
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0100231-33.2008.815.0011 — Comarca de Sousa. 
RELATOR : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
AGRAVANTE :  São Paulo Alpargatas
ADVOGADO : Inácia Loiola Dias de França (OAB/PB 5.563) e outro
AGRAVADO : Simone Jerônimo da Costa Souza 
ADVOGADO : Francisco Eudo Brasileiro (OBA/PB 6.583)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SENTENÇA  PROFERIDA.
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. ART.
932 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 

— Art.  932.  Incumbe  ao  relator:  (…)  III  –  não  conhecer  de  recurso
inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os
fundamentos da decisão recorrida; 

Vistos, etc.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por São Paulo Alpargatas,
em face da decisão interlocutória que,  proferida nos autos da ação de cobrança de nº 0020367-
43.2008.815.0011, movida por  Simone Jerônimo da Costa Sousa em desfavor do agravante e
outro, decretou a revelia da parte ré.

Irresignado,  o  promovido  moveu  o  presente  Agravo  de  Instrumento,
pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ativo,  para suspender o curso da demanda e,  no
mérito, que seja dado provimento ao presente Agravo, para declarar a tempestividade da defesa e,
consequentemente, determinada a sua apreciação. 

Em decisão monocrática de fls. 170/172, esta relatoria negou seguimento ao
recurso, nos moldes do art. 557 do CPC/1973, vigente há época. A referida decisão foi confirmada
no Acórdão de fls. 186/189 que julgou o Agravo Interno interposto pelo agravante. 

O Agravante interpôs Recurso Especial, tendo o Superior Tribunal de Justiça
dado provimento ao recurso em decisão de fls. 280/281.

Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Decido.

Compulsando  o  Sistema  STI,  verifica-se  que  foi  prolatada  sentença  nos
autos do processo principal, inclusive com expedição de alvará e baixa definitiva no dia 10/01/2017,
pelo que estaria prejudicado o presente recurso. 

Assim, o presente agravo encontra-se prejudicado, uma vez que a decisão
atacada, exarada no Juízo de origem, tornou-se insubsistente em face da sentença prolatada nos
autos principais.

Destarte, a prolação da sentença prejudica o julgamento do agravo uma vez



que a decisão interlocutória será imediatamente substituída pela decisão final.

Essa transmudação pela sentença é imediata, ocorrendo no exato momento
em que a mesma se torna pública, independentemente do trânsito em julgado ou da interposição de
apelação,  mormente,  como no caso dos autos que ocorreu o trânsito  em julgado, expedição de
alvará e baixa definitiva dos autos. 

Desta feita, o processamento do pedido formulado no presente recurso não
terá  mais  utilidade,  deixando  de  existir  interesse  recursal  do  agravante,  exaurindo-se,  pois,  a
possibilidade de se obter provimento jurisdicional mais favorável.

Ademais, estando o recurso prejudicado, o relator não conhecerá do recurso,
consoante o art. 932, III do mesmo diploma:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III  -  não  conhecer  de  recurso  inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Por tais razões, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932,
III do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 17 de maio de 2018

   Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
          Relator
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