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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A
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Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
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Impetrado : Secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social.

MANDADO  DE  SEGURANÇA. SERVIDOR  PÚBLICO. 
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  PENA DE 
SUSPENSÃO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE 
IRREGULARIDADES  HÁBEIS  PARA  ANULAR  O  ATO. 
OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 
LIMITES DO CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 
PELO  PODER  JUDICIÁRIO.  LEGALIDADE  DO  ATO. 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE 
PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA 
ELEITA INADEQUADA.  INDEFERIMENTO  DA INICIAL. 
DENEGAÇÃO.

-  O  mandado  de  segurança  consubstancia  remédio  de 
natureza constitucional, destinado a proteger direito líquido 
e certo contra ato ilegal  ou abusivo de poder emanado de 
autoridade pública.

-  A  atuação  do  Poder  Judiciário  no  controle  dos  atos 
administrativos  limita-se  aos  aspectos  da  legalidade  e  da 
moralidade, sendo vedada a discussão em torno do mérito 
do ato. Assim, não comportando o writ dilação probatória e 
não comprovadas a alegação de ocorrência de ilegalidades no 
procedimento administrativo,  impõe-se o indeferimento  da 
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inicial,  por  inadequação  da  via  eleita  e,  por  conseguinte, 
denegação da ordem.

-  A  via  estreita  do  mandado  de  segurança  exige  a 
demonstração, de plano, do direito líquido e certo da parte 
impetrante,  lesado  ou  ameaçado  de  lesão,  por  ato  de 
autoridade. Se evidenciada a indispensabilidade da dilação 
probatória, denega-se a segurança. 

Vistos, etc.

Trata-se de  Mandado de Segurança impetrado por  Geraldo 
Batinga  da  Silva,  contra  ato  reputado  ilegal  do  Sr.  Secretário  de  Estado  da 
Segurança e da Defesa Social.

Narra  o  impetrante  que  o  presente  mandamus  objetiva 
“questionar  a  decisão  final  do  processo  administrativo,  seja  pela  apreciação 
equivocada das provas, pelas irregularidades cometidas na sua formação e pela 
inexistência das irregularidades supostamente praticadas pelo Autor, seja porque, 
mesmo considerando as citadas infrações, a aplicação da penalidade de suspensão 
restou  desproporcional,  violando  os  princípios  da  razoabilidade  e  da 
proporcionalidade.” 

Pleiteou a suspensão da Portaria  punitiva nº.  028/2014-GS, 
em  sede  de  liminar  e,  no  mérito,  a  declaração  de  nulidade  do  Processo 
Administrativo  Disciplinar  que  culminou  com  sua  suspensão  –  PAD  nº. 
039/2013/CPC e, também, do ato punitivo constante na Portaria mencionada.

É o relatório.

Decido

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – relatora. 

Nos termos do inciso LXIX,  do art.  5º,  da Constituição da 
República de 1988, temos que:

“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 abuso 
de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 
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no exercício de atribuições do Poder Público.”

A respeito da tipificação do direito líquido e certo, destaque-
se o seguinte:

“(...) Cuida-se de conceito tipicamente processual, onde, na 
realidade,  significa  certeza  e  liquidez  do  fato,  jamais  do 
direito ou da lei.  Portanto, é o fato que deve ser líquido e 
certo,  ainda  que  complexo,  isto  é,  fato  documentalmente 
provado,  sem  necessidade  de  dilações  probatórias. 
Consoante a jurisprudência, “direito líquido e certo é o que 
resulta  de  fato  certo,  e  fato  certo  é  aquele  capaz  de  ser 
comprovado  de  plano,  por  documento  inequívoco.”  No 
mesmo sentido, a seguinte decisão: “o Direito líquido e certo 
nada tem, em si, com Direito subjetivo. Diz respeito única e 
exclusivamente à prova documental. Por mais complicadas 
sejam  as  questões  jurídicas,  a  solução  do  conflito  de 
interesses  pode  ser  alcançada  através  de  mandado  de 
segurança.  Os  fatos  -  esses,  sim  -  é  que  não  podem  ser 
controversos  e  duvidosos”.  (In  Apontamentos  sobre  o 
mandado  de  segurança  individual  e  coletivo,  Clayton 
Maranhão,  GÊNESIS -  Revista  de Direito  Processual  Civil, 
Curitiba: julho/setembro de 2001, p. 468).

