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PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL. 
COMUNICADO  DE NOMEAÇÃO  AO  CARGO  DE 
PROFESSORA.   RECURSO  PREJUDICADO. 
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.  ART. 557 
DO  CPC.  APLICAÇÃO.  SEGUIMENTO  NEGADO 
MONOCRATICAMENTE.

- Ocorrendo  a  perda  do  objeto,  há  falta 
superveniente  de interesse recursal,  impondo-se  o 
não  conhecimento  do  recurso,  ante  a  sua 
prejudicialidade.  Assim,  ao  relator  cabe  negar-lhe 
seguimento,  como determina o  art.  557,  caput,  do 
CPC.

Vistos, etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Aline Correa Nunes, 

irresignada com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Comarca 

de Barra de Santa Rosa que julgou improcedente o pedido formulado na Ação 

Ordinária  proposta contra Município de Damião.

Nas razões da Apelação, a Promovente alegou a necessidade 

de nomeação ao cargo de professora do Município por ter sido aprovada dentro 

das vagas ofertadas. Por fim, alegou a impossibilidade de arcar com o ônus 

sucumbencial diante da concessão da justiça gratuita.
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Contrarrazões não apresentadas.

Petição às fls.60/61, requerendo a extinção do feito pela perda 

do objeto.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do 

Recurso Apelatório (fls.66/70).

É o relatório.

DECIDO

Sem delongas, a Apelação está prejudicada. É que, o Apelado, 

em petição às fls. 60/61, comunicou a nomeação da Apelante para o cargo de 

professora do Município, o que levaria a falta de interesse processual. Assim 

sendo, tal decisão implicou na perda do objeto do Recurso, estando este, por 

sua vez, prejudicado.

Portanto, numa forma de privilegiar a efetividade da prestação 

jurisdicional, aplicável é o art. 557, caput, do CPC, com a nova redação que lhe 

foi atribuída pela Lei nº 9.756, de 18 de dezembro de 1998. Veja-se o teor do 

dispositivo referido, in verbis:

“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.”

Desta forma, considerando a perda superveniente de objeto, 

julgo prejudicado a presente Apelação Cível e NEGO SEGUIMENTO de forma 

monocrática, em conformidade com a regra do art. 557, caput,  do Código de 

Processo Civil.

Intimações necessárias e comunicações de estilo.
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Cumpra-se.

João Pessoa, ____ de setembro de 2014.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
                              Relator
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