
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2007073-10.2014.815.0000
RELATOR        : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE : Roberta Kehrle Szelmenczi
                            (Adv. Alex Neyves Mariani Alves e outro)
AGRAVADO  : Prefeitura Municipal de João Pessoa, representado por sua Procuradora,

Monique Rodrigues Gonçalves

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INFORMAÇÕES  DO
MAGISTRADO.  PROCESSO  PRINCIPAL.  JULGAMENTO  DO
MÉRITO.  SEGURANÇA  DENEGADA.  RECURSO
PREJUDICADO.  NÃO  CONHECIMENTO DO RECURSO.  CPC,
ART. 557, CAPUT, DO CPC.

 Julgado o mérito do processo principal, em que foi proferida
a decisão interlocutória ora agravada, fica prejudicada a análise do
presente agravo de instrumento.

 “Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  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.”

Relator

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  Roberta  Kehrle
Szelmenczi contra decisão interlocutória que negou pedido de liminar em que a autora
pleiteava  a  nomeação  para  cargo  público  em  decorrência  da  aprovação  em  certame
promovido pelo Município de João Pessoa. 

Em suas razões, sustenta o agravante terem sido oferecidas 25 vagas
para o cargo de Farmacêutico, para as quais foram classificados 125 candidatos. Afirma ter
obtido  a  87ª  colocação,  tendo  o  município,  até  o  momento,  convocado  84  candidatos,
sendo  que  34  deles  não  assumiram,  abrindo  a  possibilidade  de  convocação  dos
remanescentes da lista de classificação.

Acrescenta  que  o  município  optou  por  realizar  contratações



temporárias  de  24  Farmacêuticos,  menso  havendo  candidatos  aprovados  na  lista  de
espera.

Argumenta  não  terem  as  autoridades  impetradas,  ora  agravadas,
demonstrado a legalidade das contratações, bem assim que os autos de infrações lavrados
pelo CRF, por força da ausência de profissionais nas unidades de saúde, comprovam a
necessidade das nomeações.

Alega  a  urgência  do  provimento  liminar,  haja  vista  que  o
impedimento  de  assumir  o  cargo  e,  por  consequência,  a  respectiva  contraprestação,
demonstra o perigo na demora.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  a  fim  de  que  seja
determinada sua nomeação para o cargo indicado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais).

Em  sede  de  informações,  o  magistrado  indica  que  foi  proferida
sentença, denegando a segurança (fls. 158/161).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

O recurso  perdeu  o  objeto,  estando,  pois,  prejudicado.  Consoante
colhe-se dos autos, o magistrado informou que o processo principal foi julgado, tendo sido
denegada a segurança.

Sobre a prejudicialidade do recurso em face da superveniência do
julgamento do mérito da ação principal, o STJ,  mutatis mutandis, tem decidido que  “[...]
resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que
examinou  agravo  de  instrumento  de  decisão  que  defere  ou  indefere  liminar  ou
antecipação de tutela, quando se verifica a prolação da sentença de mérito”.1

Segundo Pontes de Miranda,  “recurso prejudicado é o recurso no
qual a atividade do órgão recursal se torna inútil.”2

Por outro lado, conforme dispõe o art. 557, do Código de Processo
Civil:

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.

1 STJ -  AgRg no REsp 747.054/RS, Rel.  Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013

2  Comentários ao Código de Processo Civil. Miranda, Pontes de. Tomo VIII. 2ª edição. Editora Forense.



Feitas  estas  considerações,  com fundamento no art.  557,  caput,  do
CPC, nego seguimento ao recurso, em razão de estar prejudicado, diante do julgamento da
ação principal.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 22 de agosto de 2014

      Miguel de Britto Lyra Filho
             Juiz Convocado


