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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. CONCURSO PARA TÉCNICO EM PRÓTESE
DENTÁRIA.  NOMEAÇÃO  ESPONTÂNEA.  EFETIVO
CUMPRIMENTO  PELA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
COMPROVAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
DA SEGURANÇA. OBEDIÊNCIA AO ART. 485, INC. VI, DO
CPC. DENEGAÇÃO DA ORDEM (ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº
12.016/2009). EFEITO TRANSLATIVO. PROVIMENTO. 

- Consoante se extrai dos documentos acostados à fl. 80, já foi
concedido,  desde  o  dia  25  de  julho  de  2014,  à  impetrante,
sponte  propria  da  Administração  Pública,  aquilo  que  se
almeja no  presente  mandamus,  isto  é,  a  nomeação daquela
para  o  cargo  de  técnico  em  prótese  dentária.  Assim,  se  a
Administração Pública nomeara a impetrante nos moldes por
ela objetivados, não subsiste razão para a concessão da ordem
mandamental, por falta superveniente de interesse de agir. 

- Exatamente nessa linha, impõe-se o provimento do apelo e
da remessa necessária, para, nos termos dos artigos 485, VI, do
CPC, e 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009, denegar-se a segurança,
mediante incidência, na espécie, do efeito translativo.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA  a  4ª  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao apelo e à remessa
para, reconhecendo a preliminar de falta de interesse de agir, denegar a ordem, nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 115.



RELATÓRIO

Trata-se  de  remessa  necessária  e  de  apelação  interposta  pelo
Município de João Pessoa contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, Exmo. Antônio Carneiro de Paiva Júnior,
nos autos do mandado de segurança com pedido liminar impetrado por  Francisca
Margareth Martins de Sousa, recorrida, contra ato do Prefeito de João Pessoa.

Na sentença ora objurgada, o douto magistrado a quo concedeu
a segurança pretendida, ao fim específico de, tornando definitiva a decisão liminar,
determinar à autoridade coatora a imediata nomeação da impetrante para o cargo de
Técnico em Prótese Dentária, ao qual restara aprovada em concurso público.

Irresignado com o provimento jurisdicional em apreço, o ente-
mirim ofertou suas razões recursais, pugnando pela reforma da sentença, arguindo,
em apertada síntese, a salutar denegação da segurança por perda superveniente do
interesse de agir, tendo em consideração a nomeação espontânea da impetrante.

Ainda intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar, o douto representante da Procuradoria
de  Justiça  em atuação  nesta  instância  emitiu  parecer,  opinando pela  extinção  do
processo sem resolução de mérito, dada a falta superveniente do interesse de agir.

É o relatório.

VOTO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística
em deslinde, cumpre salientar que a remessa e o recurso devem ser providos, para o
fim de denegar a segurança por perda superveniente do interesse de agir.

Tal  entendimento  é  mandamental,  uma  vez  que,  consoante
exsurge do documento juntado à fl. 80, houve, previamente à concessão da medida
liminar e ao trâmite regular do feito mandamental, a nomeação espontânea, no dia 25
de julho de 2014, da impetrante, para o cargo de “técnico em prótese dentária”, ao
qual fora aprovada e o que consubstancia o objeto principal da demanda.

Sendo assim, entendo que, se a Administração Pública nomeou
a impetrante nos moldes pela mesma objetivados, não há razão para a continuidade
do presente mandamus, por falta superveniente de interesse de agir. 



Embora prolatados em caso diverso,  confiram-se julgados do
Colendo  STJ,  do  Tribunal  Pleno  e  da  1ª  Câmara  Cível  desta  Egrégia  Corte,  cujo
raciocínio acerca da perda do objeto é perfeitamente adequado a estes autos:

“PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
PRECATÓRIO  ALIMENTAR.  REQUERIMENTO  PARA
QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA E SEQUESTRO DE
VERBAS.  OMISSÃO  CONFIGURADA.  LEVAMENTO  DA
QUANTIA.  PERDA  SUPERVENIENTE  DE  OBJETO.
CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE  DE  AGIR. ART.  267,  VI,  DO  CPC.
IRRESIGNAÇÃO PREJUDICADA. 1. A perda superveniente
de objeto do recurso, que objetivava impedir o sequestro de
rendas  públicas,  é  verificada  quando  o  levantamento  da
quantia é efetivado e enseja a carência do direito de ação por
ausência de interesse de agir, ex vi do art. 267, VI, do CPC.
Precedentes:  RMS  30.613/SP,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,
Segunda Turma,  DJe 2/12/2009; AgRg no RMS 30.390/SP, Rel.
Ministro  Benedito  Gonçalves,  Primeira  Turma,  DJe
30/11/2009; RMS 29.642/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 3/9/2009; RMS 22.991/SP, Rel.  Ministra
Denise  Arruda,  Primeira  Turma,  DJe  15/12/2008;  RMS
21.651/SP,  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  DJe
01/12/2008. 2. Recurso ordinário não provido.”1