Após a detida análise dos fatos sub judice, constato não restar 
comprovada a existência de ato ilegal por parte da autoridade tida como coatora, 
bem como  o  direito  líquido  e  certo  a  ser  protegido  pela  via  do  mandado  de 
segurança (Art. 1º, Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009).

Conforme  entendimento  doutrinário  e  jurisprudencial 
dominante sobre o assunto, ao Poder Judiciário não é lícito avaliar os fatos que 
teriam  sido  praticados  pelo  impetrante,  indicadores  de  irregularidades 
disciplinares no serviço público, e nem se a decisão é justa ou não. Tais matérias 
são afetas exclusivamente à seara administrativa, incumbindo ao Poder Judiciário 
examinar a legalidade do ato.

A esse propósito, ensinou Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos 
de legitimidade, para descobrir e pronunciar a nulidade do 
ato  administrativo onde ela  se  encontre,  e  seja  qual  for  o 
artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é 
pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a 
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conveniência,  oportunidade,  eficiência  ou  justiça  do  ato, 
porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de 
administração,  e  não  de  jurisdição  judicial.  O  mérito 
administrativo,  relacionando-se  com  conveniências  do 
governo  ou com elementos  técnicos,  refoge  do  âmbito  do 
Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do 
ato  com  a  lei  escrita,  ou,  na  sua  falta,  com  os  princípios 
gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 14ª ed., 
1989, p. 605).

O âmbito  da atuação do Poder Judiciário  no controle  dos 
atos administrativos, entre os quais se enquadra o ato de punição do impetrante, é  
limitado.

Sendo assim, atento a esses limites, não me cabe adentrar no 
mérito  do  ato  administrativo,  mas  tão-somente  verificar  a  plausibilidade  das 
alegações do recorrente, acerca da suposta inobservância das formalidades legais 
referentes à sua constituição.

Em outras palavras, cumpre examinar o aspecto extrínseco 
do ato, não se podendo, portanto, discorrer sobre aspectos meritórios, traduzidos 
na oportunidade e conveniência que nortearam a sua prática.

São as lições de Maria Sylvia Zanella di Pietro:

“O  Poder  Judiciário  pode  examinar  os  atos  da 
Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais 
ou  individuais,  unilaterais  ou  bilaterais,  vinculados  ou 
discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade e, 
agora,  pela  Constituição,  também  sob  o  aspecto  da 
moralidade (arts. 5º, inciso, LXXIII, e 37).

Quanto  aos  atos  discricionários,  sujeitam-se  à  apreciação 
judicial, desde que não se invadam os aspectos reservados à 
apreciação subjetiva da Administração Pública, conhecidos 
sob denominação de mérito (oportunidade e conveniência).” 
(In Direito Administrativo, 7ª ed., Editora Atlas, São Paulo, 
1996, p. 493).

Não há nos  autos,  contudo,  indícios  de irregularidade no 
processo administrativo disciplinar que culminou com a suspensão do impetrante 
do  serviço  público,  sobretudo  no  que  tange  à  observância  do  princípio  do 
contraditório e da ampla defesa.

MANDADO DE SEGURANÇA N. 2011325-56.2014.815.0000 4



Ademais,  o  impetrante  argumenta  que  não  foram 
observadas as provas concretas do PAD, e que a penalidade foi desarrazoada.

Ora,  havendo  dúvida  acerca  dos  fatos  narrados  pelo 
impetrante,  e,  pelo  que  se  vê  dos  autos,  devidamente  apurados  em  processo 
administrativo, respeitado o direito ao contraditório e ampla defesa,  como dito 
acima,  não há como,  em sede de mandado de  Segurança,  modificar  a  decisão 
proferida no processo administrativo em questão.

