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                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS
        
ACÓRDÃO

REMESSA OFICIAL  Nº 0009770-73.2012.815.0011
RELATOR          : Dr. Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado para substituir o
Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
IMPETRANTE      : Yuri Darlisson Brasileiro Costa
ADVOGADO        : Francisco Assis do Nascimento
IMPETRADO       : Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar de Lagoa Seca
REMETENTE      : Vara da Infância e da Juventude de Campina Grande

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO
–   Mandado  de  Segurança  -  Reexame
necessário  -   Eleição do Conselho Tutelar
do Município de Lagoa Seca – Candidato
eleito – Comissão eleitoral – Impedimento
do  candidato  de  tomar  posse  –  Direito
líquido e certo do impetrante -  Manutenção
da decisão – Desprovimento. 

− 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.

-  Preenchidos  todos  os  requisitos
estabelecidos  no  edital  que  regeu  as
eleições  para  Conselheiro  Tutelar,  sem
prova de documentos falsos apresentados
pelo candidato, tendo este sido eleito para
o cargo,  deve ser garantido a sua posse,
por restar comprovado o seu direito líquido
e certo.

 V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,
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A  C  O  R  D  A  M,  em Segunda  Câmara
Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  negar provimento  à
remessa oficial, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de
fl. 77.

    R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  remessa  oficial  oriunda  da
sentença de fls. 48/52, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância
e Juventude da Comarca de Campina Grande que, nos autos do mandado de
segurança impetrado por  YURI DARLISSON BRASILEIRO COSTA em face
da COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DE LAGOA SECA,
concedeu  a  segurança  pretendida  para,  determinar  que  o  presidente  do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDDAC de
Lagoa Seca – PB, responsável pela condução da eleição para escolha dos
membros  do  conselho  tutelar  daquele  município,  dê  posse   ao  candidato
eleito,  ora  impetrante,  como  membro  do  referido  conselho,  para  o  triênio
2012/2015, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais),
em caso de descumprimento da decisão judicial, além das demais medidas de
ordem criminal  cabíveis  na espécie.   Deixou de condenar  a impetrada em
honorários advocatícios por força da Súmula 105 do STJ. 

Instada a opinar,  a douta Procuradoria de
Justiça lançou parecer, opinando pela manutenção, na íntegra, do julgamento
de primeiro grau (fls. 65/70).

VOTO.

De início, ressalta-se que, em razão da não
interposição  de  recurso  apelatório,  passe-se  à  análise,  tão  somente,  da
decisão ora sob reexame necessário.

Pois  bem.  Conforme  preleção  do  art.  5º,
LXIX, da Carta da República, o mandado de segurança é remédio destinado a
tutelar direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas
data”,  quando  o  responsável  pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for
autoridade  pública  ou  um  agente  de  pessoa  jurídica  no  exercício  de
atribuições delegadas pelo Poder Público.

Cumpre,  de  logo,  acentuar  que  a  inicial
deve ser indeferida e, via de consequência, extinto o processo sem resolução
do mérito, por ausência de uma das condições da ação mandamental, quando
não houver a apresentação da prova pré constituída do direito invocado.

HELY  LOPES  MEIRELLES conceitua
Mandado de Segurança como:
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“o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa
física  ou  jurídica  (...)  para  a  proteção  de  direito
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de
lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e
sejam quais forem as funções que exerça.”1

Trata-se  de  ação  civil  de  rito  sumário
especial, destinado a afastar ofensa a direito subjetivo, líquido e certo, através
de ordem corretiva ou impeditiva de ilegalidade.

Direito líquido e certo, por sua vez, é aquele
que se apresenta claro desde o início, apto a ser exercido já no momento da
impetração, sob pena de se fulminar “ab initio” a ação. É direito comprovado
de  plano,  documentalmente  robusto,  com o  condão  de  fragilizar  qualquer
contraditório.

Por  isso  se  exige  que a  prova  seja  “pré-
constituída”, isto é, já demonstrada no momento da propositura, consistindo
numa documentação límpida e transparente, incapaz de gerar dúvidas sobre
os fatos que motivaram a impetração.

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.

Assim, percebe-se que as provas de todas
as  circunstâncias  fáticas  relevantes  ao  processo  devem ser  apresentadas
junto  com a  exordial,  sob  pena  de  se  inviabilizar  a  análise  da  pretensão
mandamental.

