impugnar os fundamentos da decisão
agravada, em patente violação ao princípio da dialeticidade.

Diante  disso,  o insurgente  aviou  agravo interno  (fls.  77/80),
requerendo a  reconsideração  da  decisão.  Todavia,  em  não  sendo  esse  o
entendimento,  pleitou  que o  presente  recurso  fosse  apreciado  pela  Câmara
Julgadora. Para tanto, alegou que a penhora e a avaliação de bens lhes traria
prejuízos irreparáveis.  Aduziu que na própria sentença foi determinado que
haveria compensação de valores. Logo, seria necessário o sobrestamento da
decisão de primeiro grau, porquanto “os cálculos feitos pelo agravado para
execução  da  sentença  são  em  valores  bem  acima  do  normal”.  Por  fim,
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pleiteou que fosse apurado o quantum devido na forma como foi determinado
em sentença de primeiro grau.

Às fls. 82/83, o agravante informou que foi homologado acordo
em primeiro grau, conforme se depreende do termo de audiência colacionado
às fls. 84/85, pondo fim a todos as ações e os recursos que tramitavam em
primeira  e  em  segunda  instância  entre  as  partes.  Requereu,  portanto,  a
desistência recursal, extinguindo o presente agravo.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente,  cumpre  asseverar  que  o  presente  recurso
encontra-se manifestamente prejudicado, devido à superveniência de decisão
homologatória de acordo judicial (fls. 84/85).

O  legislador  processual  civil,  ao  dispor  sobre  as  normas
recursais no âmbito dos Tribunais, objetivou dar maior celeridade ao deslinde
das  demandas,  estabelecendo  a  possibilidade  de  o  Relator  negar,
monocraticamente, seguimento a determinados recursos.

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade desmedida, o próprio texto legal condiciona que a negativa se dê
nos  casos  de  manifesta  prejudicialidade,  inadmissibilidade,  improcedência
recursal, ou confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal a
que pertence o julgador, ou de Tribunais Superiores.

Assim dispõe o art. 557 do Código de Processo Civil:

“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”.

Compulsando os autos, vê-se que as partes celebraram acordo
em audiência, o qual foi devidamente homologado por  decisão de fls. 83/84,
motivo  pelo  qual  resta  prejudicada  a  análise  da  presente  irresignação
instrumental. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“AGRAVO.  PROCESSO  PRINCIPAL
SENTENCIADO.  ACORDO  HOMOLOGADO.
PERDA DO OBJETO. 

Aplicação  dos  arts.  557,  CPC,  e  127,  XXX,  do
RITJ/PB.  Recurso prejudicado.  Julgado o processo
principal  que  originou  o  presente  agravo  de
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instrumento, resta-o prejudicado, por falta do objeto
necessário.  "agravo de  instrumento.  (.)  julgamento
do processo. Perda do objeto. Agravo prejudicado. O
julgamento do processo no juízo monocrático esvazia
o objeto  do  agravo que  por  esse  motivo,  deve  ser
julgado prejudicado.  Inteligência do art.  127,  XXX
do  RITJ/PB  c/c  o  art.  557  do  CPC”.  (TJPB;  AG
200.2007.735096-8/001;  Rel.  Des.  Manoel  Soares
Monteiro; DJPB 17/03/2009; Pág. 2). 

E,
“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA -ACORDO HOMOLOGADO. PERDA
DE  OBJETO.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
RECURSO.  MATÉRIA  NÃO  COGITADA  NAS
RAZÕES RECURSAIS. 

Não se conhece de agravo de instrumento, quando as
partes  celebram  acordo,  pondo  fim  à  demanda.
Matéria  não  devolvida  ao  Tribunal  não  pode  ser
apreciada  em  recurso.  Recurso  não  conhecido”.
(TJMG;  AGIN  1.0024.10.291864-6/002;  Rel.  Des.
Saldanha  da  Fonseca;  Julg.  14/08/2013;  DJEMG
23/08/2013).

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”.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO ao  agravo  de
instrumento, tendo em vista que restou prejudicado, por superveniente perda
do objeto, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil. 

P.I. 

João Pessoa, 29 de agosto de 2014. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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