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Reexame Necessário nº 0000795-54.2013.815.0261 -  1ª Vara de Piancó
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Recorrido: Vanderleide Leite Soares.
Advogado: Manoel Wewerton Fernandes Pereira.
Interessado: Município de Piancó.
Advogado: Yurick Willander de Azevedo Lacerda.

DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO. 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ATO 
ADMINISTRATIVO REPUTADO COMO ILEGAL. 
SENTENÇA  PELA  CONCESSÃO  DA 
SEGURANÇA.  REEXAME NECESSÁRIO. ATO 
VERBAL.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DE 
EXISTÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA.  REQUISITO  INDISPENSÁVEL 
À  ELEIÇÃO  DA  VIA  MANDAMENTAL. 
APLICAÇÃO  DO  §5º  DO  ART.  6º  DA LEI  Nº 
12.016/2009 C/C INC. IV DO ART. 267 DO CPC. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  REFORMA  DA 
SENTENÇA.  EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  COM 
CONSEQUENTE DENEGAÇÃO  DA 
SEGURANÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Verificando-se que não consta, nos autos, os 
documentos  necessários  à  comprovação  da 
liquidez e da certeza do direito pleiteado,  bem 
como  da  adequação  da  via  eleita,  deve-se 
extinguir o processo, sem julgamento do mérito, 
com base na ausência de requisito legal deste 
writ,  denegando-se  a  segurança  por  força  do 
§5º, do art. 6º da Lei nº 12.016/2009.

VISTOS ETC.

Trata-se de  Reexame Necessário de sentença proferida pelo 
Juízo  da  1ª  Vara  de  Piancó no  Mandado  de  Segurança  nº  0000795-
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54.2013.815.0261 interposto por  VANDERLEIDE LEITE SOARES,  em face 
de ato  considerado ilegal do PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCÓ.

A  Impetrante  informa ser  Assistente  Social concursada  do 
referido  Município,  lotada  na  Secretaria  de  Saúde,  devendo  exercer  as 
atribuições de seu cargo no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), em 
cumprimento à Portaria nº 074/2013 (fls. 15).

Ocorre que, tem sido impedida de dar cumprimento ao referido 
ato  administrativo  por  suposta  ordem  verbal  da  Secretaria  de 
Desenvolvimento Humano e Cidadania, local onde estaria prestando serviços 
junto ao programa Bolsa Família. Em sendo assim, ajuizou a presente Ação 
Mandamental para que lhe fosse concedida a segurança para poder trabalhar 
no NASF.

Informações  da  Autoridade  demandada  (fls.  94/106)  aduzem 
pela  inexistência  do  ato  apontado  e  impossibilidade  de  concessão  da 
segurança pela inexistência de prova do direito que se busca tutelar.

Decisão liminar concedida pelo juízo originário (fls. 109/113).

O juízo sentenciante concedeu a segurança entendendo que a 
ordem verbal se constitui em ato administrativo sem motivação, sendo nulo 
por ausência do referido requisito de validade (fls. 121/124).

Sem recurso voluntário do Impetrado, os autos subiram a esta 
egrégia Corte para reexame necessário.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do 
recurso (fls. 138/141).

DECIDO

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  onde se  requer ordem 
para que a Impetrante possa exercer as atribuições do seu cargo no Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (NASF), em cumprimento à Portaria nº 074/2013 
(fls. 15).

Alega ter  sido impedida  de dar cumprimento ao referido ato 
administrativo por suposta ordem verbal  da Secretaria de Desenvolvimento 
Humano e Cidadania, local onde estaria prestando serviços junto ao programa 
Bolsa Família.

Apesar  da  seriedade  das  alegações,  que  demonstrariam 
desconformidade com a ordem jurídico-administrativa no Município de Piancó, 
a presente Ação Mandamental possui rito processual específico, destinada à 
tutela  de  direito  líquido  e  certo  posto  em  perigo  por  conduta  ilícita  da 
Administração.
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Tendo sido a ordem emitida verbalmente, ou não, o manejo da 
presente  ação  somente  está  autorizada  quando  encartados  todos  os 
elementos probatórios necessários à demonstração da verossimilhança das 
alegações.

Como  se  sabe, a  prova  pré-constituída  deve  ser  capaz  de 
demonstrar, de plano, a liquidez e certeza do direito pleiteado.  Na lição de 
Hely Lopes Meirelles1:

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo 
que esse direito se apresente com todos os requisitos para 
seu  reconhecimento  e  exercício  no  momento  da 
impetração. Em  última  análise,  direito  líquido  e  certo  é 
direito comprovado de plano. Se depender de comprovação 
posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. (....) 
Por se exigir  situações e fatos comprovados de plano é que 
não há instrução probatória  no mandado de segurança.  Há, 
apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as 
alegações  e  provas  oferecidas  pelo  impetrante,  com 
subsequente  manifestação  do  Ministério  Público  sobre  a 
pretensão do postulante.Fixada a lide nestes termos, advirá a 
sentença  considerando  unicamente  o  direito  e  os  fatos 
comprovados com a inicial e as informações”. [destaquei].

