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Gabinete da Desa.  Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2002943-74.2014.815.0000
Relatora:       Desa.  Maria das Graças Morais Guedes. 
Impetrante:  Mirna Guimarães Campelo
Advogado:   Natalício Emmanuel Quintella Lima e outros.
Impetrado:   Secretária de Administração do Estado da Paraíba

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  AUDITOR  FISCAL 
TRIBUTÁRIO ESTADUAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO 
À  APRECIAÇÃO  DA  PROGRESSÃO  FUNCIONAL. 
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  QUE  ALCANÇOU  SEU 
DESIDERATO,  COM  DEFERIMENTO  DO  PLEITO  E 
PUBLICAÇÃO.  SATISFAÇÃO  PELA  AUTORIDADE 
COATORA.  PERDA  DO  OBJETO  SUPERVENIENTE. 
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

- Impetrada a segurança, se advier algum fato modificativo 
ou  extintivo  do  direito  postulado,  a  ponto  de  influir  no 
julgamento da lide, caberá, ao juiz, tomá-lo em consideração 
no julgamento da causa, pois o processo somente existe em 
função de um certo e determinado desiderato a ser atingido - 
que é a decisão da lide. Não existindo mais o objeto a ser 
encetado pelo processo, cessa também a sua própria razão de 
existir,  levando  inexoravelmente  à  sua  extinção  sem 
julgamento  de  mérito,  denegando  a  segurança  nos  termos 
preconizados  pelo  art.  6º  item  5º  da  Lei  nº  12.016  de 
07/08/2009.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  Segunda  Seção  Especializada  Cível  do 
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Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  MANDADO DE SEGURANÇA  impetrado por 
Mirna Guimarães Campelo contra ato omissivo da Secretária de Administração 
do Estado da Paraíba.

Aduz  a  impetrante  que  em  08/07/2013  protocolou  junto  à 
Secretaria  de  Administração  requerimento  pleiteando  a  progressão  funcional 
vertical  estando  o  processo  administrativo  n.°  13.016.050-4,  até  o  presente 
momento, sem qualquer deferimento e sem que haja motivo justo.

Alega que está sofrendo prejuízos quanto ao não deferimento 
da progressão funcional vertical que lhe é devida, não restando outra alternativa 
senão impetrar  o  presente mandado de segurança,  objetivando garantir  direito 
líquido e certo, por ato omissivo da autoridade apontada como coatora, a fim de 
concretizar o direito material conferido por lei.

Requer a notificação da Autoridade reputada coatora para, 
no prazo legal, apresentar cópia integral do processo administrativo nº. 13.016.050-
4  e,  após  juntada  das  cópias  solicitadas,  no  mérito,  que  seja  determinada  a 
implantação correspondente dos níveis 511.1.2, para 511.2.2, bem como a devida 
remuneração  correspondente  conforme  a  tabela  de  atualização  (Anexo  IV), 
garantindo-lhe todos os direitos inerentes ao novo nível.

Pedido de exibição documental deferido (fls. 77/80).

Devidamente  notificada,  a  autoridade  coatora  suscitou 
preliminar  de  indeferimento  da  inicial,  sob  o  argumento  de  que  o  pedido  é 
juridicamente impossível. No mérito, alega ausência de direito líquido e certo por 
ausência de inércia do processo administrativo mencionado. (fls. 86/88).

Ato  contínuo,  a  autoridade  coatora  fez  juntar  aos  autos  o 
Ofício  n.  116/2014/GSE/SEAD,  acompanhado  de  cópias  do   processo 
administrativo n.° 13.016.050-4, comunicando que a publicação do deferimento da 
progressão perseguida, ocorreu no Diário Oficial do Estado, do dia 16 de março de 
2014. (fls. 102/116).

Parecer Ministerial, fls. 118/122, pela rejeição da preliminar e, 
no mérito, pela concessão da segurança.
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É o Relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Trata-se  de  mandado  de  segurança  no  qual  a  impetrante 
alega omissão, pela Administração Pública, qualificando como autoridade coatora 
a  Secretária  de  Administração  do  Estado  da  Paraíba,  quanto  à  apreciação  de 
requerimento materializado em processo administrativo,  no sentido de que lhe 
seja deferida a progressão funcional vertical.

Pois  bem.  Analisando-se  as  cópias  do  processo 
administrativo n.  13.016.050-4,  fls.  103/116,  constata-se que a omissão suscitada 
pelo impetrante já não mais rende acolhida.

