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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001134-10.2012.815.0241 – 3ª Vara de Monteiro 
RELATOR :Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado em substituição ao 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE :Município de Monteiro.
ADVOGADO :Carlos André Bezerra. 
APELADO :Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro – CAPRIBOM. 
ADVOGADO :Sérgio Petrônio Bezerra de Aquino. 

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA 
— CERTIDÃO DE  USO E  OCUPAÇÃO DE  SOLO — 
AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÕES  MÍNIMAS  PARA  A 
ELABORAÇÃO  DA  REFERIDA  CERTIDÃO  — 
APARENTE IMPOSSIBILIDADE DO PODER PÚBLICO 
—  AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA  – 
REQUISITO  DO  WRIT  INOBSERVADO  – 
IMPOSSBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO 
LÍQUIDO  E  CERTO  –  INTELIGÊNCIA DO  §  5º  DO 
ART.  6º  DA  LEI  12.016  –  DENEGAÇÃO  DA 
SEGURANÇA – PROVIMENTO DO APELO. 

—  A  certidão  pleiteada  pelo  recorrido,  cognominada  de  
certidão  de  uso  e  ocupação  do  solo,  tem  por  objetivo  a 
exposição de informações relativas a atividades permissivas  
ou  toleradas  pelo  Poder  Público,  inerentes  a  determinado  
imóvel. 

—  Note-se  que,  em sede  de  mandado de  segurança,  o  ônus  da  prova  
acerca  da  certeza  e  liquidez  do  direito  considerado  afrontado  é  do  
impetrante,  por ocasião do que dispõe o art.  1º  da Lei n. 12.016/2009.  
Precedentes:  MS  14095  /  DF,  Primeira  Seção,  rel.  Ministro  Herman  
Benjamin, DJe 28/08/2009; MS 13400 / DF, Primeira Seção, rel. Ministro  
Carlos Fernando Mathias, DJe 06/10/2008. ( STJ -  MS 14350/DF, Rel.  
Min.  Mauro  Campbell  Marques,  Primeira  Seção,  publicado  no  DJe 
19/11/2009)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.
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A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo 
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a segurança, nos termos 
do voto relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de 
fls. 198/201, proferida pelo Juízo  da 3ª Vara da Comarca de Monteiro, nos autos da 
ação de Mandado de Segurança impetrado pela Cooperativa dos Produtores Rurais 
de Monteiro – CAPRIBOM em desfavor do Município de Monteiro. 

Na decisão, o magistrado a quo concedeu a segurança para o 
fim de que o impetrado forneça a certidão de uso e ocupação do solo requerida 
na inicial para fazer prova junto ao Projeto Cooperar. 

Irresignado,  o  município  apelante  pugna  pela  reforma  da 
sentença ao argumento de que é necessário a individualização e detalhamento da área 
onde a recorrida quer  instalar  os tanques de leite,  a fim de que se possa emitir  a 
certidão perquirida.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo às fls. 213/214. 

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em 
seu parecer de fls. 232/234, opinou pelo desprovimento recursal. 

É o relatório. 

VOTO. 

Em  termos  objetivos,  a  Cooperativa  apelada  impetrou 
Mandado  de  Segurança  contra  ato  coator  praticado  pela  Prefeita  Municipal  de 
Monteiro, consistente na suposta recusa ao fornecimento de uma  certidão de uso e 
ocupação de Solo, para fins de instalação de tanques de resfriamento de leite, nas 
comunidades  de  Cacimba  de  Cima,  Aroeira,  Malhada  Vermelha/Garapa,  Poço  de 
Baixo/Cacimbinha e Araçá/Ribeiro Fundo.

Em sede  administrativa,  no entanto,  o  Município  recorrente 
justificou  a  recusa  na  elaboração  da  referida  certidão,  ao  argumento  de  que  o 
requerimento da Cooperativa impetrante não trazia nenhuma indicação precisa 
a respeito do local exato onde seriam instalados os tanques de resfriamento nos 
sítios solicitados, bem como que não havia documento de propriedade, de modo 
que não se sabia se referidos terrenos são de propriedade de terceiros, nem se 
estão em área cuja ocupação é vedada pela legislação ambiental. (fl. 152)  

Como é assente, o exercício do direito de certidão, insculpido 
em norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, encontra sua gênese no art. 5° 
da Constituição Federal, e constitui meio vocacionado à obtenção de informações e 
elementos inerentes à instrução de direito e esclarecimento de situações relacionadas 
ao cidadão.  

Entretanto, e aqui já nos referindo as peculiaridades que o caso 

2



concreto expõe,  o direito  de certidão refere-se à  análise  de determinados aspectos 
técnicos  relativos  à  ocupação  e  uso  das  áreas  mencionadas.  É  dizer:  a  certidão 
pleiteada pelo recorrido, denominada de certidão de uso e ocupação do solo, tem por 
objetivo a exposição de informações relativas a atividades permissivas ou toleradas 
pelo Poder Público, inerentes a determinado imóvel. 

