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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL.  MANDADO  DE SEGURANÇA.
DOAÇÃO DE TERRENO PÚBLICO. SOLICITAÇÃO
DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO. OMISSÃO DA
ADMINISTRAÇÃO.  SENTENÇA  PELA
DENEGAÇÃO.  APELAÇÃO CÍVEL. 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.  SEGUIMENTO  NEGADO,
MONOCRATICAMENTE, AO APELO.

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
com  base  na  ausência  de  requisito  legal  para
impetração do Mandado de Segurança,  denegando-
se  a ordem por  força  do  §5º,  do  art.  6º  da Lei  nº
12.016/2009.

VISTOS, ETC.

Trata-se de Apelação Cível interposta por NILSON ROBERTO
DE OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Mari,
nos  autos  do  Mandado  de  Segurança  nº  0001118-76.2013.815.0611,
impetrado contra o MUNICÍPIO DE MARI.

O  Apelante  impetrou  a  ação  mandamental  alegando  ser
beneficiário de ato de doação de terreno público municipal, para edificação de
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imóvel residencial, e que, ao buscar a autorização administrativa para início
das obras, foi vítima de omissão ilegal da Administração. Para tanto, requereu
a concessão de ordem judicial no sentido de forçar o ente público a permitir a
edificação.

O juízo sentenciante decidiu pela denegação da segurança (fls.
51/53)  por  entender  que não estava  presente  prova  documental  suficiente
para a verificação da certeza e liquidez do direito, eis que ausentes elementos
capazes de certificar o preenchimento das condições para ser beneficiário da
doação.

No  prazo  recursal,  o  Apelante/Impetrante  ofertou  apelo  (fls.
56/58) alegando a ocorrência de equívoco na decisão, na medida em que a
comprovação das condições para ser beneficiário da doação foi realizada pela
Administração  Pública  Municipal,  quando  do  transcorrer  do  processo  de
seleção dos beneficiários. Assim, sendo seu direito à edificação da residência
no lote doado, requer a reforma do julgado para a concessão da respectiva
ordem.

Contrarrazões ofertadas (fls. 64/66).

Parecer  da  Procuradoria  de  Justiça  pelo  desprovimento  do
apelo (fls. 71/73).

É o breve relatório.

DECIDO

O Apelante ajuizou a presente ação mandamental objetivando
a concessão de ordem para dar início à edificação de imóvel residencial em
lote  doado  pelo  Município  de  Mari,  o  qual  se  deu  por  meio  de  processo
seletivo autorizado pela Lei nº 708/2008 (fls. 13/14).

A autoridade apontada como omissa alegou que o processo de
doação  dos  imóveis  encontra-se  viciado,  eis  que  o  Loteamento  Novo
Horizonte,  onde se encontra o lote objeto da lide,  não está regularizado e
registrado junto ao Cartório de registro imobiliário da região, como demonstra
a Certidão de fls. 45.

Assim, o juízo sentenciante denegou a segurança por entender
que o Impetrante não havia  comprovados todas as condições para figurar
como destinatário  da doação,  especialmente  quanto  não ser  possuidor  de
outro imóvel.

Por mais que se aplique a presunção de legalidade dos atos
administrativos  ao  Termo de  Doação  encartado  às  fls.  07,  a  ausência  de
registro  imobiliário  relativo ao respectivo loteamento impede a extração da
certeza e da liquidez do direito à edificação naquele local.
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Não  havendo  registro  do  empreendimento,  e
consequentemente de elementos que indiquem onde fica cada um dos lotes
(dentre  estes,  o  do  Apelante),  necessária  a  dilação  probatória  para  a
certificação  do  direito,  o  que  é  impossível  no  âmbito  do  Mandado  de
Segurança.

Em sendo assim, a segurança pleiteada deve 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:
[...]
IV  -  quando  se  verificar  a  ausência  de  pressupostos  de
constituição  e  de  desenvolvimento  válido  e  regular  do
processo;

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”. 

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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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:

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,  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

Diante do exposto, com fulcro do  caput do art.  557 do CPC,
NEGO SEGUIMENTO MONOCRÁTICO AO APELO.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 15 de janeiro de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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