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APELAÇÃO. MANDADO  DE  SEGURANÇA.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR.  EXTINÇÃO DO
FEITO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO.
IRRESIGNAÇÃO.  CUMULAÇÃO  DE  CARGOS.
INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO.
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR
REGULAR.  OPORTUNIDADE  DE  DEFESA.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA  DO
DIREITO  AFIRMADO.  INADMISSIBILIDADE  DE
DILAÇÃO  PROBATÓRIA  NA  ESPÉCIE.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  ATACADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Apelação Cível nº 0000189-23.2015.815.0401     1



- A via estreita da ação constitucional do mandado de
segurança  exige  a  demonstração  inequívoca  do
direito líquido e certo alegado.

-  Não  tendo  a  impetrante  instruído  os  autos  com
acervo  probatório  apto  a  comprovar  que  houve
irregularidade  no  Processo  Administrativo
Disciplinar que culminou com sua exoneração, bem
como, não havendo demonstrado a compatibilidade
de  horários  entre  os  dois  cargos  públicos  que
pretende  manter,  a  extinção  do  feito  deve  ser
mantida, desprovendo-se o recurso.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 135/139, interposta por
Josenilda Vilma da Silva contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca
de Umbuzeiro, fls. 131/132V, nos autos do Mandado de Segurança impetrado, em
face do Prefeito de Santa Cecília, o qual denegou a segurança, nestes termos:

Posto  isso,  pela  fundamentação  supra  expendida,
julgo a impetrante carecedora da ação mandamental,
por faltar o interesse-adequação e, em consequência,
JULGO extinto o processo sem resolução do mérito,
na forma do art. 485, VI, do NCPC.

Em suas razões,  reiterando as alegações da petição
inicial,  a  recorrente  pleiteia  a  anulação  do  Processo  Administrativo  Disciplinar,
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alegando que o mesmo está eivado de irregularidades, dentre as quais a ausência de
defesa. Diz, ainda, que cumulação dos dois cargos de professor que ocupava tinham
horários  compatíveis,  sendo  assegurada  sua  permanência,  nos  termos  da
Constituição Federal. Por fim, pede a reforma da decisão atacada, anulando-se sua
exoneração. Pediu a antecipação de tutela e sua confirmação no mérito.

Sem contrarrazões, fl. 146/V.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Josenilda  Vilma  da  Silva impetrou  Mandado  de
Segurança contra suposta ilegalidade do Prefeito de Santa Cecília, alegando que foi
exonerada de cargo público através de Processo Administrativo Disciplinar irregular.
Explicou, para tanto, que o PAD desconsiderou que a cumulação de dois cargos e
professor  com  jornada  de  65  (sessenta  e  cinco)  horas  semanais  está
constitucionalmente assegurada, daí porque ser devida sua reativação de matrícula e
anulação de sua exoneração.

O  magistrado  singular,  extinguiu  o  feito  sem
julgamento  do  mérito,  por  considerar  ausente  o  interesse  de  agir,  eis  que  “a
Impetrante  pretende  discutir  questões  que  necessitam  de  ampla  instrução
probatória, inadmissível pela via estreita do Mandado de Segurança”, fl. 132/V.
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Em que pese haver pedido expresso de antecipação
de tutela nas razões de apelo, é certo que o feito encontra-se pronto para julgamento,
daí porque passo a decidir seu mérito.

Pois bem, como é sabido, o mandado de segurança
destina-se a obstar lesão ou ameaça de direito líquido e certo, carecendo, para tanto,
de demonstração documental dos fatos narrados na inicial, em ordem a configurar o
direito líquido e certo do impetrante. 