Observa-se que o presente mandamus perdeu o objeto, posto 
que houve Parecer Conclusivo pelo deferimento da progressão perseguida e, em 
seguida,  a  homologação  do  deferimento,  com  publicação,  conforme  atestou  a 
autoridade coatora às fls. 102.

Tem-se, pois, que o bem da vida perseguido fora alcançado e, 
se  a  autoridade  apontada  como  coatora  abrigou  o  direito  pleiteado  pela 
impetrante, restaurando seu “status quo”, como se não tivesse sido violado, perde 
o  objeto  aquela  ação  em  um  horizonte  sem  lide,  levando  inexoravelmente  à 
extinção  do  processo  sem  julgamento  de  mérito,  denegando  a  segurança  nos 
termos preconizados pelo art. 6º, item 5º, da Lei nº 12.016 de 07/08/2009.

Desse modo, se não mais existe ato (omissivo ou comissivo) 
de autoridade contra o qual possa se voltar o mandamento contido na sentença, o 
writ deve ser extinto sem resolução do mérito, justamente por não ser possível a 
mera  declaração  do  direito  em  tese,  porquanto  é  incabível  a  concessão  de 
segurança normativa.

Impetrada a segurança, se advier algum fato modificativo ou 
extintivo do direito postulado, a ponto de influir no julgamento da lide, caberá, ao 
juiz, tomá-lo em consideração no julgamento da causa, pois o processo somente 
existe em função de um certo e determinado desiderato a ser atingido - que é a 
decisão da lide. Não existindo mais o objeto a ser encetado pelo processo, cessa 
também a sua própria razão de existir.

Sobre o tema:
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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  IMPETRAÇÃO  CONTRA 
ATO  DE  ANULAÇÃO  DE  PORTARIA CONCESSIVA DE 
ANISTIA POLÍTICA.  ATO  TORNADO  SEM  EFEITO POR 
FORÇA  DE  PORTARIA  SUPERVENIENTE  DA 
AUTORIDADE  COATORA.  PERDA  DE  OBJETO  DO 
MANDAMUS.  1.  O  reconhecimento  administrativo  da 
ilegalidade do ato indicado na petição inicial, com a posterior 
retirada  de  seus  efeitos  pela  autoridade  coatora,  enseja  a 
perda do objeto do mandamus. 2. Precedente: MS 10184/DF, 
Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 16/02/2009, DJe 20/02/2009. 
3.  Mandado de segurança que se julga prejudicado, ante a 
perda  de  objeto.  (MS  10.187/DF,  Rel.  Ministra  ALDERITA 
RAMOS  DE  OLIVEIRA  (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
10/10/2012, DJe 17/10/2012).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA  RECEBIDOS  COMO 
AGRAVO  REGIMENTAL.  PRINCÍPIO  DA 
FUNGIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1.  Em homenagem aos princípios da economia processual e 
da  fungibilidade,  devem  ser  recebidos  como  agravo 
regimental  os  embargos  de  declaração  que  contenham 
exclusivo intuito infringente. 2.  Não subsistindo mais o ato 
judicial  alvo  da  impetração,  perde  o  objeto  o  respectivo 
mandado  de  segurança.  3.   Embargos  de  declaração 
recebidos  como  agravo  regimental,  a  que  se  nega 
provimento. (EDcl no RMS 36.423/SP, Rel. Ministra MARIA 
ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
02/10/2012, DJe 16/10/2012).

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 
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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  30.000/PA,  Rel. 
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, 
julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012).

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA por força do art. 
6º, § 5º da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

Presidiu a sessão com voto o Exmo. Sr. Des. Romero Marcelo 
da  Fonseca  Oliveira  –  Presidente.  Relatora:  Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes.  Participaram  do  julgamento  os  Exmos.  Srs.  Desembargadores  José 
Aurélio da Cruz, Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado para substituir o 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides), Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz 
Convocado  para  substituir  o  Des.  João  Alves  da  Silva).  Frederico  Martinho 
Nóbrega Coutinho.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  a 
Exma. Sra. Dr. Jacilene Nicolau Gomes, Procuradora de Justiça.

Segunda  Seção  Especializada  Cível,  Sala  de  Sessões  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João pessoa, no dia 20 de agosto de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

                     Relatora
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