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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0040197-05.2009.815.2001
REMETENTE : Vara de Feitos Especiais da Capital
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
APELANTE : José Roberto de Oliveira Silva
ADVOGADO : Valter de Melo
APELADO : INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
ADVOGADO : José Wilson Germano de Figueiredo

PROCESSUAL CIVIL –  Apelação cível –
–  Transformação  de  auxílio  doença  em
aposentadoria  por  invalidez  –  Pedido
atendido  administrativamente  –  Perda  do
objeto  –  Falta  de  interesse  de  agir
superveniente – Extinção do processo sem
resolução do mérito, com fulcro no art. 267,
VI, CPC –  Irresignação  - Concessão  da
aposentadoria  por  invalidez  demonstrada
Manutenção da sentença – Desprovimento
do apelo.  

-  Há  perda  superveniente  do  objeto  se  o
interessado  recebeu  administrativamente,
no  transcurso  do  processo,  o  que
postulava.  Isso  porque  se  perdeu  a
utilidade  e  a  necessidade  do  provimento
jurisdicional, a esvaziar, assim, o interesse
de agir, uma das condições da ação.
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V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  negar
provimento à apelação cível, nos termos do voto do relator e da súmula do
julgamento de fl.201. 

R E L A T Ó R I O

JOSÉ  ROBERTO  DE  OLIVEIRA  SILVA
ajuizou “ação sumária de cobrança de benefícios c/c obrigaçaõ de fazer e de
pagar”  em face do  INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
alegando que sofreu acidente de trabalho,  e por isso, percebe auxílio doença
acidentário.

Aduz  que  não  possui  mais  condições  de
trabalhar,  requerendo, ao final,  que o auxílio doença seja transformado em
aposentadoria por invalidez.

À  inicial  foram  juntados  documentos  (fls.
05/24).

Devidamente  citado,  o  INSS  apresentou
contestação às fls. 35/38.

Antes  da  realização  da  perícia,  o  autor
informou que o réu reconheceu o pedido e o aposentou por invalidez. 

Na sentença (fls.  166/167),  o juiz primevo
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, inciso
VI, do CPC, entendendo que com “o reconhecimento na esfera administrativa,
inexiste interesse processual à parte autora, posto que o objetivo da presente
ação se encontra satisfeito”.

Irresignado,  o  autor  interpôs  recurso  de
apelação às fls. 170/172. 
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 Contrarrazões  apresentadas  às  fls.
177/179.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação de mérito. (fls. 188/191).

É o relatório. 

V O T O

Pleiteia o apelante a reforma da sentença,
por  entender  que  não  ocorreu  a  perda  do  objeto  da  ação,  por  falta  de
interesse processual  superveniente.  Aduz em suas razões recursais que “o
INSS concedeu o benefício do auxílio  doença mas não transformou o dito
auxílio em aposentadoria por invalidez”. 

A sentença não merece reformas.

Observa-se  que,  de  fato,  no  caso  em
análise,  ocorreu o desaparecimento superveniente do interesse processual,
posto  que  o  recorrente/autor,  após  a  propositura  da  presente  demanda,
obteve  administrativamente  o  que  postulava,  isto  é,  a  aposentadoria  por
invalidez, conforme petitório de fls. 127/129, 132/134. Explico.

Denota-se às fls. 127 que o autor requereu
que  fosse  juntada  a  cópia  do  processo  administrativo  de  concessão  da
aposentadoria  por  invalidez  pelo  INSS.  Ato  contínuo,  às  fls.  132/134,  a
autarquia  previdenciária  cumpriu  devidamente  a  diligência,  comprovando a
concessão  administrativa  da  transformação  do  auxílio  doença  em
aposentadoria por invalidez.

Instado  a  se  manifestar,  o  apelante/autor
(fls. 138) não rebateu o petitório da ré, anuindo tacitamente pela desistência
da realização de perícia médica,  ao  pedir pelo julgamento da lide no estado
em que se encontrava o processo.

Assim, dúvidas não há de que é o caso de,
com  espeque  no  inciso  VI  do  art.  267  da  Lei  Adjetiva  Civil,  extinguir  o
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processo  sem  resolução  do  mérito,  em  face  da  perda  superveniente  do
interesse de agir. 

Perfilhando  esse  entendimento,  eis  os
seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO
EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO.  INVESTIGADOR  DE  POLÍCIA  CIVIL.
NOMEAÇÃO  REALIZADA  ADMINISTRATIVAMENTE.
PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO.  EXTINÇÃO
DO  PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgRg no RMS 31760/PA, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
08/11/2011, DJe 16/11/2011)