Neste  contexto,  porque  dotada  de  particularidades  e 
especificidade  técnicas,  o  fornecimento  da  mencionada  certidão  foi  negada  pelo 
município  apelante,  conforme  dito  alhures,  ante  a  ausência  do  fornecimento  da 
localização precisa de cada terreno onde serão instalados os referidos tanques, bem 
como pela ausência de comprovação quanto a titularidade dos imóveis indicados. 

Pois bem.

O Mandado de Segurança, ação proposta em primeiro grau, é 
meio Constitucional para proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, sendo 
inaceitável dilação probatória em seu procedimento. Na verdade, o direito líquido e 
certo, é uma condição de admissibilidade do mandado de segurança, não importando o 
grau de complexidade fatídico ou doutrinário.

Da  análise  dos  fatos  percebe-se  que  a  questão  em conflito 
necessita de averiguação probatória mais detalhada para comprovar a existência do 
direito pleiteado, caso que não condiz com o remédio utilizado. É o que se extrai da 
análise das mais diversas correntes doutrinárias; para que o direito seja líquido e certo 
deve existir clareza nos fatos, os quais deverão ser provados de plano (já na inicial e 
através de documentos) e, ainda pleno amparo pelo ordenamento jurídico.

In  casu,  a  cooperativa  apelada  não  comprovou  a 
propriedade dos terrenos que pretende instalar os tanques de leite, documento 
este imprescindível para emissão da pretendida certidão, conforme ressaltou o 
Secretário de Administração através do documento de fl. 152. Desse modo, pode-
se concluir que a impetrante/apelada não fez prova pré-constituída de seu direito, 
e que há necessidade de dilação probatória, o que não se permite em sede de mandado 
de segurança.

Não é ocioso destacar, que, excluídos os casos excepcionais 
dispostos no art. 6º, §1º da Lei n.º 12.016/09, a exordial do mandado de segurança 
deve vir instruída com os documentos indispensáveis à comprovação das alegações 
que a embasam, porquanto se trata de ação voltada à proteção de direito líquido e 
certo, isto é, direito demonstrável de plano, através de prova pré-constituída.

O entendimento da Corte Superior de Justiça acerca da prova 
no mandado de segurança:

Note-se que, em sede de mandado de segurança, o ônus da prova 
acerca da certeza e liquidez do direito considerado afrontado é 
do impetrante,  por ocasião do que dispõe o art.  1º  da  Lei  n. 
12.016/2009.  Precedentes:  MS  14095  /  DF,  Primeira  Seção,  rel. 
Ministro  Herman  Benjamin,  DJe  28/08/2009;  MS  13400  /  DF, 
Primeira  Seção,  rel.  Ministro  Carlos  Fernando  Mathias,  DJe 
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06/10/2008. (MS 14350/DF, Rel.  Min. Mauro Campbell  Marques, 
Primeira Seção, publicado no DJe 19/11/2009).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.  ANISTIA. 
LEI  N.º  10.559/2002.  MILITARES  DA  FORÇA  AÉREA 
BRASILEIRA. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA N.º 
1.104/GM3-64. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ATO DE EXCEÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1.  O mandado de segurança exige prova pré-constituída como 
condição essencial à verificação do direito líquido e certo, sendo 
a  dilação  probatória  incompatível  com  a  natureza  da  ação 
mandamental;  não  se  constituindo,  portanto,  meio  processual 
adequado para provar a  existência  (ou a  inexistência)  de  um 
determinado  fato.  [...] Segurança  denegada.  (MS 9815/DF,  Rel. 
Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 02.12.2009).

Ademais,  deve-se  destacar  ainda  que  a  impetrante  sequer 
informou no petitório inicial o endereço dos imóveis que pretendia instalar os tanques 
de leite, vindo a fazê-lo apenas às fls. 178/179, via petição, o que é inviável pela via 
estreita da ação mandamental.

Neste viés, cumpre destacar, contudo, que o caso em tela não 
importa a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito da pretensão 
mandamental, preservando intacta a possibilidade de o impetrante valer-se, no prazo 
decadencial, de novo writ, ou buscar as vias ordinárias para demonstrar a veracidade 
de suas alegações e a juridicidade de sua tese. 

Assim,  à  vista  das  considerações  acima  ilustradas,  DOU 
PROVIMENTO  AO  RECURSO,  para  reformar  a  sentença  monocrática  e,  por 
consequência, denegar a segurança. 

É como voto. 

Presidiu a Sessão a Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes.  Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de Almeida,  Juiz 
convocado em substituição ao Des.  Saulo Henriques  de Sá e  Benevides,  a  Exma. 
Desa. Maria das Graças Morais Guedes, e o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. 

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
Procurador de Justiça. 

João Pessoa, 19 de agosto de 2014. 

Ricardo Vital de Almeida 
 Juiz convocado/Relator
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