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GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2012749-36.2014.815.0000.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
IMPETRANTE: Erasmo de Sousa Filho.
ADVOGADO: Marcos Maurício Ferreira Lacet.
IMPETRADO: Comandante-Geral da Polícia Militar da Paraíba.

EMENTA: MANDADO  DE  SEGURANÇA. POLICIAL  MILITAR. 
CONCESSÃO DE LICENÇA ESPECIAL. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO 
ESPONTÂNEO  NO CURSO  DO  PROCEDIMENTO  JUDICIAL.  INTIMAÇÃO 
DO IMPETRANTE PARA JUSTIFICAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO 
DO  FEITO.  INÉRCIA.  PROCESSO  EXTINTO  SEM  RESOLUÇÃO  DE 
MÉRITO.

1.  O  mandado  de  segurança  perde  o  objeto  quando  o  pedido  é  satisfeito 
voluntariamente na seara administrativa durante o curso do procedimento.

2. Nos termos do art.  127, X, do Regimento Interno, o relator dispõe de poderes 
para, monocraticamente, extinguir o processo sem resolução de mérito nas hipóteses 
do art. 267 do Código de Processo Civil.

Vistos etc.

Erasmo de Sousa Filho impetrou o presente Mandado de Segurança contra 
ato imputado  ao Exm.° Comandante-Geral da Polícia Militar, consubstanciado  no 
deferimento parcial de licença especial, concedida pelo período de três meses.

Alegou que faz jus a um período incindível de cinco meses de licença e que a 
Administração não dispõe de discricionariedade para determinar o gozo parcelado do 
benefício, invocando os arts. 64 e 65 da Lei Estadual n.° 3.909/77.

Afirmou que contava com 29 anos, 10 meses e 14 dias de tempo de serviço no 
momento da apresentação da Inicial, que está na iminência de passar para a reserva 
remunerada e que tem o direito de gozar a licença em sua integralidade antes de tal 
evento funcional.

Requereu a concessão de liminar,  sem êxito, f. 19/19-v, para que o Impetrado 
fosse compelido a, de imediato, deferir a licença perseguida e, no mérito, pugnou por 
sua ratificação.

Nas suas Informações, f. 29/31, o Impetrado afirmou que o pedido foi satisfeito 
em âmbito administrativo no curso do processamento do writ. 

Intimado  para  manifestar  interesse  no  prosseguimento  do  feito,  f.  39/40,  o 
Impetrante quedou-se inerte, consoante atesta a Certidão de f. 42.

Vieram-me os autos conclusos.



É o Relatório.

O  agir  espontâneo  da  Administração  que,  durante  o  curso  de  mandado  de 
segurança,  realiza  o próprio objeto processual,  fulmina a  condição da ação que se 
convencionou denominar de interesse, encarado sob o prisma da utilidade.

Em casos como o vertente, é de rigor a extinção do processo sem resolução de 
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, consoante ilustrado 
abaixo:

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  LICITAÇÃO. 
INABILITAÇÃO.  RECURSO  COM  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO. 
INOBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DO 
RECURSO ADMINISTRATIVO PELA AUTORIDADE COATORA. APRECIAÇÃO. 
PERDA  DO  OBJETO.  1.  Busca-se  no  presente  mandado  de  segurança   seja 
determinado  à  autoridade  coatora  a  apreciação  imediata  de  recurso  administrativo 
interposto contra decisão que inabilitou a impetrante na Concorrência n.  160/2001-
SSR/MC, para a concessão de serviços públicos de radiodifusão em sons e imagens 
para as localidades de Bragança Paulista, Pindamonhagaba e São José dos Campos, no 
Estado  de  São Paulo.  2.  Diante  do  deferimento da  liminar  postulada,  a  autoridade 
coatora promoveu  a apreciação e o julgamento do recurso administrativo protocolado 
pelo impetrante no Processo n. 53830.001824/2002, para indeferir o pleito nos termos 
das razões acostadas no Parecer n.  889/2012/TFC/CGCE/COMJUR-MC/CGU/AGU. 
Dessarte, caracterizou-se a superveniente perda do objeto da demanda, a ensejar a sua 
extinção. 3. Segurança denegada, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/09 c/c 
art.  267,  inc.  VI,  do  CPC  (STJ,  MS  18.413/DF,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell 
Marques, Primeira Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 03/08/2012).

O  raciocínio  ganha  especial  relevância  no  caso  concreto,  porquanto  o 
Impetrante  foi  intimado para  manifestar  interesse  no  prosseguimento  do  feito, 
quedando-se inerte.

O  art.  127,  X,  do  Regimento  Interno,  confere  poderes  ao  Relator  para, 
monocraticamente, extinguir o processo sem resolução de mérito nas hipóteses do art. 
267 do Código de Processo Civil.

Veja-se:

Art. 127. São atribuições do Relator:
[...]
X - extinguir o processo de competência originária do Tribunal, nas hipóteses previstas 
no artigo 267 e nos incisos III  e  V do artigo 269 do Código de Processo Civil,  e 
resolver incidentes cuja solução não competir ao Tribunal, por algum de seus órgãos;

Posto isso, com esteio no art. 6°,  §5°, da Lei Federal n.° 12.016/09, art. 267, 
VI,  do  CPC,  e  art.  127,  X,  do  RITJPB,  denego  a  segurança,  extinguindo  o 
processo sem resolução de mérito pela perda superveniente do objeto processual.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,                                       .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


