
 
DECISÃO MONOCRÁTICA
MANDADO DE SEGURANÇA  Nº 2010893-37.2014.815.0000
Relator :  Des. José Ricardo Porto.
Impetrante :  Y G serviços e Comércio de Informática Ltda.          
Advogado :  Isaac F. Costa.          
Impetrado : Secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Estado 

  da Paraíba.

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  NARRATIVA  DOS  FATOS 
CONFLITANTE  COM  O  PEDIDO.  INÉPCIA  DA  INICIAL. 
EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO ART. 295 
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE 
PREENCHIMENTO  DE  PRESSUPOSTO  DE 
ADMISSIBILIDADE.  INDEFERIMENTO  DA  EXORDIAL. 
POSSIBILIDADE  DE  INGRESSAR  COM  OUTRA  AÇÃO 
MANDAMENTAL OU NA VIA ORDINÁRIA. DENEGAÇÃO DA 
ORDEM SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. NOVA NORMA DO 
MANDAMUS.  INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  267,  I,  DA 
LEGISLAÇÃO  ADJETIVA  CIVIL,  C/C  O  DISPOSTO  NO 
ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/2009. 

- Se da narrativa dos fatos não decorre logicamente o pedido, inepta se 
encontra  a  exordial  do  writ  of  mandamus,  razão  pela  qual  deve  ser 
indeferida.

- O mandado de segurança deverá ser extinto sem resolução de mérito, 
denegando-se a ordem, quando indeferida a inicial, nos termos do art. 6ª, 
§5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 267, inciso I, do Código de Processo 
Civil.

- “Art. 6º das Lei 12.016/09.
(…)
§5º Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art.  
267 da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo  
Civil.” (§5º, do art. 6º, da Lei nº 12.016/2009).

 

V I S T O S

Trata-se  de  mandado  de  segurança  impetrado  por  Y  G  serviços  e  
Comércio  de  Informática  Ltda.,  em  face  de  ato  do  Secretário  de  Desenvolvimento  
Agropecuário e da Pesca do Estado da Paraíba,  que aplicou penalidade administrativa à 
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impetrante,  em  razão  da  não  assinatura  de  contrato  administrativo  após  êxito  em 
procedimento licitatório.

Argumenta que sofreu sanções desproporcionais por ter perdido o prazo 
de assinatura do pacto, na medida em que se encontra com restrição ao direito de concorrer 
em licitações, bem como ainda foi condenada na pena de multa.

Também aduz que a administração proveu seu recurso administrativo, 
mas computou o período de suspensão de forma equivocada. Nesse diapasão, assevera que o 
lapso temporal correto seria do dia 12 de junho de 2014 a 10 de setembro de 2014.

Assim, liminarmente, pugna pela determinação da autoridade coatora em 
efetivar a aplicação da penalidade no prazo de 12 de junho de 2014 a 10 de setembro de 2014, 
perfazendo o total de 120 (cento e vinte) dias.

No mérito, requer a “a concessão da segurança para, reconhecendo-se a  
ilegalidade do ato coator, compelir a autoridade coatora que se abstenha,definitivamente,  
aplicar a penalidade de suspensão pelo prazo de aplicação de 12 de junho de 2014 a 10 de  
setembro de 2014, perfazendo os exatos  120 (cento  e  vinte)  dias  de suspensão e afastar  
totalmente  a  aplicação  de  multa  de  mora  por  ferir  totalmente  o  princípio  da  
proporcionalidade; (fls. 15).

Juntou documentos -fls. 16/54.    

É o necessário relatório. DECIDO:

Desde  logo,  esclareço  que  este  Mandado  de  Segurança  seguirá  os 
trâmites declinados pela Lei n. 12.016/2009.

Sendo assim, nos termos do art. 10, caput, da referida legislação:

“Art.  10.  A inicial  será desde logo indeferida,  por decisão motivada,  
quando não for o caso de mandado de segurança  ou lhe faltar algum 
dos  requisitos  legais ou  quando  decorrido  o  prazo  legal  para  a  
impetração.”. (Caput, art. 10, da Lei. Nº 12.016/2009). Grifei.

