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Decisão Monocrática
MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 2013784-31.2014.815.0000
RELATOR          : Juiz Ricardo Vital de Almeida 
IMPETRANTES  : Bruno Marcelo Fernandes e outros
ADVOGADO      : Vanessa de Deus Silva
IMPETRADO      : Secretário de Administração Penitenciária do 
                              Estado da Paraíba

MANDADO  DE  SEGURANÇA  –  PETIÇÃO  INCIAL
APÓCRIFA  –  CONCESSÃO  DE  PRAZO  PARA
REGULARIZAÇÃO  DO  VÍCIO  –  INÉRCIA  -
DENEGAÇÃO  DA  ORDEM  SEM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO.

À  luz  dos  precedentes  desta  Corte  “a falta  de
assinatura da petição inicial de mandado de segurança
representa ausência de pressuposto constituição válida
do  processo.  Oportunizada  a  regularização  do  vício,
nos termos do art. 284, caput, do CPC, e não atendida
a  diligência,  é  de  rigor  o  indeferimento  da  inicial,
consoante seu parágrafo único”.1 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança impetrado  por  Bruno
Marcelo Fernandes Gouveia e outros contra ato imputado ao Secretário  de
Administração Penitenciária do Estado da Paraíba.

Alegam  os  impetrantes  na  exordial  que  são  Agentes  de
Segurança Penitenciária do Estado da Paraíba e se candidataram ao processo
seletivo interno destinado ao provimento de vaga para o IV Curso de Escoltas e
Intervenção Tática em Estabelecimentos Penais – IV CEITEP.

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 99920120012201001, - Não possui -, Relator
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira , j. em 10-01-2013.



Aduzem,  no  entanto,  que  “ao  realizarem  a  prova  do  certame,
foram surpreendidos com questões referentes a assuntos não previstos no que
determina expressamente o edital” (fl. 04), além de que “o examinador pecou
em sua elaboração e redigiu erroneamente os enunciados” (fl. 04), fatos que
lhes prejudicaram no certame.  

Sustentando que tal  procedimento deve ser repelido através do
presente  mandamus,  requerem o deferimento  de liminar  e  a  concessão da
ordem, para que “sejam anuladas as questões de números 02, 03, 04, 05, 06,
09  e  10  da  prova,  bem como,  que  conceda  novo  prazo  para  entrega  dos
exames médicos e que os impetrantes realizem um novo teste de aptidão física
(TAF), [com] o reconhecimento da aprovação dos impetrantes e inclusão no IV
Curso de Escoltas e Intervenção Tática em Estabelecimentos Penais” (fl. 12).

O processo foi manejado eletronicamente, com distribuição para a
competência do Tribunal Pleno.

Às fls.  57/58,  o  então Relator – Juiz Aluízio Bezerra Filho,  em
substituição ao Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos – declinou
da competência do Tribunal Pleno para a Seção Especializada, determinando a
transformação  do  processo  eletrônico  em autos  físicos,  para  o  seu  regular
processamento naquele órgão fracionário.

Cumprida tal providência, o feito foi distribuído para a relatoria do
Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, que, à fl. 54, despachou
determinando a intimação da advogada Vanessa de Deus Silva para assinar a
petição inicial no prazo de 10 (dez) dias.  

Tal  intimação foi  procedida (fls.  67/68) e,  à fl.  69,  a escrivania
certificou que não houve resposta aos aludidos termos.    

É o relatório.
Decido.

A ordem mandamental  deve  ser  denegada,  sem resolução do
mérito,   com base no art. 6º, §5º2 da Lei 12.016/2009 c/c art. 267, inc. IV3 do
CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo.

Conforme  relatado,  o  presente  mandado  de  segurança  foi
impetrado  eletronicamente,  por  ter  sido  encaminhado  à  competência  do
Tribunal Pleno.

2Art. 6º, §5º Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei.
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.
3Art. 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;



O  então  Relator  declinou  da  competência  para  a  Seção
Especializada  Cível,  determinando,  em  consequência,  transformação  do
processo  eletrônico  em  autos  físicos,  para  o  seu  regular  processamento
naquele órgão fracionário.

Ocorre que ao ser transformado em processo físico e distribuído
para a Seção Especializada, o novo Relator, observando que a petição inicial
estava apócrifa,  determinou a intimação da advogada para regularização do
vício.

Apesar de devidamente intimada, a causídica não compareceu
para cumprir o ato determinado, consoante certidão constante à fl. 69.

Com efeito, outra alternativa não há senão a extinção do presente
mandado de segurança sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido, proclama a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça:

EMENTA  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR
POLICIAL  MILITAR.  EXCLUSÃO  A  EM  DA
DISCIPLINA.  SUPOSTAS  NULIDADES  NO  CURSO
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.  PEDIDOS.
ANULAÇÃO  DO  FEITO  E  CONSEQUENTE,
RESTABELECIMENTO  DO  VÍNCULO  FUNCIONAL.
INICIAL  DO  WRIT  NÃO  ASSINADA.  INTIMAÇÃO
PARA SUPRIMENTO DO VICIO. INÉRCIA. ART 284,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC.  INICIAL
INDEFERIDA.  PROCESSO  E  TINTO  SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
I. A falta de assinatura da petição inicial de mandado
de  segurança  representa  ausência  de  pressuposto
constituição  válida  do  processo.  Oportunizada  a
regularização do vício, nos termos do art. 284, caput,
do  CPC,  e  não  atendida  a  diligência,  é  de  rigor  o
indeferimento  da  inicial,  consoante  seu  parágrafo
único.  Inicial  indeferida.  Processo  extinto  sem
resolução de mérito.4

4 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 99920120012201001, Relator Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira , j. em 10-01-2013.



Face ao exposto, DENEGO a segurança, sem adentrar no seu
mérito, com base no art. 6º, §5º5 da Lei 12.016/2009 c/c art. 267, inc. IV6 do
CPC e o art. 127, inc. X7 do RITJ/PB.

P. I. 

João Pessoa, 13 de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
                  RELATOR

G/07

5Art. 6º, §5º Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei.
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.
6Art. 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;
7Art. 127. São atribuições do Relator: X - extinguir o processo de competência originária do
Tribunal, nas hipóteses previstas no art. 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
órgãos;


