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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

MANDADO DE SEGURANÇA Nº  0001424-64.2015.815.0000
RELATOR      : Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos
IMPETRANTE      : Keila Maria Pimentel Araújo
ADVOGADO            : José Laecio Mendonça, OAB/PB 9.714
IMPETRADO             : Presidente da Paraíba Previdência- PBPREV
ADVOGADO            : Daniel Guedes de Araújo, OAB/PB 12.366

PROCESSUAL  CIVIL –  Mandado  de
Segurança –  Servidora pública estadual  –
Professora  –  Progressão  de  nível   –
Preliminar  de  ilegitimidade  passiva   –
Rejeição.

–  A  autarquia  previdenciária  é  parte
legítima,  posto  que  possui  autonomia
administrativa, financeira e orçamentária e
detém  a  folha  de  pagamento  dos
aposentados.

PROCESSUAL  CIVIL –  Mandado  de
Segurança –  Servidora pública estadual  –
Professora  –  Progressão  de  nível   –
Requisitos estabelecidos pelo art. 19 da Lei
nº  7.419/2003  (PCCR)   –  Inexistência  de
comprovação de atendimento aos requisitos
previstos na dita Lei  – Dilação probatória
em ação mandamental – Impossibilidade –
Rito especial - Ausência de direito líquido e
certo - Denegação da ordem.

–  O  mandado  de  segurança  é  ação
constitucionalizada instituída para proteger
direito líquido e certo, sempre que alguém
sofrer  violação  ou  houver  justo  receio  de
sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder,
exigindo-se  prova pré-constituída  como
condição  essencial  à  verificação  da
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pretensa  ilegalidade,  sendo  a  dilação
probatória  incompatível  com  a  natureza
dessa  ação  constitucional  (art.  5,  LXIX,
CF/88).

– Restando ausente a prova pré-constituída
indispensável à demonstração da liquidez e
certeza  do  direito  pleiteado,  mostra-se
incabível o “mandamus”.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados, 

A  C  O  R  D  A  M,  em  Primeira  Sessão
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por
votação unânime, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito,
por igual votação, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator e da
súmula de julgamento de fl.retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  mandado  de  segurança,  com
pedido de liminar, impetrado por Keila Maria Pimentel Araújo contra ato dito
ilegal  e  omissivo  do  Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Paraíba
Previdência – PBPREV,  no sentido de não ter reconhecido o seu direito à
mudança de nível que entende fazer jus.

Sustentou, que fora perseguida no trabalho,
uma vez que faz parte do sindicato de sua categoria, e que por tal motivo, não
fora aposentada no nível correto.

Pugnou  pela  concessão  da  ordem
mandamental, para que a autoridade coatora implante, em seu contracheque,
o  valor  correspondente  ao  nível  6  da  carreira  de  Professor  da  Educação
Básica 3, com espeque na Lei nº 7.419/2003 (PCCR).

À  inicial  foram  juntados  documentos  (fls.
06/32).

Informações apresentadas pela autoridade
coatora às fls. 70/74, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito,
sustenta a não desincumbência da impetrante em demonstrar a veracidade da
descrição fática por meio de prova pré-constituída.

Com vista dos autos, a douta Procuradoria
de Justiça  ofertou  parecer  às  fls.  83/86  opinando pelo  prosseguimento do
“mandamus”, sem manifestação de mérito.
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É o suficiente a relatar. 

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

“Ab  initio”,  cabe  analisar  a  preliminar
arguida pela autarquia previdenciária estadual, alegando falta de legitimidade
da autoridade coatora. 

A preliminar arguida não prospera, vez que
a  lide  trata  de  progressão  funcional  de  aposentado,  de  forma  que,  caso
reconhecido  o  direito,  só  quem pode pagar  as  verbas  referentes  ao  nível
perseguido  é  apenas  a  autarquia  previdenciária,  que  possui  autonomia
administrativa, financeira e orçamentária e detém a folha de pagamento dos
aposentados.

Sobre  o  tema,  confira-se  precedente  do
STJ:

“Nesta Corte, prevalece a compreensão de  que, em se
tratando  de  benefício  mantido  por  Autarquia
Previdenciária, o Estado  não detém legitimidade para
figurar na relação processual. Precedentes. 4. O Estado
do  Rio  de  Janeiro  não  administra  os  proventos  da
inatividade ou o pagamento de pensões aos dependentes
de  seus  servidores,  porquanto  outorgou  tal  tarefa  à
Autarquia especialmente criada para este fim, no caso o
IPERJ, com a edição da Lei Estadual n. 285, de 1979.
Esta   responsabilidade,  atualmente,  foi  transferida  a
outra Autarquia, o Fundo Único de Previdência Social
do Estado do Rio de Janeiro — RIOPREVIDÊNCIA. 5.
Nesse contexto, tendo em conta que a autoridade tida
por  coatora  pertence  a  diversa  pessoa  jurídica  de
direito público, cuja alteração importará em mudança
do foro competente,  não há como adotar  a Teoria da
Encampação.  Forçoso,  na  espécie,  reconhecer  a
carência de uma das condições de ação,  qual  seja,  a
legitimidade  passiva  ad  causam (art.  267,  VI,  CPC).
Precedentes.  6.  Recurso  ordinário  improvido.  (RMS
25.355/RJ,.  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA
TURMA, julgado em 04/12/2008, Dje 02/02/2009)”

Por  tais  razões,  REJEITO a  preliminar
aventada.

