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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Decisão Monocrática (Interlocutória)
Agravo de Instrumento nº. 2007457-70.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Agravante: Município de Campina Grande-PB representado por sua 
Procuradora Hannelise Silva Garcia da Costa

Agravada: Maria do Socorro Carneiro Araújo – Adv.: Moisés Tavares de 
Morais

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
Sentença de mérito prolatada em primeiro grau. 
Julgamento  do  mandamus: concessão  da 
segurança. Perda do objeto. Recurso prejudicado. 
Inteligência  do  art.  557,  caput,  do  Código  de 
Processo Civil. SEGUIMENTO NEGADO.
— 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.

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo 
Município  de  Campina  Grande-PB  hostilizando decisão interlocutória 
(fls. 12/13) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da  Fazenda  Pública  da 
Comarca de Campina Grande-PB, nos autos do Mandado de Segurança 
com Pedido de Liminar  impetrado por Maria  do Socorro Carneiro 
Araújo, ora Agravada, contra o Município, ora Agravante.

Do histórico processual, verifica-se que o Magistrado 
singular concedeu  a  medida  liminar  para  determinar  a  realização  do 
procedimento  cirúrgico  requerido  pela  Impetrante,  no  prazo  de  48 
(quarenta e oito) horas, conforme determinação médica, independente de 
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processo licitatório, sob pena de bloqueio de contas do Estado da Paraíba-
PB, em valores necessários ao custeio da referida cirurgia, sem prejuízo 
de possível apuração de crime de desobediência.

Insatisfeito, o Município recorrente interpôs o presente 
Agravo de Instrumento (fls. 02/11)  alegando que a Agravada reside no 
Município de Lagoa Seca/PB,  conforme consta na própria exordial,  não 
podendo  o  Município  agravante  ser  indicado  como parte  legítima  para 
integrar  a  lide,  nem tampouco  ser  condenado a  realizar  o  tratamento 
cirúrgico requerido pela Agravada.

Aduziu ainda que, a manutenção  da  decisão 
interlocutória agravada geraria,  sem  dúvidas,  uma  sobrecarga  em 
detrimento  das  políticas  públicas  mais  amplas  de  atendimento  geral  à 
saúde  da  população,  comprometendo,  indubitavelmente,  os  demais 
procedimentos médicos que a Edilidade, diuturnamente, vem prestando à 
coletividade,  cumprindo  exaustivamente  liminares  de  fornecimento  de 
medicamentos e custeando cirurgias. 

 
Requereu, com isso, a reforma da decisão interlocutória 

prolatada pelo Juízo a quo, revogando, por conseguinte, o provimento que 
concedeu a antecipação da tutela em face do Município agravante, a fim 
de que seja indeferido o pedido de liminar, uma vez que o Município de 
Campina Grande/Pb é parte ilegítima para integrar a lide, não competindo 
à parte Autora escolher qual município deve lhe fornecer assistência de 
saúde, uma vez que deve figurar no polo passivo da ação o do local onde 
a pessoa tem residência. 

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo a fim de 
paralisar  os  efeitos  da  decisão  recorrida  em  relação  ao  Município 
agravante até o julgamento final do Agravo de Instrumento. 

No mérito, pugnou pela  reforma  da  decisão 
interlocutória recorrida, revogando-se, por conseguinte, o provimento que 
concedeu a antecipação de tutela em face da Autora, a fim de que seja 
indeferido  o  pedido  de  liminar,  uma  vez  que  a  Agravada  reside  no 
Município de Lagoa Seca/PB, não sendo o Município agravante, portanto, 
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parte legítima para integrar a lide.

O requerimento para suspensão dos efeitos da decisão 
foi deferido (fls. 38/44).

Não  houve  apresentação  de  Contrarrazões  conforme 
certidão de fls. 49.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer (fls. 50/57), 
opinando  pelo  provimento  do  Recurso,  a  fim  de  reformar  a  decisão 
atacada e,  reconhecendo a  ilegitimidade passiva  do  Agravante,  opinou 
pela extinção do processo sem resolução de mérito, por força do art. 267, 
inciso VI e do efeito translativo autorizado pelo artigo 267, §3º do CPC.

Informações prestadas pelo Juízo da causa (fls. 60/64), 
mencionando que havia sido proferida decisão de mérito da causa, com a 
concessão da segurança pleiteada.

É o relatório.

D E C I D O

Verifica-se que o Mandado de Segurança com Pedido de 
Liminar, no qual foi prolatado a decisão agravada, já teve o julgamento do 
seu mérito, sendo a sentença de concessão da segurança sido proferida 
em 30 de julho de 2014, conforme cópia juntada aos autos pelo próprio 
Magistrado da causa (fls. 61/63).

Desta  feita,  o  julgamento  da  ação  principal  traduz  a 
impossibilidade do julgamento do presente recurso. Deve-se ter em mente 
que  o  pedido  ora  formulado  pelo  Agravante  não  mais  terá  qualquer 
sentido,  pois  ocorreu  a  perda  do  objeto  da  insurgência,  restando 
prejudicada a sublevação, consoante assinala a doutrina processual:

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        



Agravo de Instrumento nº. 2007457-70.2014.815.0000

“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, julga-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:

PROCESSUAL  CIVIL  -  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO 
CONTRA  DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA  EM 
EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA  -  RECONSIDERAÇÃO 
PELO MM. JUIZ DE 1º GRAU - PERDA DE OBJETO -  
CPC, ART. 529.
- Tendo o MM. Juiz de 1º grau reconsiderado 
a  decisão  que  deu  origem  ao  agravo  de 
instrumento objeto destes autos, há que ser  
reconhecida a perda de objeto do  presente 
recurso, em face da regra contida no art. 529  
do CPC. Recurso prejudicado.”  (EDcl no REsp 
267.173/RS, Rel. Ministro  FRANCISCO PEÇANHA 
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
16.09.2003, DJ 09.02.2004 p. 146).

PROCESSUAL  CIVIL  -  AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  -  TUTELA  
ANTECIPADA  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA  -  
MEDIDA  LIMINAR.  SUPERVENIÊNCIA  DE 
SENTENÇA  QUE  JULGOU  A  CAUSA.  PERDA  DE 
OBJETO  DO  RECURSO  RELATIVO  À  MEDIDA 
ANTECIPATÓRIA.  Esta  Corte  vem firmando  o 
entendimento  de  que  fica  prejudicado  o 
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recurso  especial  interposto  contra  acórdão 
que  examinou agravo  de instrumento 
interposto  contra  decisão  que 
defere/indefere  liminar  ou  antecipação  de 
tutela,  quando  há  a  superveniência  de 
sentença  de  mérito,  tanto  de  procedência, 
porquanto  absorve  os  efeitos  da  medida 
antecipatória,  por  se  tratar  de  decisão 
proferida em cognição exauriente; como de 
improcedência,  pois  há  a  revogação,  
expressa  ou  implícita,  da  decisão 
antecipatória.  Agravo  regimental  não  provido.  
(AgRg  no  AREsp  4.591/RS,  Rel.  Ministra  DIVA 
MALERBI  (DESEMBARGADORA  CONVOCADA  TRF 
3ª  REGIÃO),  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
12/03/2013, DJe 19/03/2013).

Pelo  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  ao  Agravo  de 
Instrumento,  tendo  em  vista  que  o  mesmo  resta  prejudicado,  por 
superveniente perda do objeto, nos moldes do Art.  557, do Código de 
Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 03 de setembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Relator
34
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