“PROCESSUAL  CIVIL  –  MANDADO  DE  SEGURANÇA  –
LICITAÇÃO  –  PERDA  DE  OBJETO.  1.  Perde  o  objeto
mandado de segurança ajuizado com o objetivo de habilitar a
impetrante  em  processo  de  licitação,  determinando-se  a
abertura  da  proposta  apresentada,  considerando  que  houve
adjudicação  do  contrato  à  empresa  vencedora  da  licitação,
estando em fase de conclusão a obra. 2. Recurso ordinário não
provido”.2

“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Auditor do
Tribunal de Contas. Prejudicial de perda do objeto. Ameaça
concretizada.  Orientação  do  STJ.  Prejudicialidade.  Se  o  ato
contra o qual se impetrou mandado de segurança preventivo
concretizar-se, o remédio heróico perde seu objeto, devendo
ser  julgado  prejudicado,  extinguindo-se  o  processo  sem
julgamento do mérito”.3 

1 STJ – RMS 33087/SP – Min. Mauro Campbell Marques – T2 – 16/02/2011.
2STJ - RMS 23208 / PA – Relª. Minª. Eliana Calmon – T2 - DJ 01/10/2007, p. 256.
3TJPB – 888.2004.001564-4/001 – Rel. Des. Antônio de Pádua Lima Montenegro – Tribunal Pleno – DJ 28/8/2004.



“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  Comissão  Parlamentar  de
Inquérito. Pretensão de evitar sua constituição. Conclusão dos
trabalhos.  Perda  superveniente  do  objeto.  Desaparecimento
do interesse  de  agir.  Extinção  do  processo.  Apelação  Cível.
Desprovimento.  Se  é  pretensão do Impetrante desconstituir
Comissão  Parlamentar  de  Inquérito,  instalada  pela  Câmara
Municipal,  tendo  a  mesma  encerrado  seus  trabalhos,
apresentando suas conclusões, não existe mais interesse para
ser tutelado pelo presente remédio heróico, motivo pelo qual
se impõe a extinção do processo, ante a perda do objeto da
demanda”.4 

Em tal cenário, cabível a extinção do processo sem apreciação
do mérito (CPC, art. 485, VI), pois “desaparecendo os fatos que deram causa à ação,
desaparece o objeto, ocasionando a superveniente falta de interesse de agir”.5 

Com efeito,  segundo lecionam José  Miguel  Garcia  Medina  e
Fábio Caldas de Araújo:

“O pedido deverá ser extinto, sem análise do mérito, quando
se deixar de configurar a utilidade na impetração (art. 10 da
12.016/2009 c/c art. 267, VI, do CPC). Nesta acepção deve ser
incluída toda modificação fática que possibilite a aplicação do
art.  462  do  CPC.  A  perda  da  utilidade  do  mandado  de
segurança  no  decorrer  de  seu  processamento  provocará  a
prolação de sentença processual (Prozessurteil)...”6

Por fim, vale ressaltar que a Lei do Mandado de Segurança (Lei
nº  12.016/2009)  prevê,  no  seu  art.  6º,  §  5º,  que  se  deve  denegar  o  mandado  de
segurança nos casos previstos pelo artigo 267, CPC, in verbis:

Art.  6º,  §  5º,  Lei  12.016/2009  -  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.

Em  razão  de  todo  o  acima  exposto  e  por  ocasião  do  efeito
translativo inscrito no artigo 1.013, § 1º, do CPC/2015,  dou provimento à remessa
necessária e ao apelo para o fim de,  reconhecendo a preliminar de carência do
interesse de agir por perda superveniente do objeto, denegar a ordem, conforme
artigos 485, VI, do CPC, e 127, X, do RITJPB, e 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009.

4TJPB – 888.2001.012854-6/001 – Rel. Des. Antônio de Pádua Lima Montenegro – DJ 02/07/2002.
5TRF 1ª R. – EDAMS 01000053984  – Rel. Juiz Conv. Manoel José Ferreira Nunes – 1ª T.S. - DJU 29.08.2002 – p. 97.
6Mandado de Segurança Individual e Coletivo. Comentários à Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. Medina, José Miguel Garcia; 
Araújo, Fábio Caldas de. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 90.



É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, dar provimento ao apelo e à
remessa para,  reconhecendo a preliminar de falta  de interesse de agir,  denegar a
ordem, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a sessão o Exmo. Des.  Romero Marcelo  da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento o Exmo Dr. José Raimundo de Lima,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de abril de 2018.

João Pessoa, 18 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


