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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Decisão Monocrática (Terminativa)
Agravo de Instrumento nº. 2007748-70.2014.815.0000

Relatora: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Agravante: Município de João Pessoa, representado por seu Procurador 
Thyago Luis Barreto Mendes Braga.

Agravada: Ana Danielle Melo de Lima – Defensora Pública: Terezinha 
Alves Andrade Moura.

Agravado: Estado da Paraíba.

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
Sentença proferida em primeiro grau. Perda 
do objeto. Recurso prejudicado. Aplicação do 
art. 557, caput, do Código de Processo Civil. 
Recurso a que se nega seguimento.

−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.

 RELATÓRIO

 
Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  pelo 

Município de João Pessoa hostilizando interlocutória do Juízo de Direito 
da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, proferida nos autos da Ação 
Ordinária  de  Obrigação  de Fazer  ajuizada  por  Ana Danielle  Melo de 
Lima,  assistida  por  sua  genitora Ana  Carla  de  Melo,  contra  o  ora 
agravante e o Estado da Paraíba.

Do  histórico  processual  verifica-se  que  o  magistrado 
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singular (fls. 55/58) concedeu a tutela antecipada requerida ordenando ao 
Secretário de Saúde do Estado da Paraíba e ao Secretário de Saúde do 
Município de João Pessoa o fornecimento à promovente do procedimento 
cirúrgico indicado “Transplante de Córnea nos 2 olhos”, em hospitais da 
rede  pública  ou  conveniados,  incluindo  honorários  médicos,  despesas 
hospitalares, exames e materiais e tudo o que for necessário para o êxito 
do  procedimento  cirúrgico  a  ser  realizado   em hospital  que  apresente 
condições  de realizar  a intervenção cirúrgica nos  moldes da prescrição 
médica incontenti, sob pena aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil 
reais)  até  o  limite  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  atribuindo  a 
responsabilidade pessoal do Secretário de Saúde do Governo do Estado e 
do Município de João Pessoa, criminal e civil, pelos os danos ou óbito a ser 
sofrido  pela  requerente  em caso  de retardamento  no  cumprimento  da 
decisão, sem prejuízo de representação perante o órgão competente. 

Insatisfeito,  o  Município  de  João  Pessoa  interpôs   o 
presente Agravo de Instrumento alegando, em síntese, que o pedido de 
transplante de órgão não poderia ter sido deduzido contra o Município pois 
se trata de pretensão que somente pode ser deduzida em face do Estado 
da Paraíba e da União conforme estabelecido na Lei dos Transplante (Lei 
Federal 9.434/97).

Aduz  que  a  tutela  concedida  ultrapassou  os  limites 
subjetivos  do  pedido,  qualificando-se  como  extra  petita.  Além disso  a 
municipalidade afirma sua ilegitimidade passiva para causa alegando que 
a política de transplante é gerenciado pela Secretaria Estadual de Saúde, 
através do CNCDO. 

Defende  a  ausência  de  pressuposto  processual  de 
validade da tutela uma vez que a União é litisconsorte passivo necessário 
e sem a sua presença na relação processual a decisão judicial padecerá de 
nulidade.

Assevera que inexiste nos autos justificativas técnicas 
suficientes  para  a  tutela  antecipada  uma  vez  que  a  agravada  não 
apresentou  comprovação  de  sua  inscrição  na  Central  Estadual  de 
Transplantes  ou  de  que  a  sua  ordem  de  inscrição  tenha  sido 
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desrespeitada. 

Sustenta  ainda  que  a  decisão  agravada  provoca 
prejuízos à coletividade pois desrespeita a fila única de transplantes, além 
de afrontar o princípio de isonomia e da equidade que rege o Sistema 
Único de Saúde. 

Por  fim,  defende  o  perigo  da  demora  na  prestação 
jurisdicional   ante  o  risco  de  violação  a  ordem da lista  de  espera  de 
transplantes, bem como da irreversibilidade da medida, apta a causar-lhe 
prejuízos econômicos.

Pede, ao final, a concessão do efeito suspensivo a fim 
de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do 
recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar parcialmente deferida às fls. 69/73.

Informações prestadas pelo juízo a quo às fls. 80.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de fls. 
81.

Parecer  Ministerial  às  fls.  83/90  pelo  provimento  do 
recurso. 

É o relatório.

DECIDO

Indiscutivelmente o presente recurso está com seu 
julgamento prejudicado, em razão da prolação de sentença no processo 
em primeiro grau, conforme se depreende das informações prestadas pelo 
juízo a quo (fls. 80). 

Com efeito, o julgamento da ação principal, de onde 
brotava o Agravo de Instrumento, traduz a impossibilidade do julgamento 
do presente recurso. Deve-se ter em mente que o pedido ora formulado 
pelo recorrente não mais terá qualquer sentido, pois ocorreu a perda do 
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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, julgá-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, estando as 
partes sob a égide da sentença de primeiro grau.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 
NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO. CACONS. PROCESSUAL CIVIL. Já 
tendo sido proferida sentença, resta 
prejudicado o exame do recurso, em face da 
perda de seu objeto. RECURSO PREJUDICADO. 
DECISÃO MONOCRÁTICA.”  (grifos nossos) (TJRS, 
Agravo de Instrumento Nº 70030672125, 4ª 
Câmara Cível,  Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, 
Julgado em 15/01/2010) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA 
PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL APÓS A 
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - RECURSO 
PREJUDICADO.

Tendo sido proferida sentença na ação 
principal, julgando parcialmente procedente 
o pedido da agravante, restará prejudicado o 
agravo de instrumento ante a perda do 
objeto.”  (grifos nossos) (TJDFT, 
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20090020151893AGI, Relator SÉRGIO 
BITTENCOURT, 4ª Turma Cível, julgado em 
17/12/2009, DJ 25/01/2010 p. 74).

Desta forma, como bem estabelece o art. 557, caput, 
do Código de Processo Civil, o relator terá a faculdade de, 
monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente 
prejudicado, como vislumbramos ser o presente caso diante dos 
argumento já expendidos.

Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, tendo em vista que o mesmo restou prejudicado, por 
superveniente perda do objeto, nos moldes do art. 557, do Código de 
Processo Civil. 

P.I.

João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

  Drª Vanda Elizabeth Marinho
Juíza Convocada - R e l a t o r a
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