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REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE 
SEGURANÇA. EXONERAÇÃO  SEM  O  DEVIDO 
PROCESSO  LEGAL.  REINTEGRAÇÃO. PERDA 
SUPERVENIENTE DO OBJETO. APLICAÇÃO DO 
ART. 557 DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

– "A perda do objeto consiste no desfazimento 
do elemento material da ação (interesse de agir) no 
curso  da  demanda,  e  se  caracteriza  pela 
desnecessidade  superveniente  do  provimento 
jurisdicional  solicitado"  (MS  n.  5.180,  Des.  Álvaro 
Wandelli)”.

– “O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado  ou  em confronto  com súmula  ou  com 
jurisprudência dominante do respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior”.

Vistos etc.

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  com  pedido  liminar, 

impetrado por  Marcos Paulo de Almeida contra ato tido por abusivo e ilegal 

praticado pela Sr. Melchior Naelson Batista da Silva, Prefeito Constitucional de 

Remígio-PB.

Aduziu,  em  síntese,  que  participou  de  certame,  sendo 

nomeado, obedecendo ao edital de convocação de nº 07/2012, posteriormente 

anulado pelo Decreto nº 03/2013.
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Liminar deferida às fls. 28/33.

Devidamente  notificada,  a  autoridade  coatora  prestou  as 

informações de fls. 38/41, oportunidade em que reintegrou o impetrante ao seu 

devido cargo.

Sentença concedendo a segurança pleiteada (fls. 44/46). 

Intimadas,  as  partes  não  ofereceram  recurso  voluntário, 

subindo os autos a esta superior instância por força do art. do § 1º, do art. 14, 

da Lei 12.016/2009.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria Geral de Justiça 

opinou pelo desprovimento da Remessa Oficial (fls. 54/59).

DECIDO

Compulsando os autos, verifica-se pelo teor da petição 

acostada pelo Impetrado  às fls. 38/41, que o  Impetrante  foi  reintegrado ao 

cargo.

Dessa forma, surgindo fato novo –  art. 462, do CPC –, que é 

público, não há interesse algum em que se decida o mérito do presente 

mandamus, posto que não irá alterar a situação de fato consolidada, haja vista 

a perda do objeto. 

Esse é o entendimento adotado por diversas Cortes de Justiça: 

"A perda do objeto consiste no desfazimento do elemento 
material da ação (interesse de agir) no curso da 
demanda, e se caracteriza pela desnecessidade 
superveniente do provimento jurisdicional solicitado" (MS 
n. 5.180, Des. Álvaro Wandelli). 

"MANDADO DE SEGURANÇA - PERDA DO OBJETO 
EM RAZÃO DE FATO SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO 
DO PROCESSO 

""Como toda ação, o mandado de segurança exige - 
interesse - no sentido processual do termo. Ademais, 
cumpre projetar-se até o encerramento do processo. 
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Caso contrário, a jurisdição resta afetada" (REsp n. 
35.247, Min. Vicente Cernicchiaro; ACMS n. 5.603, Des. 
Éder Graf). 

"A superveniência de fato modificativo do pedido do 
impetrante, que resulta na perda do objeto do mandado 
de segurança, deve ser considerada, de ofício, pelo 
órgão julgado (CPC, art. 462)" (MS n. , Des. Newton 
Trisotto). 

Do Superior Tribunal de Justiça colhe-se: 

"PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PERDA DO OBJETO. CPC, ART. 462. SOBRE DIREITO. 
RECURSO DESPROVIDO. 

"I - Perdendo objeto a impetração impõem-se a extinção 
do processo uma vez que a prestação jurisdicional há de 
compor a lide como a mesma se apresenta no momento 
da entrega. 

"II - Segundo a teoria do sobredireito  processual, 
admiravelmente exposta e defendida por mestre Galeno 
Lacerda, o"processo deixa de ater-se a um momento 
estático no tempo, para aperfeiçoar-se, ao contrário, ao 
dinamismo e à fluência da vida, a fim de, com olhos 
voltados à economia das partes e à necessidade de 
eliminar-se o litígio com presteza, aproveitar o já 
instaurado para fazer justiça ulterior no momento 
inicial"(RMS n. 3.020-9/MG, Min.Sálvio de Figueiredo). 

Sobre o objeto da ação, Moacyr Amaral Santos preleciona: 

"A ação se propõe a obter uma providência jurisdicional 
quanto a uma pretensão e, pois, quanto a um bem 
jurídico, material ou incorpóreo, pretendido pelo autor. 
Chamamo-lo de interesse primário. 
"Mas há um interesse outro, que move a ação. É o 
interesse em obter uma providência jurisdicional quanto 
àquele interesse. Por outras palavras há o interesse de 
agir, de reclamar a atividade jurisdicional do Estado, para 
que este tutele o interesse primário, que de outra forma 
não seria protegido. Por isso mesmo o interesse de agir 
se confunde, de ordinário, com a necessidade de se 
obter o interesse primário ou direito material pelos órgãos 
jurisdicionais" (Primeiras Linhas de Direito Processual 
Civil. 19 ed., São Paulo: Saraiva. p. 163). 

Assim, não havendo possibilidade de obtenção de resultado 

prático por intermédio da ação mandamental, não há interesse de agir ante a 

perda de objeto provocada pela reintegração do Impetrante, o que impõe a 

extinção do processo. 
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O art. 557, do CPC, prescreve que “O relator negará seguimento 

a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em 

confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, 

do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior”.

Nesse diapasão, diante da sua manifesta improcedência,  NEGO 
SEGUIMENTO a remessa oficial.

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa,  ___ de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                     Relator
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