Celso Agrícola Barbi2, afirma que:

“[...]  a  circunstância  de  um  determinado  direito  subjetivo 
realmente  existir  não  lhe  dá  a  caracterização  de  liquidez  e 
certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar 
puderem  ser  provados  de  forma  incontestável,  certa,  no 
processo”. 

Analisando  os  documentos  encartados,  verifico  que  a 
Impetrante  não  logrou  êxito  em  comprovar  sua  narrativa,  especialmente 
quando as informações da Autoridade não a confirmam.

Como tem exigido o entendimento jurisprudencial, a segurança 
pleiteada ser denegada, nos termos do §5º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009 
c/c inc. IV do art. 267 do CPC:

Lei nº 12.016/2009 - Art. 6º. [...]
§ 5º 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.

CPC -  Art.  267.  Extingue-se  o  processo,  sem  resolução  de 
mérito:

1 in  Mandado de Segurança.  São Paulo:  Malheiros,  23.  ed.,  2001,  atualizado por  Arnaldo  Wald e Gilmar 
Ferreira Mendes, p.36. 

2 in Do Mandado de Segurança, 3ª Edição, p. 55.
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[...]
IV  -  quando  se  verificar  a  ausência  de  pressupostos  de 
constituição  e  de  desenvolvimento  válido  e  regular  do 
processo;

Assim  sendo,  é  imperioso  reconhecer  a  insuficiência  dos 
documentos anexados à exordial, na medida em que, dentre os mesmos, não 
constam aqueles que efetivamente serviriam de parâmetro para o julgamento 
desta  ação,  sendo,  neste  sentido,  os  seguintes  precedentes  do  Superior 
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-
CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA.
[...]
III.  Ausente prova documental pré-constituída do alegado 
direito  líquido  e  certo  tido  como  violado,  caso  é  de 
improvimento do Regimental, mantendo-se a decisão que 
negou seguimento ao Recurso Ordinário.
IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg  no  RMS   45.602/CE,  Rel.  Ministra  ASSUSETE 
MAGALHÃES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  05/08/2014, 
DJe 18/08/2014). [Em destaque].

1.  O  mandado  de  segurança,  por  ser  ação  autônoma  de 
impugnação  prevista  na  Constituição  Federal,  de  caráter 
protetivo  de  direito  líquido  e  certo,  exige,  para  sua 
admissibilidade,  a  presença  de  requisito  específico, 
notadamente, a existência irrefutável do direito líquido e certo 
de que se diz titular o impetrante, em virtude de sua natureza 
expedita (cf. RMS 16.392/MA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA 
BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 22/10/2007, p. 275). (AgRg 
no  RMS  44.242/MA,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 
09/06/2014).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO  FEDERAL.  PAD.SUSPENSÃO.  AUSÊNCIA  DE 
FATO  TÍPICO  E  JUSTA  CAUSA  NÃO  DEMONSTRADAS. 
DECISÃO  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS  NÃO 
CONFIGURADA.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA. 1.  Não  restou  demonstrada  a  alegada 
inadequação da pena de suspensão aplicada ao fiscal federal 
agropecuário por ato omissivo, apurado em regular  processo 
administrativo disciplinar (PAD), que resultou na consumação 
de exportação fraudulenta  de produtos  de origem animal.  2. 
Para  o  acolhimento  da  tese  defendida  em  mandado  de 
segurança,  impreterível  a  existência  de  prova  pré-
constituída nos autos. Precedentes. 3. Segurança denegada. 
(STJ – MS nº   13466  DF 2008/0068254-6,  Relator:  Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/02/2013, 
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S3  -  TERCEIRA  SEÇÃO,  Data  de  Publicação:  DJe 
13/02/2013).

ADMINISTRATIVO.  SERVIDORES  MUNICIPAIS. 
PROMOÇÃO.  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA.  AUSÊNCIA. 
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  NÃO  DEMONSTRADO.  1.  O 
mandado  de  segurança  exige  prova  pré-constituída  do 
direito alegado e, por sua própria natureza, não comporta 
dilação  probatória. 2.  No  caso,  a  impetrante  deixou  de 
comprovar  o  preenchimento  dos  requisitos  necessários  à 
promoção  pretendida, motivo  pelo  qual  não  é  cabível  a  via 
eleita. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl 
no RMS 22749 AM 2006/0208335-0. Relator: Ministro JORGE 
MUSSI,  Data  de  Julgamento:  22/02/2011,  T5  -  QUINTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2011). [Em destaque].

DISPOSITIVO

Pelo exposto,  com fundamento no §1º-A do art. 557 do CPC, 
DOU PROVIMENTO MONOCRÁTICO AO  REEXAME  NECESSÁRIO para 
reformar a sentença e  EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO,  e,  por  conseguinte,  DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do 
§5º3 do art. 6º da Lei nº 12.016/2009 c/c inc. IV do art. 267 do CPC.

Sem honorários advocatícios em conformidade com a Súmula 
512 do STF.

Custas pela Impetrante, cujo pagamento resta suspenso pelo 
deferimento da gratuidade judicial às fls. 89.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 21 de agosto de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator

3 § 5º  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. 
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