É pertinente, ainda, esclarecer que a previsão insculpida no art. 10, da Lei 
n. 12.016/2009, por se tratar de matéria de ordem pública, poderá ensejar no indeferimento, 
ex officio, da petição inicial.

Oportuno destacar que o Regimento Interno desta Corte autoriza o relator 
a decidir, isoladamente, em casos desse jaez, senão vejamos:

“Art. 127. São atribuições do Relator:
(…)
X – extinguir  o  processo de competência  originária do Tribunal,  nas  
hipóteses previstas no artigo 267 e nos incisos III e V do artigo 269 do  
Código  de  Processo  Civil,  e  resolver  incidentes  cuja  solução  não  
competir ao Tribunal, por algum de seus órgão;” (Art. 127, X, do RITJPB).
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Por sua vez, o inciso I, do art. 267, da Lei Adjetiva Civil, assevera que:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
I – quando o juiz indeferir a petição inicial;” (Inciso I, do art. 267, do CPC).

Friso que a nova norma mandamental  (Lei nº 12.016/2009),  em casos 
desse jaez (indeferimento da inicial – art. 267 - I, do CPC), instituiu, tecnicamente, que nas 
hipóteses  de  extinção  sem  julgamento  do  mérito  a  segurança  deve  ser  denegada,  senão 
vejamos:

“Art. 6º …
(…)
§5º Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art.  
267 da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo  
Civil.” (§5º, do art. 6º, da Lei nº 12.016/2009).

Pois bem.

A  empresa  impetrante  sustenta  na  fundamentação  de  sua  exordial  a 
correta  aplicação  da  penalidade,  com  supedâneo  nos  princípios  da  razoabilidade  e 
proporcionalidade. 

Inclusive, explicita a correta data de suspensão do direito de licitar  na 
causa  de  pedir,  todavia,  de  forma  surpreendente,  requer  atitude  diversa  no  mérito  do 
mandamus, qual seja, a abstenção da aplicação da penalidade de suspensão. Veja-se:

“a concessão da segurança para, reconhecendo-se a ilegalidade do ato  
coator, compelir a autoridade coatora que se abstenha,definitivamente,  
aplicar a penalidade de suspensão pelo prazo de aplicação de 12 de  
junho de 2014 a 10 de setembro de 2014, perfazendo os exatos 120  
(cento e vinte) dias de suspensão e afastar totalmente a aplicação de  
multa de mora por ferir totalmente o princípio da proporcionalidade;”  
(fls. 15).

Assim, verifica-se uma incongruência entre a causa de pedir e o pedido, 
ou seja, não decorre logicamente de suas afirmações o objeto, pelo que a petição inicial deve 
ser considerada inepta, nos termos do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 295 (...)
Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando:  
I - Ihe faltar pedido ou causa de pedir; 
II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 
III - o pedido for juridicamente impossível;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” 

Consequência  da  subsunção  acima  referenciada  é  o  indeferimento  da 
peça de ingresso, conforme legislação citada no início desta decisão.
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Destaque-se que a relação causa de pedir e pedido é imprescindível, uma 
vez que delimita a atuação do julgador, evitando que o mesmo decida de forma viciada. Tal 
assertiva é materializada pelo princípio da congruência.

Preceito  da  congruência  ou  adstrição  refere-se  à  necessidade  do 
magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir 
sentença de forma extra, ultra ou infra petita, e encontra-se previsto no art. 460 da Legislação 
Adjetiva Civil, nos seguintes termos: 

“É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa  
da pedida,  bem como condenar o réu em quantidade superior ou em  
objeto diverso do que lhe foi demandado.” 

Por último,  assevero  que o  requerente  ainda pode impetrar,  caso 
haja tempo hábil,  com um outro mandado de segurança,  devidamente  instruído,  ou 
ingressar na via ordinária.

Ante  o  exposto,  DENEGO  A  SEGURANÇA,  sem  apreciação  de 
mérito, com respaldo nas prescrições do §5º, do art. 6º, da Lei nº 12.016/2009, c/c dispositivo 
267, I, do CPC.

Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).

Intimem-se as partes. 

Providências necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 22 de agosto de 2014.

Des. José Ricardo Porto
    Relator

J/11R07
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