Saliente-se que direito líquido e certo é o que resulta de fato 
certo e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano, não podendo reclamar 
produção e cotejo de provas e os fatos alegados pelo impetrante dependem de 
prova.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  POLICIAL  RODOVIÁRIO 
FEDERAL.  PENA  DE  DEMISSÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS 
CAPAZES  DE  MACULAR  A  LEGALIDADE  DO  PROCEDIMENTO 
DISCIPLINAR.  1.  A via  do  mandado  de  segurança  exige  prova  pré-
constituída do direito alegado, não se admitindo dilação probatória. 2. 
Alegação  de  impedimento/suspeição  dos  membros  da  comissão 
processante  devidamente  refutada  pela  Consultoria  Jurídica  do 
Ministério  da  Justiça,  sobretudo  porque  suscitada  somente  após  a 
apresentação  do  relatório  final.  3.  Inexistência  de  provas  da  falta  de 
isenção  dos  membros  da  comissão  disciplinar,  não  constituindo  o 
mandado de segurança via adequada para a análise pormenorizada da 
questão,  dada  a  necessidade  de  dilação  probatória.  4.  A  atuação 
meramente  burocrática  de  servidor  subordinado  à  Corregedoria,  na 
condição de "Secretário ad hoc", não invalida o processo administrativo 
disciplinar.  Ausência  de  comprovação  de  ter  o  referido  servidor 
participado de qualquer outro ato capaz de causar indevida ingerência 
sobre a convicção dos membros da comissão processante. 5. Desde que 
devidamente  fundamentado,  o  indeferimento  de  novas  provas 
consideradas  impertinentes  ou  de  nenhum  interesse  para  o 
esclarecimento dos fatos, a juízo da comissão processante, não macula a 
integridade  do  processo  administrativo  disciplinar.  6.  Recaindo  a 
nomeação de membro da comissão disciplinar sobre servidor público, 
cujos  atos  se  presumem  verídicos,  não  se  verifica  qualquer 
irregularidade em função da inexistência de termo de compromisso. 7. 
Ao procurador do acusado é facultada a reinquirição do acusado e das 
testemunhas,  cabendo a ele intervir,  por intermédio do presidente da 
comissão,  se  assim  entender  necessário.  8.  Apenas  por  ocasião  do 
indiciamento é necessária a descrição detalhada dos fatos atribuídos à 
conduta do investigado e das possíveis infrações disciplinares por ele 
praticadas, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa. 9. 
É  plenamente  admitida  no  processo  administrativo  disciplinar  a 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 2011325-56.2014.815.0000 5



utilização de prova emprestada,  extraída de feito  em curso  na esfera 
criminal. 10. Aplicação da pena de demissão baseada, também, na prova 
documental e testemunhal produzida no transcorrer da apuração levada 
a efeito no âmbito administrativo, sem a utilização dos dados constantes 
da  intercepção  telefônica  dos  acusados,  não  franqueados  pelo  juízo 
criminal, de maneira que a invalidação desta prova na esfera criminal 
não contamina a legalidade do processo administrativo disciplinar. 11. É 
inadequada a via do mandado de segurança para a aferição do grau de 
comprometimento das demais provas produzidas no âmbito criminal, 
para  efeito  de  se  concluir  pela  presença  ou  não  de  ilicitude  por 
derivação, dada a necessidade de dilação probatória.  12. No processo 
administrativo disciplinar regido pela Lei n.º 8.112/90, não há previsão 
para a apresentação de memoriais  após o relatório final  da comissão 
processante,  não  havendo  falar  em  aplicação  subsidiária  da  Lei  n.º 
9.784/99.  13.  A  declaração  de  possíveis  nulidades  no  processo 
administrativo  disciplinar,  segundo  o  princípio  da  instrumentalidade 
das formas (pas de nullité sans grief), depende da efetiva demonstração 
de prejuízos à defesa do servidor. 14. Alegação de arbitrariedade e abuso 
de poder destituída da mínima comprovação, revelando o propósito do 
impetrante de anular, a qualquer custo, o procedimento disciplinar que 
lhe rendeu a pena de demissão, com estrita observância do contraditório 
e  da  ampla  defesa.  15.  Declarações  do  Corregedor-Geral  da  Polícia 
Rodoviária  Federal,  na  mídia,  sobre  os  resultados  da  denominada 
"Operação  Mercúrio",  por  constituir  procedimento  absolutamente 
normal em função do cargo que exerce,  não invalida o procedimento 
disciplinar.  16.  Segurança  denegada.  (MS  12.803/DF,  Rel.  Ministro 
ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em 
09/04/2014, DJe 15/04/2014).

