
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de Instrumento nº 2004100-82.2014.815.0000
Origem         : 4ª Vara da Comarca de Sousa
Relator          : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Município de Vieirópolis
Procuradora : Luci Gomes de Sena Formiga
Agravada : Antônia Crispim da Silva
Advogados : José Rijalma de Oliveira Júnior e outros

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  MANDADO DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
NOMEAÇÃO.   AGENTE DE LIMPEZA URBANA.
SUPERVENIÊNCIA DE  SENTENÇA DE  MÉRITO.
JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DO
OBJETO  DA  SUBLEVAÇÃO  RECURSAL.
PREJUDICIALIDADE  DO  RECURSO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO.

- Tem-se por prejudicado o agravo quando a decisão
interlocutória  guerreada  é  abraçada  pela
superveniência da sentença de mérito proferida na
Comarca de origem.

-  A  superveniência  de  sentença  extintiva  do
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processo,  alcançando  a  decisão  guerreada,  torna
prejudicado o agravo de instrumento interposto, em
virtude da inequívoca ausência de interesse recursal.

- O relator, nos termos do art. 557,  caput,  do Código
de Processo Civil,  negará seguimento, por meio de
decisão  monocrática,  a  recurso  manifestamente
prejudicado.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/10, interposto pelo  Município de Vieirópolis, contra decisão proferida pelo Juiz
de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sousa,  fls.  193/198,  que concedeu a liminar
requerida nos autos de Mandado de Segurança, proposto por Antônia Crispim da
Silva, consignando, em seu excerto dispositivo, os seguintes termos:

Diante do exposto, concedo a liminar pleiteada, para
determinar  que  a  edilidade  nomeie  e  dê  posse  a
impetrante  em  caráter  precário,  haja  vista  a
necessidade de confirmação da liminar por sentença,
para o exercício da função de auxiliar de serviços a
qual foi aprovada no certame, no prazo de 72 horas.

Em suas razões, o recorrente aduziu a impropriedade
da  decisão  agravada,  argumentando,  em  resumo,  ser  descabida  a  nomeação  da
recorrida, haja vista que a sua aprovação teria se dado para vaga,  muito embora
constante do edital, não prevista em lei. Pugnou, então, liminarmente, pela concessão
de  efeito  suspensivo,  bem  como,  no  mérito,  pelo  provimento  do  agravo,  com  a
consequente reforma da decisão hostilizada.

Indeferimento do pedido liminar, fls. 210/214.
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Informações prestadas pelo Magistrado a quo, fl. 220.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme atesta
certidão, fl. 221.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra.
Marilene  de  Lima Campos de  Carvalho,  fls.  222/225,  opinou pelo  indeferimento
liminar do decisum.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Registra-se,  de  logo,  que,  analisando  o  Sistema  de
Controle de Processos, no site do Tribunal de Justiça da Paraíba, observa-que o Órgão
Judicante  de  1ª  Instância  prolatou  sentença,  concedendo  a  segurança  no  dia
17/03/2014, tendo esta , inclusive, transitado em julgado na data de 22/08/2014.

Assim,  diante  da superveniência  da  sentença  de
mérito prolatada em primeiro grau antes do julgamento do agravo de instrumento,
constata-se, indiscutivelmente, restar prejudicada a apreciação do recurso em exame.

Nesta  ordem  de  ideias,  o  julgamento  da  ação
principal – de onde brotava o agravo de instrumento –, traduz a impossibilidade do
julgamento do presente recurso, porquanto o pedido ora formulado pelo agravante
não  terá  mais  qualquer  sentido,  em  razão  da  perda  do  objeto  da  insurgência,
restando, desta forma, prejudicada a sublevação.

Neste sentido, Nelson Nery Junior preleciona:
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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,  julga-lo  prejudicado.  (In.  Código  de
Processo  Civil  Comentado  e  Legislação
Extravagante, 7. ed., São Paulo: RT, 2003, p. 950).

Em  casuísticas  similares,  calha  transcrever  os
seguintes julgados:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE
INTRUMENTO.  FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
PROLAÇÃO  DE  SENTENÇA.  PERDA  DE
OBJETO.  O  exercício  da  faculdade  recursal  está
condicionado à verificação da presença do binômio
necessidade-utilidade,  já  que  o  interesse  em
recorrer está indissociavelmente ligado à vantagem
de ordem prática que se pode esperar da reforma
de  decisão  recorrida.  Hipótese  em  que,  havendo
informações  de  que  foi  proferida  sentença  na
demanda subjacente, berço da decisão agravada, e
que os respectivos autos foram arquivados após o
trânsito em julgado do decisum, sem que houvesse
referência  à  eventual  aplicação  da  sanção
pecuniária imposta na decisão ora agravada, resta
configurada circunstância que evidencia, in casu, a
superveniente  cessação  do  interesse  recursal  da
Agravante. Aplicabilidade do art. 43, §1º, inciso I, do
Regimento  Interno  do  TRF  2ª  Região.  Recurso
prejudicado.  (TRF  2ª  R.;  AI  0007616-
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87.2007.4.02.0000; Quinta Turma Especializada; Rel.
Juiz  Fed.  Conv.  Júlio  Emílio  Abranches  Mansur;
DEJF 19/07/2011; p. 437) - destaquei.

Logo,  diante  do  encerramento  da  prestação
jurisdicional, não se faz mais necessária nenhuma providência processual, estando as
partes sob a égide da sentença de primeiro grau.

Outrossim, dispensável levar a matéria ao plenário,
consoante preconiza o disposto no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, o qual
confere poderes ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente prejudicado,
por meio de decisão monocrática.

Ante  do  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

P. I.

João Pessoa, 12 de setembro de 2014.

                                                     Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                                                                                   Desembargador
                                                                                            Relator
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