
  
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 

GABINETE DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES DA SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0000451-12.2015.815.0000
ORIGEM: Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Cajazeiras
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTE: Sayonara Pinto Mendes (Adv. Kenya Samara Pinto Mendes)
AGRAVADO: Município de Cajazeiras, representado por sua Prefeita. 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONCURSO  PÚBLICO. 
NOMEAÇÃO  DE  CANDIDATO.  CUMPRIMENTO 
ESPONTÂNEO  PELA  AUTORIDADE  COATORA.  PERDA 
SUPERVENIENTE  DO  OBJETO  E  DO  INTERESSE  DE 
AGIR.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC. 
RECURSO PREJUDICADO. SEGUIMENTO NEGADO.

-  Sendo  a  autora  nomeada,  no  decorrer  da  ação,  de  forma 
espontânea pela respectiva edilidade, é de se extinguir o feito 
sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto 
e, por consequência, do interesse de agir.

- Segundo art. 557, caput, CPC, “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 com pedido de antecipação 
dos efeitos da tutela recursal interposto por  Sayonara Pinto Mendes contra decisão 
interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Cajazeiras 
nos  autos  do  mandado de  segurança  com tutela  antecipada,  impetrado  pela  ora 
agravante em face do Município de Cajazeiras, agravado.

Nos termos do decisum impugnado, o magistrado a quo denegou 
o pedido de tutela antecipada formulado na exordial, denotando a impossibilidade 
de  nomeação  sumária  da  candidata  em  litígio,  sobretudo  porque,  através  dos 
documentos colacionados, não se constata de plano o direito alegado nos autos e que 
a concessão da liminar encontra obstáculo no art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/09, tendo 



em vista o aumento de despesa em caso de deferimento.

Inconformado  com  tal  determinação  judicial,  a  insurgente 
ofertou  suas  razões  recursais  suscitando,  resumidamente:  a  necessidade  de 
nomeação imediata da candidata, sob pena de sérios prejuízos à mesma; a previsão 
editalícia de 06 vagas, a consequente convocação dos 06 primeiros classificados e a 
permanência, todavia, de apenas 03 chamados; o seu enquadramento na 7º colocação 
e a reclassificação dentro das vagas; assim como, a contratação precária de diversos 
servidores. 

Assim,  pugnou  pela  reforma  do  decisum  de  1º  grau,  com  o 
deferimento do pedido liminar, no sentido da imediata nomeação da agravante para 
o cargo ao qual concorreu (Enfermeiro). No mérito, postulou pelo provimento do 
recurso, para o fim de anular a decisão agravada ou de reformá-la nos termos acima 
pleiteados, até o julgamento definitivo da ação principal.

Posteriormente, a própria recorrente protocolou petição (fl. 64), 
informando que a edilidade realizou a sua convocação, por meio do Edital de Posse 
n.  005/2015,  para  o  cargo  em  que  concorreu,  e  postulando,  por  consequência,  a 
extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VIII, do CPC.

É o relatório. Decido. 

Impende  destacar  que  a  pretensão  da  agravante  foi  atingida 
administrativamente,  haja  vista  a  nomeação espontânea  para o  cargo perseguido, 
conforme se observa dos documentos colacionados no caderno processual, através do 
Edital  de  Convocação  e  de  Posse  (fls.  65/68),  o  qual  convoca,  dentre  outros 
candidatos, a própria recorrente.

A esse  respeito,  a  agravante  postula  a  extinção  do feito  sem 
resolução do mérito, por não mais haver interesse processual e restar garantido por 
espontaneidade da edilidade a sua pretensão. 

Assim,  não  há  razões  para  a  manutenção  do  trâmite  desta 
demanda, pela perda superveniente do objeto, e, por consequência, do interesse de 
agir. Sobre o tema, confira-se julgado da Corte Superior:

“[...]  O fato superveniente deve ser levado em consideração 
pelo Juiz no julgamento da causa,  ainda que de ofício, nos 
exatos termos dos arts. 462 e 463 do Código de Processo Civil, 
pois o provimento judicial deve refletir o estado de fato da 
lide  no  momento  da  entrega  jurisdicional.   Precedentes.  3. 
Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito, em 
face  da  perda  superveniente  do  objeto.  Prejudicado  os 



Embargos de Declaração”.1

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
CRIAÇÃO  DE  CURSO  SUPERIOR.  WRIT  IMPETRADO 
COM  O  OBJETIVO  DE  COMPELIR  O  MINISTRO  DE 
ESTADO  DA  EDUCAÇÃO  A  APRECIAR  PARECER 
EXARADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRÁTICA, 
PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, DO 
ATO  OBJETO  DA  IMPETRAÇÃO.  PERDA 
SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 1. No 
curso do mandado de segurança, impetrado com o objetivo de 
compelir  o  Ministro  de  Estado  da  Educação  a  apreciar  o 
Parecer  nº  302/2011,  da  Câmara  de  Educação  Superior  do 
Conselho  Nacional  de  Educação,  o  ato  veio  a  ser  praticado 
pela  autoridade apontada como coatora.  Portanto,  ocorreu a 
perda  superveniente  do  objeto  do  writ.  2.  Mandado  de 
segurança que se julga prejudicado”.2 

Nessa  toada,  a  nossa  Corte  de  Justiça  também já  decidiu  no 
sentido de que ocorrendo a nomeação espontânea pelo respectivo ente público, no 
decorrer  do trâmite processual,  o  pleito  inaugural  da parte  autora não terá  mais 
utilidade, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, vejamos:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  Nomeação  em  Concurso 
Público. Atendimento espontâneo do pedido pela autoridade 
coatora.  Ausência  de  interesse  processual.  Perda 
superveniente do Objeto. Aplicação do artigo 60, §5°, da Lei 
12.016/2009 e art. 267, VI, do CPC. Denegação da Segurança. 
-Ocorrendo  a  perda  do  objeto,  há  falta  superveniente  de 
interesse processual, dendo-se julgar prejudicado o Mandado 
de Segurança.”3

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE 
SEGURANÇA  NOMEAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO 
CONCRETIZAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA PERDA 
DO  OBJETO  DO  MANDAMUS  ART.  267,  VI,  DO  CPC 
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO 
MÉRITO  ART.  6°,  §5°  da  Lei  12.016/2009  ORDEM 
DENEGADA. O ato de nomeação pretendido consubstanciou-

1 STJ -  EDcl no MS 10.171/DF - Rel. Min. Laurita Vaz – T3 – j. 08/09/2010 - DJe 07/10/2010)
2 STJ - MS 17.958/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe 29/04/2013.
3 TJPB – Proc. nº 99920110003095001 – Rel. Marcos Cavalcanti de Albuquerque – Julgamento: 20/04/2012



se no dia 01 de junho do corrente ano, através da publicação 
do ato governamental n° 3.28 fl. 23. De ver-se, portanto, que o 
pedido  ora  formulado  não  mais  terá  qualquer  utilidade, 
restando prejudicada a impetração.”4

Diante  de  todo  o  exposto,  entendo  que  o  recurso  está 
prejudicado, razão pela qual, monocraticamente,  nego-lhe seguimento,  nos termos 
do artigo 557, caput, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva 
Relator

4 TJPB - Proc nº 99920110005579001 – Rel. Saulo Henriques de Sá e Benevides – Julgamento: 12/09/2011