Sobre o assunto, assinala José de Carvalho Filho:

(…)  direito  líquido  e  certo  é  aquele  que  pode  ser
comprovado de plano, ou seja,  aquela situação que
permita  ao  autor  da  ação  exibir  desde  logo  os
elementos  de  prova  que  conduzam  à  certeza  e  à
liquidez  dos  fatos  que  amparam  o  direito.  Se  o
impetrante não tem esses elementos logo no início do
mandado  de  segurança,  não  pode  valer-se  do
instrumento, mas sim das ações comuns. (In, Manual
de Direito Administrativo, 27ª ed., São Paulo: Atlas,
2014, p. 1048).

Ocorre que, no caso em comento, a impetrante não
logrou  comprovar,  com  prova  pré-constituída,  a  inequívoca  existência  de  direito
líquido e certo, ilegalidade ou abuso de poder cometido pela autoridade dita coatora,
a merecer proteção judicial por intermédio da via mandamental.

Com  efeito,  nada  obstante  as  alegações  da
impetrante/apelante, esta não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos elementos
capazes de reformar a decisão a quo. 

A  uma porque  a  impetrante/apelante  não
demonstrou  qualquer  irregularidade  no  Processo  Administrativo  Disciplinar.  De
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fato, embora alegue falta de defesa administrativa, consta da fl. 115, sua intimação,
esta  seguida  por  uma  certidão  atestando  que  a  impetrante/apelante  “leu  o
documento e me informou verbalmente que não iria assinar o documento e que
iria pessoalmente procurar a Secretaria de Administração para esclarecimentos”.
Ou seja, foi feita a intimação, afastando qualquer irregularidade na hipótese; o não
oferecimento da defesa foi uma opção.

A  duas porque  não  comprovou,  no  momento
adequado, a compatibilidade de horários capaz de autorizar a cumulação de cargos. 

Nestas  questões,  andou bem o Magistrado  quando
declinou à fl. 132:

No caso em tela, forçoso reconhecer que a impetrante
não instruiu os autos com acervo probatório apto a
comprovar  que  houve  irregularidade  no  processo
administrativo que culminou com sua demissão, bem
como,  não  demonstrou  haver  compatibilidade  de
horários entre os dois cargos públicos que pretende
manter.
Dessa forma, é imprescindível  destacar  que para o
deslinde  da  questão  exige-se  dilação  probatória,
sobretudo,  para  verificar,  dentre outros  aspectos,  a
compatibilidade  de  horários,  a  carga  exigida  e  a
existência ou não de dedicação exclusiva.

A Corte  Superior  de  Justiça  acerca  da  prova  pré-
constituída em mandamus tem decidido:

PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.  1.  O  Mandado  de  Segurança
detém  entre  seus  requisitos  a  demonstração
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inequívoca  de  direito  líquido  e  certo  pela  parte
impetrante,  por  meio  da  chamada  prova  pré-
constituída,  inexistindo  espaço  para  a  dilação
probatória  na  célere  via  do  mandamus.  2.  Para  a
comprovação do direito líquido e certo, é necessário
que,  no  momento  da  sua  impetração,  seja
facilmente aferível a extensão do direito alegado e
que este possa ser prontamente exercido, o que não
ocorreu na espécie. 3. Deve ser mantido o acórdão
recorrido,  uma vez  que  o  Mandado  de  Segurança
está  instruído  deficientemente,  pois  questiona  o
indeferimento de impugnação administrativa a edital
de concurso público,  sem juntar à petição inicial  o
próprio edital do certame, as razões da impugnação
feita  e  o  inteiro  teor  da  decisão  da  Comissão  do
concurso, somente tendo trazido a ementa da decisão
publicada  no  Diário  Oficial.  4.  Agravo  Regimental
não provido. (STJ - AgRg no RMS 46575 / MS, Rel.
Min.  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe
02/02/2015) - negritei.

Desta feita, diante da ausência de prova satisfatória
do  direito  líquido  e  certo  da  impetrante,  imperioso  se  torna  manter  a  decisão
primeva. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO. 

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator

Apelação Cível nº 0000189-23.2015.815.0401     7


