
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de Instrumento nº 2003502-31.2014.815.0000
Origem : 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Banco do Brasil S/A
Advogado : Carlos Antônio Farias de Souza
Agravados : PROCON de Campina Grande e Município de Campina Grande 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  AUTO  DE  INFRAÇÃO  COM
PEDIDO  DE  LIMINAR  DE  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA.  SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.   PERDA  DO
OBJETO.  PREJUDICIALIDADE  DO  RECURSO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 527,  I,  DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO.

- Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento,
quando  a  decisão  interlocutória  guerreada  é
abraçada pela superveniência de sentença, prolatada
no bojo do processo de origem, nos termos do art.
527, I, do Código de Processo Civil.

Vistos.

Agravo de Instrumento nº 2003502-31.2014.815.0000                                                                                                                                                                    1



Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/12,  interposto  pelo  Banco do Brasil  S/A contra  decisão proferida pelo  Juiz  de
Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, fls. 14/15,
que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração com Pedido de Liminar de
Antecipação  de  Tutela,  fls.  20/48, manejada  em face  do  Município  de  Campina
Grande e do PROCON Municipal de Campina Grande, decidiu:

Assim,  não  restando  comprovado  nos  autos  que
houve  vício  no  procedimento  administrativo
realizado  pelo  Procon,  é  de  ser  indeferida  a
antecipação de tutela, com fulcro no art. 273, caput,
do Código de Processo Civil.
1.Considerando que o Procon Municipal não detém
personalidade jurídica para figurar no polo passivo
desta  demanda,  posto  que  se  trata  de  órgão
municipal, determino sua exclusão.
2.Intime-se o promovente desta decisão, por nota de
foro.
3.Cite-se o Município de Campina Grande, por seu
procurador,  para,  no  prazo  legal,  apresentar
contestação.

Em suas razões, o recorrente pugna pela concessão
do efeito suspensivo ativo à decisão agravada “para determinar que o Município de
Campina Grande (PB)  se  abstenha de incluir  o  nome do Banco do Brasil  S/A na
Dívida Ativa, ou, se já o fez, que promova a sua exclusão”, fl. 11,  sob pena de multa
diária  a  ser  arbitrada.  No mérito,  postula  o provimento da presente insurgência,
coma  consequente reforma da decisão hostilizada.

Indeferimento do pedido liminar, fls. 112/117.

Agravo de Instrumento nº 2003502-31.2014.815.0000                                                                                                                                                                    2



O  Magistrado  a  quo não  apresentou  informações,
consoante certidão exarada à fl. 128.

Contrarrazões  não ofertadas,  conforme certidão de
fl. 128.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  129/135,  opinou pelo  provimento  do
agravo para reduzir a multa aplicada.

 É o RELATÓRIO.

DECIDO

De  antemão,  a  questão  que  permanece  posta  à
apreciação desta instância superior, por meio do presente feito, cinge-se à verificação
de acerto quanto ao juízo exarado no ato jurisdicional de primeiro grau que indeferiu
o pedido de liminar, formulado pelo Banco do Brasil S/A, ora agravante, nos autos
da Ação Anulatória de Auto de Infração com Pedido de Liminar de Antecipação de
Tutela, “para determinar que o Município de Campina Grande (PB) se abstenha de
incluir o nome do Banco Autor na Dívida Ativa, ou, se já o fez, que promova a sua
exclusão”, fl. 47.

