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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2008581-88.2014.815.0000
Origem :Juízo da Comarca de Picuí
Relatora :Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante :Suênia Regina de Castro Lucena Dias
Advogado :Walter Pereira Dias Netto
Agravado :Município de Picuí 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SENTENÇA
SUPERVENIENTE.  FALTA  DE  INTERESSE  RECURSAL.
PERDA  DE  OBJETO.  RECURSO  PREJUDICADO.
SEGUIMENTO NEGADO.

Prolatada a sentença nos autos originários, o agravante não
obterá  utilidade  com  a  tutela  jurisdicional  a  ser  prestada
nesta  relação processual,  configurando a  falta  de  interesse
recursal  superveniente  e,  por  consequência,  a  situação  da
negativa de seguimento do recurso.

Vistos, etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  Suênia
Regina de Castro Lucena Dias em desfavor da decisão do Juízo da Comarca de
Picuí prolatada nos autos do mandado de segurança preventivo por ela impetrado
contra ato do Prefeito do Município de Picuí.

O Juízo  a  quo indeferiu  a  liminar,  por  entender  ausente  a
fumaça do bom direito, sob fundamento de que a exigência de especialização em
psicologia  pelo  impetrado  estava  no  âmbito  da  discricionariedade  da
administração,  que  detinha  poderes  para  definir  os  requisitos  relativos  à
investidura do cargo de Psicólogo Educacional, notadamente em relação ao nível
de escolaridade dos pretensos servidores públicos, e de que inexistiu violação ao
princípio  da  isonomia,  porquanto  os  candidatos  foram  tratados  de  forma
igualitária.

Alega  a  agravante  que,  após  pontuar  sua  aprovação  no
primeiro lugar no concurso público para o cargo de Psicólogo Educacional dos
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quadros funcionais do agravado, este, editando ato no sentido de retificar o edital
do certame e passar a exigir o título de especialização em psicologia da educação,
violou o princípio da legalidade.

Sustenta que o vício está configurado pela incompatibilidade
do  ato  de  retificação  do  edital  em  relação  à  Lei  Complementar  Municipal  n°
02/2008,  asseverando que  esta  exige  como requisito  para  investidura  no  cargo
público em questão o nível superior em psicologia com o respectivo registro no
conselho da classe.

Pede o deferimento da tutela antecipada recursal para impor
ao agravado que, na situação de eventual posse, abstenha-se de exigir o título de
especialista em psicologia da educação, e, no mérito, pugna pelo provimento do
recurso para confirmar o conteúdo da liminar.

Indeferidos  os  pedidos  de  liminar  e  de  reconsideração,
respectivamente,  f.  131/133  e  f.  144/145,  o  Juízo  a  quo comunica  a  este  Órgão
recursal, por meio do Ofício n° 013/2014, a prolação de sentença, cujo conteúdo
transitou em julgado, f. 166.

É o relatório.

Decido.

Prolatada a sentença nos autos originários, f. 166, a agravante
não  obterá  utilidade  com  a  tutela  jurisdicional  a  ser  prestada  nesta  relação
processual, configurando a falta de interesse recursal superveniente.

Com  essas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO, na  forma  do  art.  557,  caput,  do  Código  de
Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 22 de janeiro de 2015.

Des. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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