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MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CONGELAMENTO
DE  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  (ANUÊNIO)  E  DE
INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONDIÇÃO
DA  AÇÃO  NÃO  OBSERVADA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  PRECEDENTES  DO  STJ.  PROCESSO EXTINTO,  SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

− No mandado de segurança é exigida a prova, de plano, da
pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos
específicos e essenciais está a prova pré-constituída da liquidez e
certeza do direito a ser tutelado. Em  se  tratando  de  matéria
controvertida, conclui-se pela inadequação da ação mandamental. 

Vistos etc.      

ADEMAR MOREIRA DE FARIAS, já qualificado nos autos,  impetrou
Mandado de Segurança contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelo
PRESIDENTE  DA  PBPREV  -  PARAÍBA  PREVIDÊNCIA,  consistente  no
congelamento  dos  adicionais  por tempo de  serviço  (anuênio)  e  de
inatividade percebido pelo impetrante, Policial Militar Reformado.

Em suas razões  assevera,  em síntese, que sua remuneração vem
sendo  paga  a  menor  pelo  ente  federado,  mediante  uma  interpretação
equivocada da Lei Complementar nº 50/2003, que resultou no congelamento
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das parcelas de “anuênios” e “adicional de inatividade” percebidos por todos os
funcionários públicos civis da administração direta e indireta.

Alega que é Policial Militar Reformado da Paraíba e que, desde o ano
de  2003,  com  a  entrada  em  vigor  da  Lei  Complementar  nº  50/2003,  as
mencionadas parcelas foram congeladas com base no valor da época. Suscita
que a mencionada norma não se aplica aos militares, uma vez que se refere,
tão  somente,  aos  servidores  da  Administração  Direta  e  Indireta  do  Poder
Executivo. 

Afirmou que,  ao tempo da passagem para  a  inatividade,  contava
com 20 (vinte) anos de serviço, o que lhe garantiria, em tese, a razão de 20%
(vinte por cento) a título de anuênio e 20% (vinte por cento)  referente ao
adicional de inatividade, ambos calculados com base no soldo fixado em 2012,
invocando os arts. 12 e 14 da Lei Estadual nº 5.701/93.

Ao final, requer a concessão da ordem mandamental, para que seja
feito o descongelamento e consequente atualização do adicional por tempo de
serviço, bem como do adicional de inatividade, com extensão retroativa a data
da impetração.

Notificada,  a  autoridade  coatora  apresentou  as  informações  de  f.
64/74, alegando a plena aplicação das Leis Complementares Estaduais nº 50 e
58, ambas do ano de 2003, aos militares, razão pela qual roga pela denegação
da ordem pleiteada.

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela
concessão da segurança (f. 84/90).

É o relatório.

DECIDO.

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.

Conforme  já  assentou  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  “é  de
responsabilidade da impetrante a juntada dos documentos comprobatórios de
seu alegado direito líquido e certo”.1

1 MS 12939 ⁄ DF, 3ª Seção, Min. Rel. Paulo Gallotti, DJU 10⁄03⁄2008.
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Em diversas  oportunidades,  inclusive,  já  se  pronunciou  acerca  da
inadmissibilidade de produção de provas em sede de mandado de segurança,
in verbis:

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

O mandado de segurança tem via estreita de processamento, de forma que
a narrativa deve ser precisa, com a indicação do ato e do direito que se
afirma líquido e certo e violado devendo a prova ser pré-constituída, não se
admitindo a dilação probatória.3

O  mandado  de  segurança  visa  à  proteção  de  direito  líquido  e  certo,
exigindo a constatação, de plano, do direito alegado, não comportando –
por ter rito processual célere – dilação probatória.4

O  ex-Ministro  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira  bem  sintetizou  a
problemática do mandado de segurança:

“Como  decorrência  da  imprescindibilidade  de  comprovar-se  de  plano  o
direito líquido e certo, que, como visto, pressupõe fatos incontroversos,
induvidosos,  o  mandado  de  segurança  apresenta-se  como  um
procedimento de natureza documental, no qual o autor deverá apresentar
suas provas já com a inicial (...)”5

