
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Mandado de Segurança nº 2001432-75.2013.815.0000.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Impetrante: Francisco Vieira de Freitas.
Advogado:  Denyson Fabião de Araújo Braga.
Impetrado: Presidente da Previdência dos Servidores do Estado da  Paraíba.

DECISÃO MONOCRÁTICA

MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO - ATO
COATOR -  ILEGALIDADE -  AUSÊNCIA DE PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA  –  INTIMAÇÃO  DO
IMPETRANTE PARA REGULARIZAÇÃO – INÉRCIA
QUE ENSEJA O INDEFERIMENTO DA INICIAL DO
MANDAMUS  –  DENEGAÇÃO  DA SEGURANÇA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.

- “O exame do ato supostamente ilegal, ou abusivo,
pressupõe que o impetrante demonstre, de plano, a
liquidez e a certeza do direito que busca proteger, o
que deve ser realizado por meio da exposição dos
fatos e dos fundamentos devidamente comprovados
através da prova pré-constituída.”  (STJ -  AgRg no MS
21.243/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 10/03/2015)

- A inobservância das intimações para a regularização
processual  por  inércia  do  interessado  implica  o
indeferimento  da inicial  do  mandado de  segurança,
nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09.

Vistos etc.

Trata-se  de Mandado  de  Segurança impetrado  por  Francisco
Vieira de Freitas contra o Presidente da Previdência dos Servidores do Estado
da Paraíba - PBPREV, através do qual pretende que seja atualizada os valores
das  seguintes  verbas:  1)  Adicional  por  Tempo  de  Serviço;  2)  Adicional  de
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Inatividade; e 3) Vantagem Pessoal do artigo 34 da Lei nº 5.701/92.

Foi determinada a intimação do impetrante para que providenciasse
a juntada de documento comprobatório da certeza e liquidez do direito alegado,
tais como ficha financeira, como preceituado nos artigo 283 e 284 do CPC, sob
pena de indeferimento da inicial (fls. 80/80v), não tendo havido manifestação do
impetrante (fls. 82).

É o breve relatório.

Decido.

Com  efeito,  o  impetrante  não  providenciou  a  juntada  dos
documentos necessários para comprovação do seu direito líquido e certo, mesmo
após ser formalmente intimada para tanto.

A inobservância das intimações para a regularização processual por
inércia do interessado implica o indeferimento da inicial do mandado de segurança,
nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09:

“Art.  10.   A  inicial  será  desde  logo  indeferida,  por
decisão motivada, quando não for o caso de mandado de
segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou
quando decorrido o prazo legal para a impetração.” 

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ENSINO  SUPERIOR.
FIES.  INSCRIÇÃO.  PETIÇÃO  DO  MANDAMUS
INDEFERIDA  LIMINARMENTE,  EM  RAZÃO  DA
AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Ministro
de  Estado  da  Educação,  do  Diretor  Geral  do  Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e do
Diretor Geral do Banco do Brasil S/A, consubstanciado na
não  efetivação  da  inscrição  da  impetrante  no
Financiamento  Estudantil  do  Ensino  Superior  -  FIES,
porquanto, segundo narrado na inicial, haveria divergência
entre  os  dados apresentados nos documentos pessoais
da impetrante e o apontado na inscrição eletrônica por ela
realizada,  no  site  do  MEC,  e  no  Documento  de
Regularidade de Inscrição (DRI).

II.  A decisão  ora  agravada  indeferiu  liminarmente  a
inicial, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009,
em  razão  da  ausência  de  prova  pré-constituída,
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porquanto  fora  juntado  aos  autos  apenas  cópia  da
certidão de casamento, das carteiras de identidade e
de trabalho, do título eleitoral da impetrante, além do
comprovante  de  sua  situação  cadastral  regular  no
CPF,  emitido  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do
Brasil.  Não há, nos autos, sequer o comprovante de
sua  inscrição  eletrônica  no  FIES  -  que  a  inicial
sustenta que fora efetuada pela impetrante, no site do
MEC -, ou da  emissão do Documento de Regularidade
de  Inscrição  (DRI),  pela  instituição  de  ensino,  após
apresentação  da  documentação  exigida,  como  se
alega, provas de fácil produção.

III.  Não  se  trata  de  exigir  da  impetrante  prova  de  fato
negativo (prova diabólica), mas deve-se ponderar que, na
via eleita,  em que não há fase de dilação probatória,  é
ônus da impetrante comprovar as alegações que justificam
a  sua  pretensão  mandamental,  o  que  não  foi
suficientemente realizado, na hipótese.

IV.  O exame do ato supostamente ilegal, ou abusivo,
pressupõe que o impetrante demonstre,  de plano,  a
liquidez e a certeza do direito que busca proteger, o
que  deve  ser  realizado  por  meio  da  exposição  dos
fatos e dos fundamentos devidamente comprovados
através da prova pré-constituída. Precedentes do STJ.

V.  Agravo  Regimental  improvido.  (STJ -  AgRg  no  MS
21.243/DF,  Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,
PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  25/02/2015,  DJe
10/03/2015)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  INDEFERIMENTO  DA
PETIÇÃO INICIAL. DESATENDIMENTO DA DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.  EXTINÇÃO. A
parte impetrante, apesar de intimada para juntar aos autos
as cópias para notificação da parte coatora e para ciência
da parte interessada,  deixou transcorrer in albis o prazo
legal.  Inicial  indeferida,  forte  nos  artigos  284,  parágrafo
único  e  295,  VI,  do  CPC.  Petição  inicial  indeferida.
Decisão  monocrática.  (TJ-RS;  MS  nº  70057859126,
Tribunal  Pleno,  rel.  Des.  Glênio  José  Wasserstein
Hekman, j. em 02ABR14).

Como se depreende dos autos, almeja o impetrante a atualização
de  verbas  remuneratórias  referente  ao  Adicional  de  Tempo  de  Serviço,
Adicional  de  Inatividade  e  da  Vantagem  Pessoal  do  artigo  34  da  Lei  nº
5.701/92.
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Todavia,  a  despeito  de  apontar  o  ato  coator  e  sustentar  sua
ilegalidade, o impetrante sequer apresentou os comprovantes de pagamentos
de  sua  remuneração  cujo  descongelamento  de  verbas  se  pretende  o
provimento judicial, inviabilizando, assim, a completa análise da demanda.

Não bastasse a falta de cuidado do impetrante ao instruir a inicial da
ação mandamental com cópia da ficha financeira, mesmo intimado para sanar a
irregularidade, em prazo previamente estabelecido, quedou-se inerte, restando, por
isso, configurada a hipótese prevista no artigo 267,IV, do Código de Processo Civil,
in verbis:

'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;'

Ora,  em  se  tratando  de  mandado  de  segurança,  tornam-se
dispensáveis  maiores  comentários  acerca  da  imprescindibilidade da  juntada de
cópia do ato administrativo que, como alegado, se afigura ilegal, por violar direito
líquido e certo do impetrante.

Dessa  feita,  diante  da  inércia  do  impetrante,  indefiro  a  petição
inicial do mandado de segurança, denegando a segurança e julgando extinto
o processo sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 10 da Lei nº
12.016/09. 

P. I.

João Pessoa, 17 de Abril de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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