1  MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e “habeas
data”. Edição ampliada e atualizada pela Constituição de 1988, Editora Revista dos Tribunais, São PAULO, 1998, p. 3.

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
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No caso em comento, o impetrante busca,
através  do  presente  “writ”,  a  concessão  de  segurança  para  que  fosse
reconhecido o seu direito líquido e certo de participar das eleições realizadas
pelo Conselho Tutelar de Lagoa Seca, e caso eleito, pudesse tomar posse.

Joeirando  os  autos,  observa-se  que  o
Conselho  Tutelar  de  Lagoa  Seca,  por  meio  da  sua  Comissão  Eleitoral,
publicou o edital  nº 001/2012, o qual  ofertou cinco vagas para o cargo de
Conselheiro, a serem preenchidos pelos candidatos que apresentassem os
requisitos  estabelecidos  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  bem
como que comprovassem experiência de dois  anos de atividades voltadas
para crianças e adolescentes.

O referido edital  determinou, ainda, que a
impugnação à candidatura só poderia ocorrer até o dia 22 de março de 2012.
No entanto, a listagem com os nomes dos candidatos aptos à eleição fora
publicada em 26 de março de 2012.

Verifica-se,  também,  que  o  impetrante  ao
realizar sua inscrição, apresentou os documentos necessários a comprovação
dos requisitos para concorrer no pleito, dentre os quais, uma certidão emitida
pela  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  São  José,  atestando  que  o
candidato  exerceu voluntariado entre  os  anos  de  2007 a  2009,  prestando
serviços como professor do ensino fundamental e assistente de biblioteca.

Em 26 de março de 2012 foi  publicada a
lista com os nomes dos candidatos habilitados para o pleito, estando o autor
apto.

Contudo, dois dias antes do pleito, ou seja,
em 25 de abril de 2012, o impetrante recebeu uma declaração emanada da
Comissão Eleitoral indeferindo a sua inscrição, sob o argumento de que não
teria atendido os requisitos previstos no art.  9º,  inc.  VIII,  da Resolução nº
003/2012, bem como o art. 9º, item H, do Edital das Eleições, qual seja, a
comprovação de experiência de dois anos de exercício de alguma atividade
voltada para criança e adolescente.

Ressalte-se  que,  como  o  comunicado  do
indeferimento foi extemporâneo, as eleições foram realizadas com o nome do
impetrante nas urnas, o qual alcançou 662 votos, ficando em quinta colocação
pela vontade popular.

Assim, vê-se que a comissão eleitoral não
respeitou  o  prazo  estipulado  no  edital  para  apresentação  dos  nomes  dos
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candidatos para que o impetrante pudesse impugnar o indeferimento de sua
candidatura. Ao contrário, dois dias antes da eleição, sob o argumento de que
recebeu denúncia anônima, passou a não confiar no documento apresentado
e  indeferiu o pleito do candidato.

Ocorre  que  em  momento  algum  a
Comissão provou que o referido  documento que comprova o  exercício  do
impetrante de dois anos em atividade voltada para criança e adolescente é
falso. Além disso, indeferiu o pleito do candidato em cima da votação, sem
determinar prazo para que o mesmo pudesse impugná-lo.

Dessa  forma,  o  que  se  vê  é  que  o
candidato impetrante preencheu todos os requisitos estabelecidos no edital
que  regeu  as  eleições,  foi  escolhido  pelo  voto  popular  para  ser  o  quinto
Conselheiro  Tutelar  de  Lagoa  Seca,  o  que  deve  ser  reconhecido  pela
Comissão Eleitoral, devendo ser garantida a sua posse no cargo, por restar
comprovado o seu direito líquido e certo.

Diante  desse  delineamento  jurídico  e  das
razões fáticas do caso vertente, não há outro caminho a ser trilhado, senão
NEGAR PROVIMENTO à Remessa Oficial,  devendo, portanto, ser mantida
a decisão “a quo”. 

É como voto. 

Presidiu a Sessão a sessão a Exma. Desa
Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira.  Participaram  do
julgamento, o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o
Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, Juiz convocado, com jurisdição plena, em
substituição ao Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a Exma. Desa
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra.  Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 09 de dezembro de 2014.

Dr. Aluízio Bezerra Filho
Juiz convocado - Relator

5