Mérito

O  mandado  de  segurança  é  uma  ação
constitucional, de natureza civil e de rito sumário especial, posto à disposição
de  toda  pessoa  para  a  proteção  de  direito  líquido  e  certo,  lesado  ou
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ameaçado de lesão, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”,
quando  o  responsável  pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for  autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.

JOSÉ  AFONSO  DA  SILVA conceitua  o
mandado  de  segurança  como  sendo  "um  remédio  constitucional,  com
natureza de ação civil,  posto à disposição de titulares de direito líquido e
certo,  lesado  ou  ameaçado  de  lesão,  por  ato  ou  omissão  de  autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício  de atribuição do Poder
Público1”.

O direito líquido e certo,  por  seu turno,  é
aquele que se apresenta cristalino, evidente, capaz de ser apurado de plano,
sem exames mais detidos. 

A violação a direito líquido e certo,  capaz
de  ser  corrigida  por  mandado  de  segurança,  deve  decorrer  de  evidente
ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública.

A  esse  respeito,  trago  à  baila  as  lições
doutrinárias do mestre CASTRO NUNES:

“Direito líquido e certo ou que assim deva ser declarado
situa-se no plano jurídico da obrigação certa quanto a
sua  existência,  determinada  quanto  ao  seu  objeto  e
líquido na prestação exigida”2.

E de HELY LOPES MEIRELLES:

“As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza
do direito podem ser de todas as modalidades admitidas
em lei, desde que acompanhem a inicial. O que se exige é
prova   pré-constituída  das  situações  e  fatos  que
embaçam o direito invocado pelo impetrante”3.

Para  que  seja  impetrado  mandado  de
segurança, faz-se necessário que haja prova pré-constituída nos autos, como
condição  essencial  à  verificação  da  pretensa  ilegalidade,  sendo  a  dilação
probatória  incompatível  com a  natureza  dessa  ação  constitucional  (art.  5,
LXIX, CF/884).

No  caso  em  comento,  como  visto,  a

1 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
2  Mandado de Segurança, Forense, 8ª ed., Rio de Janeiro, 1980, p. 66
3  MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e “habeas

data”, 3ª Edição ampliada e atualizada pela Constituição de 1988, Editora Revista dos Tribunais, São PAULO, 1998, P.
15

4  Art. 5º. LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
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impetrante busca, através do presente “writ”, a concessão de segurança para
que seja determinado que a autoridade apontada como coatora implante em
seu contracheque o valor correspondente ao nível 6 da carreira de Professor
da Educação Básica 3, com espeque na Lei nº 7.419/2003, por entender que
possui  direito  líquido  e  certo  a  progredir  de  nível  desde  a  data  de  sua
aposentadoria.

Em  que  pese  as  razões  ofertadas  pela
impetrante,  resta  patente  a  ausência  de  prova  que  seria  imprescindível  à
análise  do  direito  almejado.  É  que,  em uma  análise  acurada  do  caderno
processual, verifico que deixou a impetrante de juntar aos autos documento
que comprove o preenchimento dos requisitos previstos no art. 19 da Lei nº
7.419/2003, conforme abaixo:

“Art.  19-  A  progressão  horizontal  do  profissional  da
educação ocorrerá após o cumprimento do intertício de
5 (cinco) anos de efetivo exercício de suas funções, na
referência  em  que  se  encontre  posicionado,  pela
qualificação do trabalho docente, satisfazendo critérios
de:

I- avaliação desempenho;
II- capacitação em cursos oferecidos pela Secretaria de
Educação e Cultura ou por Instituições credenciadas;
III- avaliação periódica de aferição de  conhecimentos
na área em que o profissional exerça  suas funções e de
conhecimentos pedagógicos”.

Observa-se  dos  autos  que  a  impetrante
não desincumbiu-se do seu ônus de comprovar que preenche os requisitos
enumerados  no  supratranscrito  dispositivo.  É  que  não  há  no  caderno
processual  qualquer  documento  que  demonstre  que  a  impetrante  tenha
realizado as avaliações exigidas pela Lei, bem como não há uma certidão que
demonstre seu tempo de serviço.

Constituía condição essencial à concessão
da ordem perseguida a comprovação pela impetrante de que possuía tempo
suficiente  para  progredir  de  nível,  bem  como  ter  realizado  avaliação  de
desempenho,  capacitação em cursos oferecidos pela Secretaria de Educação
e Cultura ou por Instituições credenciadas, e, ainda, ter realizado avaliação
periódica  de  aferição  de  conhecimentos  na  área  em  que  exerceu  suas
funções.