Todavia,  necessário  registrar,  desde  logo,  a
impossibilidade  de  análise  da  referida  pretensão  recursal,  considerando  a
constatação  de  prolatação  de  sentença  no  bojo  do  processo  principal,  consoante
espelho extraído do sistema de consulta processual deste Tribunal de Justiça:

Nº Processo: 0001532-94.2014.815.0011 ATIVO Nº Siscom: 0000000000000-0

Classe: PROCEDIMENTO ORDINARIO

Assunto: INFRACAO ADMINISTRATIVA. ANTECIPACAO DE TUTELA / TUTELA ESPECIFICA.
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Comarca: CAMPINA GRANDE - Vara: 2A VARA FAZENDA PUBLICA CAMPINA

 Valor Causa: 100000,00 - Justiça Gratuita: NAO

 Distribuição: 10/01/2014

 Autor: BANCO DO BRASIL S/A

 CNPJ 00000000250465

Réu: PROCON DE CAMPINA GRANDE/PB e OUTROS

CNPJ 41212952000156

Últimos movimentos [localizador: EXPEDIçãO NOTA DE FORO-COLMEIA]

01/07/2014 CONCLUSOS PARA DESPACHO 01/07/2014

30/07/2014 JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO 29/07/2014

31/07/2014 PUBLICADO 31/07/2014 SENTENÇA  - LIVRO 28

Ora, como é cediço,  o julgamento da ação principal
de  onde  brota  o  instrumental  traduz  obstáculo  a  sua  apreciação,  em  face  da
superveniente perda do objeto da insurgência, sobejando, desta forma, prejudicada a
sublevação.

Neste sentido, Nelson Nery Júnior preleciona:

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.  (In.  Código  de
Processo  Civil  Comentado  e  Legislação
Extravagante, 7. ed., São Paulo: RT, 2003, p. 950).

Em  casuísticas  similares,  calha  transcrever  os
seguintes julgados:
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  Preliminar  de
inadmissibilidade.  Rejeição.  Busca  e  apreensão
determinada  em  agravo  de  instrumento.  Posterior
sentença  de  extinção  sem  resolução  de  mérito.
Substituição  da  interlocutória  pela  sentença
superveniente. Anulação da sentença que não reativa
automaticamente  os  efeitos  da  interlocutória.
Desconstituição da decisão agravada. Provimento do
recurso.  A  devida  instrução  do  agravo  de
instrumento  com  os  documentos  obrigatórios  e
essenciais para o julgamento e a comunicação da sua
interposição  ao  juízo  de  origem  afastam  a
inadmissibilidade  recursal.  A  jurisprudência  do
Superior  Tribunal  de justiça  é  firme no sentido da
perda de objeto do agravo de instrumento contra
decisão concessiva ou denegatória de liminar com a
superveniência da prolação de sentença, tendo em
vista  que  esta  absorve  os  efeitos  do  provimento
liminar,  por  se  tratar  de  juízo  de  cognição
exauriente.  (TJPB;  AI  200.2012.093.819-2/001;
Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv.
Aluizio  Bezerra  Filho;  DJPB  06/09/2013;  Pág.  13)  -
destaquei

E,

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA.
JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DO
OBJETO  DA  SUBLEVAÇÃO  RECURSAL.
PREJUDICIALIDADE  DO  RECURSO.
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INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO
NEGADO AO AGRAVO. -  Tem-se por prejudicado
o agravo quando a decisão interlocutória guerreada
é  abraçada  pela  superveniência  da  sentença
proferida  no  Juízo  a  quo. (TJPB  -  Proc.
20020120753823001  ,  Rel.  Dr.  Onaldo  Rocha  de
Queiroga,  Tribunal  Pleno,  Data  do  Julgamento
10/12/2012) - negritei.

Logo,  diante  do  encerramento  da  prestação
jurisdicional  em  primeiro  grau,  não  se  faz  mais  cabível  nenhuma  providência
processual em relação ao  decisum de natureza precária, em apreço, já que estão as
partes sob a égide do provimento final proferido.

Outrossim, dispensável levar a matéria ao colegiado,
consoante preconiza o disposto no art. 527, I, do Código de Processo Civil, o qual
confere  poderes  ao  relator  para  negar  seguimento  a  recurso  manifestamente
prejudicado, por decisão monocrática.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  por  se  encontrar  prejudicado,  em  razão  da
prolatação de sentença na demanda originária, nos moldes do art. 527, I, do Código
de Processo Civil. 

P. I.

João Pessoa, 08 de setembro de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                                            Desembargador 

                                        Relator
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