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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  DEFERIMENTO  PARCIAL  DA
LIMINAR. IRRESIGNAÇÃO. PERDA DO OBJETO.
RECURSO  PREJUDICADO.  APLICAÇÃO  DOS
ARTS.  557  DO  CPC  E  127,  XXX,  DO  RITJPB.
SEGUIMENTO NEGADO.

-  “São  atribuições  do  relator:  julgar  prejudicado
pedido ou recurso que haja perdido o objeto, (...).”
(Art. 127, XXX, do RITJPB).

-  “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”.
(Art. 557 do CPC).

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento, com  pedido  de  efeito

suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SOBRADO inconformado com o

decisum de fls. 190/191v proferido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sapé

que,  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança  impetrado  por  MARINÉZIO

MONTEIRO  PATRÍCIO,  concedeu  parcialmente  a  liminar  pleiteada,

suspendendo os efeitos da Portaria nº 0099/14 (fl.  142),  de 18 de julho de

2014,  que  aplicou  ao  Impetrante,  ora  Agravado,  a  pena  disciplinar  de

suspensão, até decisão final de mérito, sem prejuízo do regular andamento do

processo administrativo nº 88/14 (fl. 128).
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Em suas  razões,  sustenta  que  o  Recorrido  já  sofreu  vários

processos  disciplinares,  dois  deles  por  agressões  aos  colegas  servidores

públicos. Alega que “todos os relatos e documentos encontram-se nos autos do

processo administrativo nº  88/14,  [...]  o qual  está garantindo o exercício  do

contraditório e da ampla defesa, e se encontra na fase de instrução probatória”

(fl. 06). 

Afirma o Agravante que “com base no registro de ocorrência

policial, que anunciava o crime de ameaça (art. 147 do CP) e cárcere privado

(art. 148 do CP), e diante do parecer jurídico que entendia a atitude do servidor

de maneira  periculosa,  causando risco  à  ordem pública,  resolveu afastar  o

servidor Marinézio de suas funções pelo prazo de 90 (noventa) dias, ao tempo

em que instaurou processo disciplinar administrativo permitindo a sua ampla

defesa” (fl. 06).

 

Requereu  o  efeito  suspensivo  do  decisum até  o  julgamento

final  do  Agravo  e,  no  mérito,  o  provimento  do  recurso,  para  cassação  da

decisão interlocutória.

Liminar indeferida às fls. 311/312v.

Informações da magistrada a quo, fls. 318/319.

Contrarrazões às fls. 320/325.

Parecer Ministerial, fls. 328/331, opinando pela perda do objeto

do recurso, indicando a sua prejudicialidade nos termos do art. 557 do CPC.

É o relatório. 

DECIDO

Em sede de contrarrazões, o Agravado aduz a perda do objeto,

por já ter decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de afastamento do servidor,

imposto  pela  Administração,  sendo  desnecessária  a  reforma  da  decisão
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agravada, posto que seria inócua.

Sobre  a  questão,  importante  transcrever  trecho  das

contrarrazões do Agravo, fl. 323, in verbis: 

“[…]  os  litigantes  em  questão  são  carecedores  de
interesse  processual,  ante  a  dispensabilidade  do
provimento jurisdicional, o Agravado passou todo o prazo
(90 dias) afastado, mesmo tendo sido determinado pelo
MM. Juízo que não o afastasse liminarmente e mantida
pelo Exmo. Relator,  o Agravo de Instrumento perdeu o
objeto, pois a liminar era apenas para determinar a volta
do servidor enquanto o processo administrativo resolvia-
se.

Desta forma, não há o que discorrer sobre o mérito do
Agravo, pela decorrência do prazo dos 90 (noventa) dias,
como  a  decisão  era  apenas  liminar  para  reintegrar  o
servidor  neste  interregno,  mesmo  estando  o  processo
administrativo correndo, e tendo o servidor, de toda sorte
passado  os  90  dias  afastado,  o  servidor  agravado  já
reassumiu  o  cargo  pelo  decurso  do  tempo,
independentemente  de  qualquer  decisão,  pois  a
autoridade  coatora  nem  chegou  a  cumprir  a  decisão
judicial”

Deste modo também entendeu a Procuradora de Justiça, ao

ofertar parecer onde afirma que, fls. 330 e 331: 

“[...] desde o afastamento do servidor, que se deu a partir
de 29/07/2014 (fl. 142), já decorreram muito mais de 90
(noventa) dias. Aliás, na data da interposição do Agravo
de Instrumento o prazo já estava em vias de expirar.

Assim, ainda que não tivesse obtido a medida liminar em
sede  de  writ,  o  servidor  já  deveria  ter  retornado  às
atividades  funcionais  habituais,  como  consequência  da
expiração do prazo de afastamento imposto pela própria
Administração  por  meio  de  processo  administrativo
disciplinar.

(…)

[…]  já  tendo  decorrido  o  prazo  fixado  pela  própria
Administração  a  título  de afastamento  –  o  que  implica
naturalmente no retorno do servidor -, não há mais o que
se possa dirimir”.

Nestes  termos,  sem  mais  delongas,  indiscutível  é  a  perda

superveniente do interesse recursal, visto que não há mais utilidade em seu
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prosseguimento.

Em casos semelhantes de perda do objeto, cito os seguintes

arestos:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
CONCURSO  PÚBLICO.  MUNICÍPIO  DE  CAPÃO  DA
CANOA.  REAPLICAÇÃO  DE  PROVAS.  PERDA  DO
OBJETO.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL
SUPERVENIENTE.  Manejado  o  recurso  de  agravo  de
instrumento com vistas a impedir a reaplicação da prova
objetiva para o cargo de contador, invalidando o edital nº
123/2011,  do Município  de  Capão  da  Canoa,  e  sendo
indeferida  a  liminar,  sobreveio  a  realização  da  etapa,
perdendo-se  a  utilidade  no  prosseguimento  do  feito.
Perda  do  objeto  pela  falta  de  interesse  recursal
superveniente.  PARECER  MINISTERIAL  ACOLHIDO.
RECURSO  JULGADO  PREJUDICADO.” (Agravo  de
Instrumento  Nº  70045194297,  Terceira  Câmara  Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal,
Julgado em 01/12/2011)

“DECISÃO  MONOCRÁTICA.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
CONCURSO  DA  BRIGADA  MILITAR.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  RECURSAL.  Agravo  de  instrumento,
interposto  no  dia  04/06/2009,  em  que  se  postula  a
participação, na data de 25/05/2009, na segunda fase de
concurso  para  a  brigada  militar.  Ausência  interesse
recursal  caracterizado pois  o provimento do recurso se
revela  inútil  ou  faticamente  impossível.  DECISÃO
MANTIDA.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  A  QUE  SE
NEGA  SEGUIMENTO”.  (Agravo  de  Instrumento  Nº
70030489868, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do  RS,  Relator:  Paulo  de  Tarso  Vieira  Sanseverino,
Julgado em 06/07/2009)

Assim  sendo,  nos  termos  do  art.  127,  XXX,  do  Regimento

Interno deste Tribunal de Justiça e do art. 557, do Código de Processo Civil:

“Art. 127. São atribuições do relator:
(omissis)

XXX  – julgar  prejudicado  pedido  ou  recurso  que  haja
perdido o objeto, (...).”

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 (destaquei).
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Por tais razões, com fulcro no art. 557, do Código de Processo

Civil,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,  NEGO  SEGUIMENTO  ao

presente Agravo de Instrumento, por entendê-lo prejudicado, em face da perda

de objeto do recurso.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

João Pessoa/PB, ___ de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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