In casu, o impetrante se insurge contra ato  supostamente ilegal e
abusivo  praticado  pelo  PRESIDENTE  DA  PBPREV  –  PARAÍBA  PREVIDÊNCIA,
afirmando que sua remuneração vem sendo paga a menor pelo ente federado,
mediante uma interpretação equivocada da Lei Complementar nº 50/2003, que
resultou no congelamento de suas parcelas referente a “anuênios” e “adicional
de inatividade”. Todavia, não há prova pré-constituída quanto ao alegado, eis
que deixou de anexar  as  fichas financeiras  (ou equivalente) referente  ao
período questionado.

2 MS 13.094/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 14/11/2008.
3 AgRg  no MS 13.769/DF,  Rel.  Ministro  CARLOS FERNANDO  MATHIAS  (JUIZ  FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª
REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2008, DJe 15/10/2008.
4 RMS 27.050/SP,  Rel.  Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 06/10/2008.
5 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Mandado de segurança: Uma Visão de Conjunto. In:__Mandado de segurança e
Injunção. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 107-124.
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O único  documento  que  especifica  as  vantagens  percebidas  pelo
impetrante limita-se à um contra-cheque, referente ao mês de maio de 2012 (f.
24), restando impossível a análise e caracterização do alegado.

Como se  vê,  a  questão  debatida  nos  autos  é  controversa e  não
comprovada de plano, de modo que deveria ter sido objeto de ação ordinária, e
não de  mandado de segurança.  Para  concessão da  segurança  devem estar
presentes os pressupostos que a autorizam, dentre os quais, o direito líquido e
certo, pois o rito célere inerente ao writ não comporta dilação probatória. 

No mesmo sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSO  CIVIL  E  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DILAÇÃO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES DOS
DESCONTOS VINCULADOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO. CABIMENTO. ATO COATOR. INDICAÇÃO E COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.  SÚMULA  283/STF.  APLICABILIDADE  AO  RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. O mandado de segurança
possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos,
com  indicação  clara  do  direito  que  se  reputa  líquido,  certo  e  violado,
amparado em prova pré-constituída. Precedentes.[...] 3. Não se admite a
impetração  de  mandado  de  segurança  sem  indicação  e
comprovação  precisa  do  ato  coator,  pois  esse  é  o  fato  que
exterioriza  a  ilegalidade  ou  o  abuso  de  poder  praticado  pela
autoridade  apontada  como  coatora  e  que  será  levado  em
consideração  nas  razões  de  decidir.  Precedentes.  4.  A  Súmula
283/STF  incide,  por  analogia,  ao  recurso  ordinário  em  mandado  de
segurança. Precedentes. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança a
que se nega seguimento (RMS 30.063/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/02/2011)

Nesta Corte de Justiça, pacificou-se o mesmo entendimento:

MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR - REQUERIMENTO DE PASSAGEM
PARA  RESERVA  -  ALEGAÇÃO  DA  AUTORIDADE  IMPETRADA  DE  NÃO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - AUSÊNCIA DE PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA - REQUISITOS ESPECÍFICOS DO WRIT INOBSERVADOS
-  INDEFERIMENTO DA  PETIÇÃO INICIAL.  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  etc.  -
DECISÃO: Ante o exposto, com fulcro no art. 10 c/c §5º do art. 6º da lei
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12016/09, indefiro a petição inicial por ausência de prova pré-constituída. -
Defiro o pedido de gratuidade judiciária em favor da impetrante.6 

Assim, diante das considerações expendidas, com arrimo no art. 10
da Lei  nº 12.016/2009 c/c  o art.  267,  inciso IV,  do CPC,  julgo extinto o
processo,  sem resolução de mérito,  denegando,  por esse motivo,  a
ordem pretendida.

Sem custas, nem honorários.7

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 17 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
    Relator

6 TJPB, Mandado de Segurança Nº 2013079-33.2014.815.0000, Relator: Dr. Ricardo Vital de Almeida,  Julgado em:
19/11/2014.
7 Súmula nº 105/STF: NA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO SE ADMITE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. (CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994 p. 13885).


