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MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE

PROCESSUAL  SUPERVENIENTE.  DENEGAÇÃO  DA

ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS

DO ART. 485, VI, NCPC, C/C O ART. 6º, §5º, DA LEI Nº

12.016/09.

Ausente  o  interesse  processual  do  impetrante  no

prosseguimento do feito, impõe-se a denegação da ordem,

sem resolução do mérito.

Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Município de Baía

da Traição, no qual postula a concessão de ordem contra ato que reputa ilegal e

iminente de ser praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas deste Estado, que

determinou  o  bloqueio  das  contas  do  impetrante  em  razão  de  ter  constatado

inconsistências/irregularidades  no  balancete  do  mês  de  outubro  de  2016,  apenas

sendo autorizada por parte da autoridade impetrada a liberação de valores para o

pagamento de folha de pessoal. 

Notificada a autoridade apontada como ilegal, manifestou-se pela perda

do objeto do writ, “haja vista não existir, no momento, qualquer ato de constrição que

seja atribuível ao TCE/PB”, fls. 116.

É o relatório.

Decido.



Registro, de plano, que o presente mandado de segurança se encontra

prejudicado, face à ausência superveniente de interesse processual,  pelo que se

impõe a denegação da ordem, sem resolução do mérito. 

Conforme o art.  127, XXX do RITJ, compete que ao Relator:  “julgar

prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto, e homologar desistência,

ainda que o feito se ache em mesa para julgamento”.

Por  sua  vez,  a  Lei  nº  12.016/2009,  disciplinadora  do  mandado  de

segurança, dispõe em seu artigo 6º, §5º, que  “denega-se o mandado de segurança

nos casos previstos pelo art.  267 da Lei  no 5.869, de 11 de janeiro de1973   -

Código  de  Processo  Civil” (correspondente  art.  485  do  CPC/15),  sendo  certa  a

abrangência da falta de interesse processual, ainda que superveniente, como a que

ocorre, in casu.

Sob esse enfoque,  ressalte-se a orientação doutrinária  do eminente

processualista Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, ed.

Forense, 39ª edição, vol. I, p. 283:

“Por outro lado, as condições da ação devem existir no momento

em que se  julga  o mérito  da  causa e  não apenas  no ato da

instauração do processo. Quer isto dizer que, se existirem na

formação da relação processual, mas desaparecerem ao tempo

da sentença, o julgamento deve ser de extinção do processo por

carência de ação isto é, sem apreciação do mérito.”

O impetrado, antes mesmo de prestar as informações, veio aos autos

para informar  a perda do objeto, a vista de inexistência de ato de constrição em

desfavor do Município, o que fragiliza a arguição disposta na exordial, impondo a

denegação da ordem,  sem resolução do mérito,  nos termos do art.  485,  VI,  do

CPC/15 e do art. 6º, §5º, da Lei nº 12016/09.

Face ao exposto,  DENEGO a ordem, sem resolução do mérito, com

fulcro no art. 485, VI, CPC/15, c/c o art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09.

P. I.  

João Pessoa, 31 de julho de 2017.

                  

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa

Relator
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