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                                          Poder Judiciário do Estado da Paraíba

Tribunal de Justiça
Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000455-02.2011.815.0061
ORIGEM: 2ª Vara Mista da Comarca de Araruna
RELATOR: Juiz Miguel de Britto Lyra, convocado para substituir a Desª
Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Maria Edilma André Silva
ADVOGADO: Bruno de Farias Cascudo
APELADO: Município de Araruna
PROCURADORA: Adriana Coutinho Grego 

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. EXCLUSÃO  DO
CERTAME. AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA  A  EMBASAR
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  PROCESSO  EXTINTO,  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

-  STJ:  “O  Mandado  de  Segurança  detém  entre  seus  requisitos  a
demonstração  inequívoca  de  direito  líquido  e  certo  pela  parte
impetrante,  por  meio  da  chamada  prova  pré-constituída,  inexistindo
espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus.” (AgRg
no RMS 46.575/MS, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/12/2014, publicação: DJe 02/02/2015.)

Vistos.

MARIA EDILMA ANDRÉ SILVA impetrou mandado de segurança contra
ato supostamente ilegal da PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARARUNA, aduzindo que
se submeteu a concurso público de provas e títulos, sendo aprovada e classificada
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após o resultado final do certame. 

Não obstante, após denúncias, o representante do Ministério Público da
Comarca de Araruna instaurou procedimento para apurar possíveis irregularidades
nas  documentações  apresentadas  (provas  e  títulos),  tendo  recomendando  a
exclusão da impetrante do certame. 

Notificada, a impetrante apresentou defesa, mas a autoridade coatora,
ao final, excluiu-a do certame por entender que a defesa era inconsistente. 

A  impetrante  sustenta  a  ilegalidade  do  ato  impugnado  e  que  esse
afrontaria  direito  líquido e certo seu,  além de violar  os princípios  basilares  da
atividade  administrativa,  a  presunção  de  inocência,  o  contraditório  e  a  ampla
defesa. Com base nesses argumentos requereu a concessão de liminar para anular
sua exclusão do certame e determinar a suspensão do mesmo, e que seu nome
passasse a constar na relação final dos aprovados e classificados. Mas, o pedido
foi indeferido, conforme decisão de fls. 62/64.

O Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de Araruna, na sentença recorrida
(fls. 200/203), extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art.
267, inciso VI do CPC, por ausência de prova pré-constituída. 

Irresignada a impetrante interpôs recurso apelatório por meio do
qual sustenta que a sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que
todos os fatos restaram comprovados através dos documentos colacionados, não
havendo a necessidade de produção de prova para análise do mérito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (f. 220/223).

A  Procuradoria  de  Justiça,  no  parecer  de  f.  233/236,  opinou  pelo
desprovimento do recurso “diante da ausência de prova pré-constituída de que
foi desrespeitado o direito líquido e certo da impetrante, e ainda, da comprovação
das irregularidades praticadas e da obediência dos princípios da ampla defesa e
contraditório no processo que culminou com a exclusão da autora” (f. 236).

É o breve relato.

DECIDO.

Inicialmente, destaco que os autos foram retirados da pauta da sessão
de julgamento do dia 08 de abril de 2014, conforme a certidão de f. 244, para fins
de uniformização jurisprudencial. 
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Contudo, o caso em tela não se refere às hipóteses de incidente de
uniformização discutida por esta Corte, pois objetiva, apenas, discutir a ilegalidade
de ato praticado pela  autoridade coatora (apelada)  que excluiu  a  apelante do
concurso  público  por  conta  de  denúncias  de  irregularidades  na  documentação
apresentada.

Feitas essas considerações, passo à análise do recurso apelatório.

Conforme relatado, a parte apelante se submeteu a concurso público de
provas e títulos promovido pela Prefeitura Municipal de Araruna (apelado), sendo
aprovada  e  classificada  após  o  resultado  final.  Porém,  após  a  instauração  de
procedimento administrativo visando apurar irregularidades, o Ministério Público
recomendou sua exclusão do certame, pleito esse que foi acatado pela autoridade
coatora após considerar inconsistentes as alegações expostas em sua defesa. 

Sustentando que o ato impugnado seria ilegal e fere direito líquido e
certo, além de violar princípios basilares da atividade administrativa, a presunção
de inocência, do contraditório e da ampla defesa, busca o Judiciário com o intuito
de anular sua exclusão do certame e determinar a suspensão do mesmo, de modo
que seu nome passe a constar na relação final dos aprovados e classificados.

No caso, como bem decidiu o Juiz de primeiro grau, o mandamus deve
ser extinto haja vista que não restou evidenciada a existência do direito líquido e
certo (prova documentalmente) suscitado pela impetrante, que tenha sido violado
por ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora.

Doutrina e jurisprudência, há muito, posicionam-se no sentido de erigir
como condição  da  ação  de  mandado  de segurança  a  comprovação do  direito
líquido  e  certo,  através  de  provas  pré-constituídas,  não  admitindo  dilação
probatória no rito especial mandamental. Portanto, deve a parte, no momento da
impetração, trazer com a exordial os documentos comprobatórios da sua tese.

Nesse sentido, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.  1.  O  Mandado  de  Segurança  detém  entre  seus
requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela
parte  impetrante,  por  meio  da  chamada  prova  pré-constituída,
inexistindo  espaço  para  a  dilação  probatória  na  célere  via  do
mandamus.  2.  Para  a  comprovação  do  direito  líquido  e  certo,  é
necessário  que,  no  momento  da  sua  impetração,  seja  facilmente
aferível  a  extensão  do  direito  alegado  e  que  este  possa  ser
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prontamente exercido, o que não ocorreu na espécie. 3. [...]1

O mandado de segurança não constitui  o  meio processual  adequado para
provar  um  fato.  Exige  prova  pré-constituída  como  condição  essencial  à
verificação  do  direito  líquido  e  certo,  de  modo  que  a  dilação  probatória
mostra-se incompatível com a natureza dessa ação constitucional.2

Compulsando os autos constato que a apelante não juntou documentos
que comprovassem a suposta ilegalidade de sua exclusão do certame, o que é
imprescindível para comprovar que seu direito tenha sido violado por ato ilegal ou
abusivo por parte da autoridade coatora.  Limitou-se a afirmar que teve seu
direito violado, que foi desrespeitado o resultado final do concurso e que houve
violação  aos  princípios  constitucionais  do  contraditório,  da  ampla  defesa,  da
presunção de inocência, dentre outros. 

Na  verdade,  da  análise  dos  fatos  constata-se  que  a  questão  exige
averiguação probatória mais detalhada para comprovar a existência do direito
pleiteado, hipótese que não condiz com a ação judicial utilizada. 

Observe-se, assim, que a peça vestibular do presente  writ  não se fez
acompanhar de documentos necessários à comprovação inequívoca das alegações
deduzidas, isto é, do direito líquido e certo, razão pela qual não se pode ter como
passível de tutela, na via augusta da ação mandamental, a pretensão formulada.

Por  tais  razões,  com base no art.  557 do Código de Processo Civil,
nego seguimento ao recurso apelatório, mantendo a sentença incólume.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 25 de fevereiro de 2015.

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
                                   Relator 

1 AgRg no RMS 46.575/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 02/02/2015.

2 MS 13.094/DF, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 14/11/2008.


