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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Mandado de Segurança nº 2012135-31.2014.815.0000.
Relator:       Des. José Aurélio da Cruz.
Impetrante: Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL.
Advogados: Priscila da Costa Machado.
Impetrado: Secretário de Segurança do Estado da Paraíba..
Pessoa Jurídica Vinculada: Estado da Paraíba.

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL. MANDADO  DE
SEGURANÇA PREVENTIVO. PROIBIÇÃO DE
VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NO DIA
DAS  ELEIÇÕES  (05/10/2014).
ENCERRAMENTO  DO  PLEITO  ELEITORAL.
PERDA  SUPERVENIENTE  DO  INTERESSE
DE AGIR. APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º, §5º, DA
LEI Nº 12.016/2009 C/C ART. 267, VI DO CPC.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE
JUSTIÇA.  EXTINÇÃO  DO  MANDADO  DE
SEGURANÇA,  SEM  RESOLUÇÃO  DE
MÉRITO, PELA PERDA DO OBJETO.

- Não subsiste interesse de agir se, no curso do
mandado  de  segurança,  o  ato  impetrado  é
retirado do ordenamento jurídico. 

- Ocorrendo o encerramento do pleito eleitoral
do  ano  de  2014,  resta  ausente  interesse
processual, em função de já ter se exaurido o
objeto pretendido com o manejo do mandamus.

-  Desse modo,  extinguo o presente  writ,  sem
resolução do mérito, pela parte do objeto.

VISTOS, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança preventivo com pedido
de liminar impetrado pela  Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
– ABRASEL  contra  eventual  portaria  a ser  publicada pelo  Secretário de
Segurança do Estado da Paraíba proibindo a venda de bebidas alcoólicas,
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no âmbito do Estado da Paraíba, durante o dia das eleições previsto para 26
de outubro do corrente (domingo).

Argumentou,  em síntese,  a ilegalidade da medida tendo em
vista ausência de previsão legal  proibindo a venda de bebidas alcoólicas,
asseverando,  ainda,  o  fato  de  que  tal  ato  acarretará  elevados  prejuízos
financeiros aos bares e restaurantes.

Pugnou  pelo  deferimento  de  medida  liminar  para  que  seja
declarada  a  ilegalidade  do  ato  administrativo,  porventura  editado  pela
Autoridade  Coatora,  que  proíba  a  comercialização  de  bebidas  alcoólicas,
isentando os associados da parte impetrante de seu cumprimento.

Prefacialmente,  requereu  o  impetrante  a  concessão  do
benefício da justiça gratuita, o qual restou indeferido (fls. 81/82).

Custas recolhidas (fl.103).

O pedido de liminar foi deferido às fls. 105/106v, no sentido de
suspender  eventual  Portaria  a  ser  editada  pelo  Secretário  da  Segurança
Pública  do  Estado  da  Paraíba,  proibindo  a  comercialização  de  bebidas
alcoólicas no dia da eleição a ser realizada no dia 16/10/2014 (domingo),
isentando,  tão  somente,  os  associados  da  parte  impetrante  de  seu
cumprimento.

Sem informações, nos termos da certidão de fl. 113.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  114/118,
opinando pela extinção do Mandado de Segurança pela perda do objeto.

A impetrante pugnou pela apreciação do mérito do presente
“writ”.

É o relatório.

Decido.

De plano, vislumbro que o presente writ perdeu o objeto, haja
vista  o  encerramento  do  período  eleitoral,  bem  como  encontrando-se
prejudicado, em face do decurso de tempo, a proibição de venda de bebidas
naquele lapso de tempo.

In  casu,  a  impetração  ocorreu  em 01 de  outubro  de  2014,
anteriormente a realização das eleições, sendo deferido o pedido liminar em
20 de outubro de 2014, ocorrendo o encerramento do pleito eleitoral, resta
ausente  interesse  processual,  em função  de  já  ter  se  exaurido  o  objeto
pretendido com o manejo do mandamus.

Assim, ocorrendo o encerramento do pleito eleitoral do ano de
2014,  tenho  que  não  subsiste  a  necessidade/utilidade  da  prestação
jurisdicional requerida.
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Nesse sentido,  transcrevo precedentes do Superior  Tribunal
de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CRITÉRIOS  PARA COMPOR  A LISTA TRÍPLICE  DE
CANDIDATOS  À  VAGA  DE  CONSELHEIRO  DO
TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO  DE
PERNAMBUCO.  CARÊNCIA DO  DIREITO  DE  AÇÃO
POR  SUPERVENIENTE  PERDA  DE  OBJETO.
EXAURIMENTO DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. WRIT
QUE  ATACA  LEI  EM  TESE.  DESCABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  UTILIZAÇÃO  DA  VIA
MANDAMENTAL  PARA  OBTER  DECLARAÇÃO
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A carência do direito de ação por superveniente perda
de  objeto  é  manifesta,  porque  a  pretensão  almejada,
qual seja, de integrar a lista tríplice, exauriu-se com a
posse do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco.  Precedente:  RMS 17.460/PB,
Relator  Ministro  Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJ
3/4/2006.(RMS  41.416/PE,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
18/02/2014, DJe 04/08/2014)

“ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
NOMEAÇÃO  PARA O  CARGO  DE  DIRETOR-GERAL
DO  CENTRO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA  DO  PARÁ  -  CEFET/PA.
EXAURIMENTO  DO  PRAZO  DE  MANDATO.  PERDA
DO  OBJETO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.  Busca-se com a  presente impetração assegurar  o
direito do impetrante de ser nomeado para o cargo de
Diretor-Geral  do  Centro  Federal  de  Educação
Tecnológica do Pará - CEFET/PA no exercício de 2003.

2. Nos termos do Decreto n. 2.855/1998, que aprovou o
estatuto  e  o  quadro  demonstrativo  dos  cargos  de
direção  e  funções  gratificadas  das  Escolas  Técnicas
Federais, o prazo do mandato para o cargo de Diretor-
Geral  da  Escolas  Técnicas  Federais,  nomeado  pelo
Ministro  de  Estado  da  Educação,  é  de  quatro  anos.
Também a Portaria n. 1.710/MEC/2000, vigente à época
da impetração, previa ser de quatro anos o mandato do
Diretor-Geral  do  Centro  Federal  de  Educação
Tecnológica do Pará - CEFET-PA.

3. Como se observa, já não há interesse na tutela para
assegurar a nomeação do impetrante como dirigente do
estabelecimento de ensino em questão, haja vista já ter
exaurido o prazo do mandato em dezembro de 2006.
Incontestável,  portanto, a perda do objeto do presente
mandado de segurança.
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4. Processo extinto sem resolução de mérito. (STJ - MS
9.284/DF,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010,
DJe 01/03/2010)

Apreciando matéria idêntica, este E. Tribunal de Justiça assim
decidiu, in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA PROIBIÇÃO DA VENDA
DE BEBIDAS ALCOÓLICAS LEI SECA ELEIÇÕES DE
2010  12  TURNO  PERÍODO  DECORRIDO  PERDA
SUPERVENIENTE  DO  INTERESSE  DE  AGIR
PREJUDICIALIDADE  EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO
DE MÉRITO INTELIGÊNCIA DO ART. 267, INC. VI DO
CPC. Se, após a propositura da demanda, algum fato
constitutivo, modificativo ou extintivo de direito influir no
julgamento  da  lide,  caberá  ao  Julgador  tomá-lo  em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no
momento da prolação da decisão final, de acordo com a
legislação  processual.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  99920100007007001,  2  CAMARA
CIVEL,  Relator  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti , j. Em 02-02-2011)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PERDA
SUPERVENIENTE  DO  OBJETO.  EXTINÇÃO,  SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO: Vistos etc. Ante
o  exposto,  denego  a  segurança  e  julgo  extinto  o
processo sem resolução do mérito, nos termos do art.
6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c os arts. 267, inciso VI,
do  Código  de  Processo  Civil  e  127,  inciso  X,  do
Regimento  Interno  desta  Egrégia  Corte.  Sem
condenação honorários.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  99920120011609001,  TRIBUNAL
PLENO,  Relator  Maria  das  Neves  do  Egito  de  A.  D.
Ferreira , j. em 08-11-2012)

Por tal razão, tenho que o feito deva ser extinto sem resolução
de mérito, pela perda de objeto, inexistindo a condenação em honorários, em
face das Súmulas 5121 do STF e 1052 do STJ, bem como do disposto no art.
253 da Lei nº 12.016/2009.

Ante o exposto, denego a segurança, conforme determina o
artigo  6º,  §  5º4,  da  Lei  nº  12.016/2009,  ante  a  perda  do  seu  objeto,
ocasionada  pela  ausência  superveniente  de  interesse  processual  da

1 Súmula nº 512 do STF - Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de
segurança.

2 Súmula nº 105 do STJ -  Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários
advocatícios.

3 Art. 25.  Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de
litigância de má-fé. 

4 Art. 6º.  Omissis. § 5o  Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 
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impetrante,  declarando  extinto  o  feito  sem  resolução  do  mérito,  nos
termos do artigo 267, inciso VI5, do Código de Processo Civil.

P.I.

João Pessoa, 17 de Abril de 2015. 

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator

5 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;

Mandado de Segurança nº 2004623-94.2014.815.0000. 5


