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APELAÇÃO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
CANDIDATAS  APROVADAS  EM  CONCURSO 
PÚBLICO.  MUNICÍPIO  DE  SOLÂNEA. 
CLASSIFICAÇÃO DENTRO NO NOVO NÚMERO 
DE  VAGAS.  PRETERIÇÃO.  SERVIDORES 
CONTRATADOS  A TÍTULO  PRECÁRIO.  PLEITO 
REQUERENDO  AS  SUAS  CONVOCAÇÕES. 
SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO 
DAS PROMOVENTES. DOCUMENTO ACOSTADO 
DEMONSTRANDO A NOMEAÇÃO E POSSE DAS 
APELANTES. PERDA DO OBJETO DO RECLAMO. 
PREJUDICIALIDADE  RECURSAL.  NÃO 
CONHECIMENTO.  INTELIGÊNCIA DO ART.  932, 
III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
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- Tem-se por prejudicado o recurso e evidenciada a 
perda  do  objeto  quando  restar  demonstrado  nos 
autos a nomeação e posse do candidato aprovado em 
concurso  público,  nos  termos  do  art.  932,  III,  do 
Novo Código de Processo Civil.

Vistos.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  82/87, interposta  por 
Fabiana dos Santos Silva e  Vitória Freire Rodrigues contra decisão proferida pelo 
Juiz de Direito da Comarca de Solânea, fls. 77/78, que, nos autos de  Mandado de 
Segurança  impetrado  contra  ato  do  Prefeito  do  Município  de  Solânea,  assim 
consignou:

ISTO  POSTO,  em  desarmonia  com  o  parecer  do 
Órgão  Ministerial  e  por  tudo  mais  que  dos  autos 
contam  JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 
em  todos  os  seus  termos  para  em  consequência 
denegar,  como  denegado  tenho  a  ordem 
mandamental requerida. Sem custas.

Em  suas  razões,  as  recorrentes  aduziram  a 
impropriedade  da  decisão  apelada,  argumentando,  em  resumo,  que  têm  direito 
líquido e certo à nomeação, máxime quando, aprovadas e classificadas no concurso 
público  da  Edilidade  promovida,  para  o  cargo  de  Atendente  de  Consultório 
Dentário,  foram  preteridas  por  servidores  contratados  a  título  precário. 
Argumentaram  que  estariam  dentro  do  novo  número  de  vagas  apresentado  e 
pugnaram, para tanto, por suas nomeações e posses.

A parte adversa apresentou contrarrazões, fls. 93/98, 
pugnando pela manutenção da decisão atacada.

A Procuradoria de Justiça, através  da  Dra. Jacilene 
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Nicolau Faustino Gomes, opina pelo provimento do recurso, fls. 114/117.

Às  fls.  129/130,  a  Edilidade  alegou  a  convocação, 
nomeação  e  posse  das  candidatas.  Estas,  instadas  a  se  pronunciarem,  fl.  133, 
quedaram-se silentes, fl. 139.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Necessário  registrar,  desde  logo,  a  impossibilidade 
de  análise  da  referida  pretensão  recursal,  pois  considerando  a  documentação 
encartada às fls. 129/130, constata-se a convocação, nomeação e posse das candidatas 
pela Edilidade.

Desta feita,  diante da comprovação de nomeação e 
posse das candidatas, constata-se o exaurimento do presente recurso, traduzido na 
impossibilidade de apreciação do presente recurso nessa esfera de cognição, uma vez 
que, em face da superveniente perda do objeto da insurgência, resta prejudicada a 
análise da sublevação.

Neste sentido, Nelson Nery Junior preleciona:

Recurso  prejudicado.  É  aquele  que  perdeu  o  seu 
objeto.  Ocorrendo  a  perda  do  objeto,  há  falta 
superveniente  de  interesse  recursal,  impondo-se  o 
não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe 
julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, 
ou  seja,  julgá-lo  prejudicado.  (In.  Código  de 
Processo  Civil  Comentado  e  Legislação 
Extravagante, 7. ed., São Paulo: RT, 2003, p. 950).

Outrossim, dispensável levar a matéria ao plenário, 
consoante preconiza o disposto no art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, o 
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qual  confere  poderes  ao  relator  para  não  conhecer  de  recurso  inadmissível, 
prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da 
decisão recorrida, como ocorrente na espécie.

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO APELO, 
nos moldes do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Gustavo Leite Urquiza
                                                                 Juiz de Direito Convocado 

                   Relator
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