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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037307-93.2009.815.2001.
ORIGEM: 2.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida - Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: José Coriolano Fernandes Júnior.
ADVOGADO: José  Procópio de Barros,  Luciana Emília  de Carvalho  Torres  Galindo Coutinho,
Lusardo Alves de Vasconcelos e Zilma de Vasconcelos Barros.
APELADO: Município de João Pessoa.
ADVOGADO: Sérgio de Melo Dantas Júnior.

EMENTA:  APELAÇÃO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONFLITO  DE
INFORMAÇÕES ENTRE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL.
DIVERGÊNCIA  SOBRE  O  ENDEREÇO  DO  IMÓVEL  QUE  FOI
INTERDITADO  PELA  AUTORIDADE  COATORA  E  AQUELE  QUE  O
IMPETRANTE  ALEGA  SER  ONDE  EXERCE  SUA  ATIVIDADE
EMPRESARIAL.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  À  ANULAÇÃO  DA
INTERDIÇÃO  DO  BEM  NÃO  DEMONSTRADO.  DESCABIMENTO  DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

O mandado de segurança é ação destituída de dilação probatória, pelo que deve a
petição inicial  ser instruída com prova pré-constituída dos fatos que embasam a
pretensão  nela  veiculada,  sendo  descabida  a  intimação  do  impetrante  para
apresentação de novos documentos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0037307-93.2009.815.2001,  no  Mandado de  Segurança  impetrado  por
José Coriolano Fernandes Júnior, ora Apelante, contra ato atribuído à Secretária
de Administração do Município de João Pessoa, ora Apelado.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

José Coriolano Fernandes Júnior interpôs  Apelação contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, nos
autos do Mandado de Segurança por ele impetrado contra ato atribuído à Secretária
de  Administração  do  Município  de  João  Pessoa,  f.  66/69,  que  extinguiu  o
processo  sem  resolução  do  mérito,  ao  fundamento  de  que,  dentre  os  imóveis
descritos nos documentos que instruem a petição inicial, ambos situados na Rua das
Trincheiras, apenas um deles contém número no endereço, não sendo possível se
concluir  que o imóvel por meio do qual o Impetrante,  ora Apelante,  exerce seu
empreendimento é o mesmo que foi objeto da interdição impugnada.

Em suas razões, f. 71/74, alegou que o Juízo, antes de extinguir o feito, não
providenciou sua intimação para correção do vício e sustentou que os documentos



mencionados se referem ao mesmo bem, com a peculiaridade de que o cadastro da
Prefeitura de João Pessoa não contém informação sobre o número de endereço do
imóvel,  pelo  que  requereu  a  reforma  da  Sentença  para  que  a  segurança  seja
concedida, com a anulação do Auto de Infração n.º 000663 e, consequentemente, da
interdição do imóvel situado na Rua das Trincheiras, n.º 140, Centro, nesta Capital.

Contrarrazoando, f.  81/86, o Município de João Pessoa argumentou que
não há prova de que o Apelante é proprietário do imóvel, requerendo, ao final, o
desprovimento do Apelo.

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  92/94,  pugnou  pelo  desprovimento  do
Recurso, ao argumento de que o mandado de segurança deve ser instruído com toda
a documentação necessária a demonstrar o alegado direito líquido e certo e de que o
termo de interdição do imóvel goza de presunção juris tantum de veracidade, não
afastada, no caso, pelas provas encartadas.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, f. 70, e dispensado de preparo, por ser o Apelante
beneficiário da gratuidade da justiça, f. 69, pelo que, presentes os demais requisitos
de admissibilidade, dele conheço.

Extrai-se dos documentos de f. 8/10 que o Apelante, desde o ano de 1996,
é  empresário  individual,  do  ramo  de  estacionamento,  lavagem  de  veículos  e
lanchonetes, e que exerce suas atividades em estabelecimento localizado na Rua das
Trincheiras, n.º 140, Centro, João Pessoa/PB.

O imóvel que foi interditado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, por
sua vez, segundo o Termo de Interdição constante às f. 11, está situado na Rua das
Trincheiras, s/n, Centro, na esquina com a Rua Professora Alice Azevedo, e, de
acordo com o Auto de Infração, f. 13, era utilizado por seu proprietário, Adauto
Pereira de Lima, f. 30, também para exercício da atividade de estacionamento, sem
o necessário Alvará de Licença para Localização e Funcionamento.

A Certidão de Óbito de f.  12, colacionada pelo Apelante, noticia que o
referido proprietário e titular da empresa que era exercida no imóvel interditado,
Adauto Pereira  de Lima,  faleceu em 2003,  o  que  indica que é  nulo  o Auto  de
Infração lavrado em seu nome, f. 13, posto que datado de 2 de julho de 2009.

Embora  reste  provada  a  ocorrência  de  vício  na  interdição  do  bem,  os
documentos encartados não são suficientes para que se firme a conclusão de que o
imóvel em que o Apelante exerce sua empresa é o mesmo que foi interditado, sendo
inviável, por essa razão, a concessão da segurança.

O  mandado  de  segurança  é  ação  constitucional  destituída  de  dilação
probatória1, devendo a petição inicial ser instruída com prova pré-constituída dos

1 ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATO
APROVADO  EM  CADASTRO  DE  RESERVA.  CONVOLAÇÃO  DA  EXPECTATIVA  EM
DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. SURGIMENTO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. 1. É vetusta a lição de que o processo mandamental  constrói-se mediante rito
angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar
a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio. […] (STJ, AgRg no RMS 50.112/DF,



fatos que embasam a pretensão nela veiculada, pelo que é descabida a intimação do
Apelante para apresentação de novos documentos.

Posto  isso,  em  consonância  com  o  parecer  Ministerial,  conhecida  a
Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Excelentíssima Procuradora de Justiça Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016,
DJe 22/03/2016).

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
PROTESTO  CONTRA  ALIENAÇÃO  DE  BENS.  DEFERIMENTO  DA  CAUTELAR.
IMPETRAÇÃO  CONTRA  ATO  JUDICIAL.  INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.  SÚMULA  N.
267/STF.  NÃO  INCIDÊNCIA.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. […] 2. O mandado de segurança somente pode ser ofertado
quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e
delimitação são comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. […] (STJ, AgRg
no RMS 49.034/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.  CASSAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  INEQUÍVOCA  DA  VIOLAÇÃO  DE  DIREITO  SUBJETIVO.
INVIABILIDADE  DO  PLENO  EXAME  E  CONHECIMENTO  DA  QUESTÃO  JURÍDICA.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. […] 3. Direito líquido e certo (processualmente) é
aquele cujos fatos que lhe dão suporte vêm provados de plano (documentalmente) com a inicial,
dada a impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança. 4. Mandado de segurança
denegado  (STJ,  MS  19.684/DF,  Rel.  Ministro  OLINDO  MENEZES  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TRF  1ª  REGIÃO),  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  25/02/2016,  DJe
02/03/2016).