Da Quinta Turma:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.
CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATO  SUB  JUDICE.
INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  À  NOMEAÇÃO.
RESERVA  DE  VAGA.  ADMISSIBILIDADE.  PEDIDO
MANDAMENTAL  ATENDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE  PARA  ALGUNS
IMPETRANTES.  PERDA  DE  OBJETO.  FALTA  DE
INTERESSE PROCESSUAL.
1.  Há  perda  de  objeto  do  writ  se  os  impetrantes  já
receberam  administrativamente  o  que  postulavam:  a
nomeação para o cargo público que almejavam. Isso
porque  perdeu-se  a  utilidade  e  a  necessidade  do
provimento jurisdicional, a esvaziar, assim, o interesse
de agir, uma das condições da ação.
2.  Esta  Corte  Superior  consagrou  o  entendimento  de
que,  em concurso público,  o  candidato sub judice,  ou
seja, que permaneceu no certame por força de decisão
judicial  ainda  não  transitada  em  julgado,  não  tem
direito  líquido e  certo à nomeação,  sendo assegurada
apenas a reserva de vaga.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  RMS  30000/PA,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
25/09/2012, DJe 02/10/2012) (Grifei)
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Ainda da Quinta Turma:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSO  CIVIL.  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA DO
ESTADO DA BAHIA.NOMEAÇÃO E POSSE. PLEITO
ATENDIDO  NA  VIA  ADMINISTRATIVA.  PERDA  DE
OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
1.  Verificando-se que a pretensão articulada na ação
mandamental  restou  atendida  administrativamente,
com a nomeação e posse da Recorrente no cargo para o
qual  logrou  aprovação  em  concurso  público,  resta
esvaziado o objeto do mandamus, tornando prejudicado
o presente recurso ordinário.
2. Recurso ordinário prejudicado.
(RMS 19033/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA,  julgado  em  05/02/2009,  DJe  09/03/2009)
(Grifei)

No mesmo sentido, enveredam as decisões
desta Egrégia Corte de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  REEXAME  NECESSÁRIO  E
RECURSO  VOLUNTÁRIO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E
POSSE  DE  CANDIDATO.  PLEITO  ATENDIDO
ESPONTANEAMENTE  DIAS  ANTES  DA
IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE INTERESSE
DE  AGIR.  EXTINÇÃO  SEM  JULGAMENTO  DE
MÉRITO.  DENEGAÇÃO  DO  MANDAMUS  SEM
APRECIAÇÃO MERITÓRIA. NOVA NORMA DA AÇÃO
MANDAMENTAL.  INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  267,
VI,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL,  C/C  0
DISPOSTO  NO  ARTIGO  6°,  §  5°,  DA  LEI  N°
12.016/2009. PROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL E
DA APELAÇÃO CÍVEL. -  A nomeação espontânea da
impetrante  pelo  ente  municipal,  denota  a  falta  de
interesse de agir e, por conseguinte, conduz à extinção
do Mandado de Segurança sem julgamento de mérito,
nos  termos do  art.  267,  VI,  do  CPC.  -  Há perda de
objeto  do  writ  se  os  impetrantes  já  receberam
administrativamente  o  que  postulavam  a  nomeação
para  o  cargo  público  que  almejavam.  Isso  porque
perdeu-se  a  utilidade  e  a  necessidade  do  provimento
jurisdicional, a esvaziar, assim, o interesse de agir, uma
das condições da ação. . STJ. AgRg no RMS 30000 / PA.
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Rel.  Min.  Marco Aurélio Bellizze.  J.  em 25/09/2012.  -
Art.  267.  Extingue-se  o  processo,  sem  resolução  de
mérito  ...  VI  quando  não  concorrer  qualquer  das
condições  da  ação,  como  a  possibilidade  jurídica,  a
legitimidade  das  partes  e  o  interesse  processual.  Art.
267,  VI,  do  CPC.  -  Art.  6°  ....  ...  §5°  Denega-se  o
mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267
da Lei  n.  5.869,  de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil. §5°, do art. 6°, da Lei n° 12.016/2009.
TJPB - Acórdão do processo nº 03820120010673001 -
Órgão  (TRIBUNAL  PLENO)  -  Relator  DES.  JOSÉ
RICARDO PORTO - j. Em 17/01/2013” (grifei)

E:

“Mandado  de  Segurança  -  Concurso  público  para
Auditor de Contas Públicas do Tribunal de Contas do
Estado da paraíba. Pretensão de nomeação. Nomeação
espontânea.  Perda  do  objeto.  Ausência  de  interesse.
Extinção sem resolução de mérito. Segurança denegada.
- A nomeação espontânea das impetrantes pelo Estado
da  Paraíba  denota  a  falta  de  interesse  de  agir
superveniente e, por conseguinte, conduz à extinção do
Mandado de Segurança, nos termos do art. 267, VI, do
CPC.
TJPB - Acórdão do processo nº 99920110003137001 -
Órgão (TRIBUNAL PLENO) -  Relator  DES. JOSÉ DI
LORENZO SERPA. - j. em 09/05/2012”

Assim,  diante  do  reconhecimento,  na  via
administrativa,  da  pretensão  deduzida  em  juízo,  resta  caracterizada  a
superveniente falta do interesse de agir, fato suficiente a atrair a extinção do
processo na forma preconizada pelo artigo 267, VI, da Lei Processual Civil. 

Por  tais  razões,  NEGO PROVIMENTO  à
apelação cível, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a Sessão o Exmo Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho, juiz convocado, com jurisdição plena,
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em substituição a  Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda
Ferreira. 

   Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto
Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 27 de janeiro de 2015.
                                    

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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