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR 
PÚBLICO.  ANISTIA.  INDEFERIMENTO  PELA  COMISSÃO  POR 
AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO  EXCLUSIVAMENTE  POLÍTICA. 
ANÁLISE.  IMPOSSIBILIDADE.  FALTA  DE  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA. 
INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. 1. O rito do mandado de 
segurança pressupõe que a liquidez e certeza do direito postulado esteja 
amparada  em  prova  pré-constituída,  mostrando-se,  no  presente 
processo, via inadequada para o deslinde do feito, na medida em que a 
revisão das conclusões adotadas pela Comissão de Anistia demandaria 
ampla dilação probatória (MS n. 12.233/DF, Ministra Alderita Ramos de 
Oliveira  (Desembargadora  convocada  do  TJ/PE),  Terceira  Seção,  DJe 
22/10/2012). 2. Não obstante o fundamento da Comissão de Anistia de 
ausência de motivação exclusivamente política, o impetrante não juntou 
aos autos do presente writ prova pré-constituída suficiente a demonstrar 
de plano a violação do direito líquido e certo, em especial o processo 
administrativo disciplinar  que resultou na sua demissão do cargo de 
Promotor de Justiça de Goiás, impedindo, portanto, na via estreita do 
mandamus,  a  análise  da apontada ilegalidade no ato  do Ministro  da 
Justiça.  3.  Segurança  denegada.  (MS  14.517/DF,  Rel.  Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, 
DJe 01/04/2014).
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No  procedimento  peculiar  do  Mandado  de  Segurança 
devem ser observados os requisitos legais para sua impetração, por se tratar de 
remédio constitucional disponibilizado aos cidadãos, sob pena de se tornar um 
instrumento  arbitrário  e  inconsequente  de  controle  dos  atos  administrativos, 
desacreditando, assim, seu desiderato jurídico-político.

Por  estes  fundamentos,  não  se  pode  abrir  mão  acerca  da 
exigência da prova pré-constituída sobre a certeza do direito do impetrante, visto 
que  não  se  trata  de  ação  qualquer,  regulada  pelo  CPC,  mas,  de  uma  ação 
constitucional, devendo ser preservado seu caráter excepcional, sob pena de eivar 
seu desiderato de servir como remédio garantidor dos direitos indisponíveis do 
cidadão.

Dessa forma,  considerando que o procedimento escolhido 
pelo impetrante exige a comprovação do direito de plano, trazendo em si todos os 
requisitos  e  condições  de  sua  aplicação  imediata,  não  admitindo  existência 
duvidosa, e, ainda, levando-se em conta que o impetrante não obteve êxito em 
demonstrar,  de plano, qualquer ilegalidade na penalidade que lhe foi aplicada, 
conclui-se que inexiste o alegado direito líquido e certo.

Com essas considerações, ausente prova que demonstre, de 
plano, ilegalidade no processo administrativo, não cabe ao Poder Judiciário, nos 
limites deste mandado de segurança, perquirir sobre o mérito do ato, como deseja 
o impetrante.

Face ao exposto, e com suporte no art. 10 c/c o art. 6.º, § 5.º, 
da  Lei  n.°  12.016/2009,  indefiro  a  inicial  da  presente  ação  mandamental  e,  em 
consequência, DENEGO A SEGURANÇA.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete  no TJ/PB em João  Pessoa-PB,  09  de  setembro  de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                      Relatora
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