Destarte,  a  despeito  de  o  requerente  ter
colacionado documentos, como não o fez de forma completa, não há que se
falar em ofensa a direito líquido e certo a ser amparado via “writ”. 

Nestes termos,  é de se denegar a ordem
quando o impetrante não demonstra o direito líquido e certo alegado. Confira-
se decisão do MINISTRO HERMAN BENJAMIN: “O Mandado de Segurança
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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 dilação probatória na célere via do mandamus 5”.

No mesmo sentido o  MINISTRO CASTRO
MEIRA asseverou que: “O mandado de segurança é ação de rito especial em
que se exige do impetrante a comprovação de plano do direito líquido e certo
violado, não sendo admitida dilação probatória6”.

Sobre o tema,  enveredam os julgados do
Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO  REGIMENTAL  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  EXAME  NACIONAL  DE
DESEMPENHO  DOS  ESTUDANTES  –  ENADE.
COLAÇÃO  DE  GRAU  E  ACESSO  AO  DIPLOMA
SEM  A  REALIZAÇÃO  DO  EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA DE  PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA.
1. Mandado de segurança por meio do qual se objetiva a
dispensa do Enade para se colar grau e ter acesso ao
diploma.
2.  Conforme  entendimento  jurisprudencial  do  STJ,  a
realização  do  Enade  pode  ser  considerada  condição
para a colação de grau e obtenção do Diploma. Nesse
sentido:  REsp  1346893/PR,  Rel.  Ministro  Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/11/2012.
3.  Por  força  do  art.  10  da  Lei  n.  12.016/2009,  o
mandado de segurança deve  ser  denegado porquanto
não há nos autos prova pré-constituída da existência de
eventual direito do impetrante, no que se refere ao seu
alegado  desconhecimento  da  obrigação  de
comparecimento ao Enade.
(...)
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  MS  19.923/DF,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
08/05/2013, DJe 17/05/2013) (grifei)

E:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  MANDADO  DE
SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. DEMORA DE TURMA
DO  STJ  NO  JULGAMENTO  DE  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. AFERIÇÃO DA ALEGADA FALTA DE
RAZOABILIDADE  NA  DEMORA  QUE  DEMANDA
DILAÇÃO  PROBATÓRIA,  INCABÍVEL  NA  VIA  DO
WRIT. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO.  EXISTÊNCIA DE ÓRGÃOS  DE

5 AgRg  no  RMS  35.812/MT,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
28/05/2013, DJe 05/06/2013
6 REsp  1172088/SP,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  07/10/2010,  DJe
21/10/2010
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CONTROLE  ADMINISTRATIVO,  INTERNO  E
EXTERNO,  SOBRE  A  ATIVIDADE  JURISDICIONAL.
PETIÇÃO  INICIAL  LIMINARMENTE  INDEFERIDA.
DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.  Embora seja legítima a cobrança do jurisdicionado
por  julgamentos  mais  céleres,  em  prazos  razoáveis,  o
cumprimento desse objetivo pelo Poder Judiciário, hoje,
esbarra  em  inúmeros  fatores,  que  comprometem  a
rapidez na prestação jurisdicional.
2. Verificar, caso a caso, se a demora é ou não razoável,
se é ou não justificada, demanda inevitável incursão na
seara  fático-probatória,  razão pela qual  não pode tal
pretensão  ser  deduzida  na  via  do  mandado  de
segurança,  que  exige  prova  pré-constituída,  não
admitindo dilação probatória.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no MS 19.040/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  07/11/2012,  DJe
19/11/2012) (grifei)

Ainda:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ALEGADA
PRETERIÇÃO  EM  NOMEAÇÃO.  CONCURSO
PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.
INEXISTÊNCIA.
1.  Na estreita  via  do  mandado de  segurança,  não se
admite alegações desprovidas de comprovação, ante a
impossibilidade de dilação provatória.
2. O mandado de segurança sob exame não foi instruído
com acervo  probatório  apto  a  comprovar  as  alegadas
contratações temporárias que implicariam a preterição
por  parte  da  Administração  Pública  de  nomear  a
impetrante para o cargo para o qual fora aprovada em
concurso público.
3. Recurso ordinário improvido.
(RMS  26.742/RS,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe
11/04/2012) (grifei)

Por tais razões,  rejeita-se a preliminar de
ilegitimidade passiva,e no mérito, tendo em vista a ausência de comprovação
do direito líquido e certo da impetrante, denega-se a ordem.

Custas “ex lege”.

Sem  honorários  advocatícios,  nos  termos
do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 c/c Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  Presidente.  Relator:
Excelentíssimo Senhor Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Sr. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho), Tércio Chaves
de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das
Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira)  e  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. José Ricardo Porto). Ausentes,
justificadamente,  os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e Leandro dos Santos. 

Presente  à  sessão,  representando  o
Ministério  Público,  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco  Antônio  de
Sarmento Vieira, Promotor de Justiça convocado.

Primeira Seção Especializada Cível, Sala de
Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no
dia 14 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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