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PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível–
Mandado  de  segurança  –  Inscrição  para
concorrer  a  vaga  em  conselho  tutela  –
Pedido  para  suspensão  da  eleição   –
Processo eleitoral  questionado superado –
Fato consumado - Perda do objeto recursal
– Seguimento negado.

− Uma  vez  realizada  a  eleição  a  qual
pretende o impetrante a sua suspensão, o
recurso perdeu seu objeto, devendo ter seu
seguimento negado, nos termos do art. 557,
“caput”, do CPC.

Vistos etc.

Cuida-se de apelação cível  interposta por
MARIA RAIANE FRANCA MENDES, irresignada com a decisão proferida pela
Juíza  de  Direito  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Pombal  que,  nos  autos  do
mandado de segurança, movido em face de MARIA VANIA RODRIGUES DE
ALMEIDA BRITO, denegou a ordem pleiteada sob o fundamento de que não
foram observados os termos do edital. 

Alega a apelante, em suma, que a juíza “a
quo” se equivocou ao denegar a segurança, haja vista não ser necessário o
esgotamento das vias administrativas para a impetração do “mandamus”.
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Sustenta, ainda, que o indeferimento da sua
inscrição  para  concorrer  a  vaga  de  conselheira  tutelar  do  Município  de
Cajazeirinhas  ocorreu  por  questões políticas,  vez que apresentou  todos os
documentos exigidos pelo edital e, ainda assim, a autoridade coatora impediu
a sua participação no certame.

Requer,  ao  final,  a  reforma  da  sentença,
para que seja concedida a ordem conforme pleiteada na inicial.

Contrarrazões às fls. 207/209.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  -  alegando  inexistir  interesse  jurídico  do  Órgão
Ministerial - opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação sobre
o mérito (fls. 228/231). 

É o que basta relatar. Decido. 

A  perda  do  objeto  mandamental  é
manifesta.

Na espécie, a eleição questionada ocorreu
no dia 22 de junho de 2013, de modo que a questão já se encontra superada,
não havendo nenhum sentido na cognição do recurso, pois, seja qual for o
desfecho, não revelará matéria de interesse futuro, diante do fato consumado,
razão pela qual  não se constata nenhuma utilidade na apreciação recursal,
porquanto há manifesta perda do objeto, carência superveniente, fulminando o
interesse  recursal,  pois  a  recorrente  não  mais  necessita  da  prestação
jurisdicional,  posto que a eleição é fato pretérito, acabado, não se podendo
retroagir para cancelar o seu resultado e permitir a inscrição da apelante no
certame.

Noutro giro, não há que falar em anulação
do processo de escolha do conselheiro tutelar se a impetrante, na exordial,
restringiu seu pedido a suspensão do ato de indeferimento da sua inscrição
para  concorrer  ao referido  pleito  e  a  determinação de sua participação no
processo eletivo (fl. 05) o que, inclusive, não era mais possível nem quando da
prolação da sentença, posto que, na ocasião, as eleições já haviam ocorrido
(fl. 164).

Ademais,  para  a  anulação  das  eleições,
seria  imprescindível  que estivesse compondo o polo  passivo o conselheiro
tutelar  que  ocupa,  atualmente,  o  cargo  ou,  até  mesmo na  impossibilidade
dessa identificação fática, todos os conselheiros tutelares hoje em exercício no
Município  de  Cajazeirinhas,  dado  que  o  provimento  jurisdicional,
necessariamente, iria interferir em sua esfera de direitos subjetivos.

Desse modo, independentemente do mérito
da demanda, se com ou sem razão a alegação de direito líquido e certo, por
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qualquer ângulo que se examine o feito, não se pode conhecer do recurso
interposto, cuja utilidade se perder, sem se olvidar que qualquer decisão de
mérito  no  momento  seria  de  caráter  meramente  declaratório,  em  perfeita
transmudação da mandamental, o que fulmina o “writ”.

Nesse sentido,  jurisprudência dos tribunais
pátrios:

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  MANDADO DE
SEGURANÇA.  PERDA SUPERVENIENTE  DO
OBJETO.  PREJUDICIALIDADE.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO.  Considera-se  prejudicado,  por  perda de
objeto,  o  recurso  de  apelação  que  visa  a  reforma  de
sentença  denegatória  de  segurança,  para  viabilizar  a
execução de ato de suspensão de eleição realizada para a
Presidência  da  Câmara  Municipal,  cujo  biênio  ou
mandato  se  expirou  no  curso  do  processo.  Apelo
prejudicado. (TJ/MA, AC nº 393082005, Rel.  Milson de
Souza Coutinho, j. em 31/05/2006).
 
Outra:

MANDADO DE  SEGURANÇA.  PARTICIPAÇÃO  DE
MEMBROS  ESTÁVEIS  NA  ELEIÇÃO CONSELHO
SUPERIOR  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA.  ELEIÇÃO
REALIZADA.  PERDA OBJETO.  DENEGAÇÃO  DA
SEGURANÇA. Trata-se de ação mandamental pela qual
a impetrante pretende assegurar aos defensores púbicos
estáveis o direito de inscrição da respectiva candidatura
nas eleições do Conselho Superior da Defensoria Pública
do Estado da Bahia, a serem realizadas em 06.05.2011.
Contudo,  a  impetração  restou  prejudicada  frente  à
eleição realizada na  data  prevista,  com  a  efetiva
participação dos Defensores estáveis,  bem como com a
consequente nomeação e posse dos novos membros no dia
13.05.2011,  motivo  pelo  qual  o  mandamus  perdeu  seu
objeto.  Assim,  denega-se  a  segurança,  por  força  da
superveniente  perda do  objeto nos termos do art. 19 da
Lei  nº  12.016  /09.  (TJ/BA,  AC  nº
00044448120118050000, Relª. Rosita Falcão de Almeida
Maia, j. em 05/09/2012).

Com efeito,  qualquer  espécie  de resquício
quanto ao conflito de interesses deve ser solvido, assim desejando as partes,
pelas vias ordinárias.

Em sendo assim, 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  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
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ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.”

Ante  o  exposto,  com  fulcro  no  art.  557,
“caput”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso.

P.I.

João Pessoa,  18 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

Relator


