
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 200.2011.027848-4/001

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 200.2011.027848-4/001
RELATOR           : Doutor Aluízio Bezerra Filho, Juiz de Direito convocado
para substituir o Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE      : Estado da Paraíba
PROCURADORA: Maria Clara Carvalho Lujan
AGRAVADO        : José Orlando Gouveia do Nascimento
ADVOGADOS     : Marcos Souto Maior Filho e Henrique Souto Maior Muniz de 
                               Albuiquerque

PROCESSUAL  CIVIL  –  Agravo  de
instrumento – Ação de obrigação de fazer
com  pedido  liminar  –  Tutela  concedida  -
Irresignação  –  Efeito  suspensivo  -
Sentença  de  mérito  nos  autos  da  ação
principal - Perda superveniente do objeto –
Prejudicialidade  do  recurso  –  Segmento
negado.

- Resta prejudicada a análise do agravo de
instrumento  quando  se  constata  em
consulta ao banco de dados do Tribunal de
Justiça  que já há sentença de mérito nos
autos  do  processo  principal,  julgando
improcedente o pedido.

Vistos etc.

O ESTADO DA PARAÍBA, irresignado com
a decisão interlocutória de fl. 81, pela qual a douta Juiza de Direito da 2ª Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação
de  Fazer  com  Pedido  Liminar  –  Tutela  Antecipada  nº  200.2011.012187-4,
concedeu  a  tutela  antecipada  para  determinar  que  seja  promovido  a  3º
Sargento  PM,  da  Polícia  Militar  do  Estado  da  Paraíba,  JOSÉ  ORLANDO
GOUVEIA DO NASCIMENTO, interpôs agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, com vistas à reforma do “decisum”.
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Alega  em  suas  razões,  que  a  decisão
contraria  as disposições da Lei  nº  9.494/97,  por  conceder  tutela  antecipada
contra a Fazenda Pública, que implica em reclassificação ou equiparação de
servidores públicos ou a concessão de aumento ou extensão de vantagens.  E
que tenha caráter satisfativo.

Concedido efeito suspensivo ao recurso, às
fls. 104/110, foram solicitadas e reiterado o pedido de informações ao juízo de
origem, que não as prestou.

Com vista dos autos,  a douta Procuradoria
de  Justiça  ofertou  parecer  às  fls.  122/125,  sem  opinar  sobre  o  mérito  do
recurso.

É o relatório.

D E C I D O

O objetivo do presente agravo é a suspender
os efeitos da decisão interlocutória prolatada pelo eminente Juízo da 2ª Vara da
Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital,  prolatada  nos  autos  da  ação  de
obrigação de fazer, que determinou a promoção do agravao a 3º Sargento da
Polícia Militar, mesmo sem atender às exigências do Decreto nº 23.287/02.

Ocorre  que,  consultando  o  sistema  de
informações do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nele se observa que,
no dia 28.06.2013, foi prolatada sentença de mérito nos autos da mencinada
ação,  julgando imnprocedente o pedido,  o que conduz à prejudicialidade do
agravo, pela perda superveniente do objeto.

Dispõe o art. 557 do CPC:

O  relator  negará  segmento  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.

Pela  redação  supra,  tratando-se  de  agravo
de instrumento aviado contra  decisão interlocutória  em processo no qual  já
houve  sentença  definitiva,  prejudicado  se  encontra  o  recurso  e,  em
consequência, ao relator remanesce o indeclinável dever de negar segmento
ao mesmo, em obediência à norma processual.

Isso posto, autorizada a aplicação da regra
do  artigo  127,  inciso  XXX,  do  Regimento  Interno  desta  Corte,  que  prevê,
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dentre as atribuições do relator, a prerrogativa de "julgar prejudicado pedido
ou recurso que haja perdido o objeto, e homologar desistência, ainda que o
feito se ache em mesa para julgamento."  

Corroborando  o  entendimento,  registro
precedente  jurisprudencial  do  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,
consubstanciado no seguinte aresto:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS  NO  AGRAVO  REGIMENTAL.
ART.  557  DO  CPC.  EFEITO  INFRINGENTE.  1.
Segundo  o  art.  557  do  CPC,  o  Relator  poderá,
monocraticamente,  negar  seguimento  a  recurso
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em
confronto com súmula ou jurisprudência dominante,
ou seja,  utilizando da expressão que designa gênero,
poderá  não  conhecer  do  recurso  ou  negar-lhe
provimento.  2.  Decisão  monocrática  que,
adequadamente,  utilizou  a  terminologia  do  art.  557  do
CPC para  negar  seguimento  ao  recurso,  examinando  o
mérito  do  recurso  especial.  [...]  4.  Embargos  de
declaração  rejeitados.  4  Nesse  diapasão,  temos  que  é
permitido ao relator obstar seguimento do recurso quando
o mesmo estiver prejudicado, e esta é a hipótese dos autos
em tela. 

Assim, a par dessas considerações, valho-
me do disposto no art. 557, do CPC e no art. 127, XXX, do Regimento Interno
do  Tribunal  de  Justiça,   para  julgar  prejudicado  o  agravo  de  instrumento,
negando-lhe seguimento. 

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa, 08 de agosto de 2014.

                  Aluízio Bezerra Filho
                      Juiz de Direito Convocado - Relator

3


	GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS
	Aluízio Bezerra Filho
	Juiz de Direito Convocado - Relator


