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REMESSA  NECESSÁRIA. MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ELEIÇÃO  DE  MEMBRO  DO
CONSELHO  TUTELAR  DO  MUNICÍPIO  DE
MARIZÓPOLIS.  PARTICIPAÇÃO.  DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO.  LIMINAR  DEFERIDA.
SENTENÇA.  ORDEM  CONCEDIDA.
CUMPRIMENTO  DO  PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.  PERDA  DO  OBJETO.  RECURSO
PREJUDICADO. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO
CPC

- Considerando ter-se deferida a liminar e concedida
a ordem, deduz-se o cumprimento do mandamento
judicial  por  parte  da  autoridade  impetrada,
resultando prejudicada a utilidade do provimento, e,
consequentemente, o interesse jurídico. 

-  Verificada  a  perda  do  objeto,  fica  prejudicada  a
Remessa  Necessária  da  sentença  e  o  recurso
voluntário eventualmente interposto. 

Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Necessária da sentença de fls. 100/103,

proferida nos autos do Mandado de Segurança ajuizado  por MARIA JEANE

ROSENDO  DE  SOUSA contra  o  MUNICÍPIO  DE  MARIZÓPOLIS,  que

concedeu a segurança para determinar que seja assegurada a parte autora a

participação na eleição para Conselheira Tutelar daquele Município.
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Não houve recurso voluntário, consoante certidão de fl. 106.

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça,  emitiu

parecer pelo desprovimento da remessa às fls. 112/116.

É o relatório.

DECIDO

A Impetrante alega, na inicial, que teve sua inscrição indeferida

para a eleição do cargo de Conselheira Tutelar do Município de Marizópolis,

por  não  possuir  idoneidade  moral,  tendo  em  vista  estar  respondendo  a

processo  judicial,  Ação  Penal  nº  0004030-58.2012.815.0371, apesar  de

preenchidas  todas  as  exigências  insertas  no  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente. 

A liminar  foi  deferida  às  fls.  80/81,  tendo o  Juiz  de  1º  grau

concedido a medida pleiteada com o fim específico de possibilitar a inscrição

da Impetrante como candidata à vaga de Conselheira. 

Após  o  trâmite  regular,  o  Magistrado  a  quo concedeu  a

segurança, legitimando sua participação, fls. 100/103. 

Os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça por força

da Remessa Necessária. 

Considerando  encontrar-se  ausente  pressuposto  recursal  de

admissibilidade, julgo prejudicada a Remessa Necessária. 

De ofício, suscito a preliminar de perda do objeto, em razão de

fato superveniente constatado no decorrer da lide, notadamente ausência do

interesse de agir, devendo ser impedido o desenvolvimento inútil do processo. 

Compulsando  os  autos,  conclui-se  que  o  objetivo  da

impetração, constante no pedido inicial,  foi  no sentido de "...ter  o direito de
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candidatar-se ao cargo de Conselheira Tutelar". 

Conforme  já  explanado,  a  liminar  foi  concedida,  tendo  o

magistrado a quo  deferido a ordem. 

Na  apreciação  do  mérito,  a  sentença  confirmou  a  liminar  e

concedeu  a  segurança,  para  possibilitar  a  participação  da  Impetrante  no

processo seletivo. 

Ora, se a pretensão material da parte consistia no direito de

participação no concurso, a sua concretização, por força de ato da autoridade

impetrada,  causou  esvaziamento  da  presente  ação  mandamental,  ficando

prejudicada a apreciação do mérito do mandamus. 

Ademais, a referida eleição ocorreu no dia 03 de outubro de

2015, tendo sida eleita como suplente.

Sobre  a  questão,  importante  transcrever  trecho  do  parecer

ministerial, fl. 116: “... é relevante anotar que, quando da inscrição – momento

em que a candidatura da Impetrante fora impugnada -, sequer havia sentença

transitada em julgado em desfavor  dela Impetrante,  situação que,  inclusive,

permanece  inalterada,  consoante  movimentação  processual  anexa” (fls.

117/119). Assim, não há nos autos outros elementos que desabonem a sua

conduta.

Saliente-se que, em se tratando de Mandado de Segurança, o

provimento buscado se direciona a um ato de autoridade específico e concreto,

ou ao justo receio de que venha a se concretizar, não podendo ter natureza

meramente declaratória. 

Ademais, tendo em vista que a sentença oficialmente remetida

submete-se ao art.  14,  §  3º,  da Lei  nº  12.016/2009,  denota-se que se deu

cumprimento à determinação judicial. 

O interesse processual pressupõe a utilidade e a necessidade
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do  provimento  jurisdicional.  Ocorrendo  que  fato  superveniente  prejudique  a

utilidade  do  pedido,  cuja  apreciação  já  não  terá  relevância  prática,  nem

acarretará consequências concretas para o patrimônio jurídico de qualquer das

partes, descabe o exame do mérito, pois excede os poderes do Judiciário a

solução  de  questões  meramente  acadêmicas,  se  inexistente  conflito  de

interesses.

Nesse  sentido,  Celso  Agrícola  Barbi  preleciona  sobre  as

condições da ação, ou mais especificamente o interesse de agir:

Deve  existir  no  momento  em  que  a  sentença  for
proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas
desaparecer  depois,  a  ação  deve  ser  rejeitada  por  ter
desaparecido  esse  interesse.  E  se,  ao  contrário,  o
interesse não existia inicialmente, mas surgiu durante o
processo, de modo a permanecer, não se  pode rejeitar a
ação, alegando aquela falta. (In. Comentários ao Código
de Processo Civil, Vol. I,  T. 1/62, Ed. Forense, 1 4  ed. ,
1975). 

Por  fim,  o  art.  932,  III,  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,

permite ao relator não conhecer do recurso, através de decisão monocrática,

quando este estiver prejudicado.

Isso posto,  NÃO CONHEÇO DA REMESSA, em virtude de se

encontrar  prejudicada,  ante  a  consumação  do  objeto  perseguido  no

mandamus.

P. I. 

João Pessoa/PB, 09 de junho de 2016

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
Relator
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