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 ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACORDÃO 
Apelação Cível – nº. 0001900-40.2016.815.0171

Apelante: Kleyton Messias Freire – Adv.: Éneas Veríssimo de Araújo 
Souza – OAB/PB Nº 16.927

Apelado: Município de Montadas-PB, representado por seu Procurador 
Gilson Santiago. 

EMENTA: –  MANDADO  DE  SEGURANÇA –
DENEGAÇÃO  –  IRRESIGNAÇÃO  –  APELO  –
PRELIMINARES – 1) NULIDADE DA SENTENÇA
– “CITRA PETITA” – REJEIÇÃO – 2) AUSÊNCIA
DE EMISSÃO DE PARECER PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO – REJEIÇÃO – MÉRITO - AUSÊNCIA
DE  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA  -
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
-  IMPOSSIBILIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA  PARA  COMPROVAR  OS  FATOS
ALEGADOS  À  INICIAL  -  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no
mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  176/191),  interposta
por Kleyton Messias Freire hostilizando a sentença do Juízo de Direito da
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1ª Vara  da  Comarca  de Esperança-PB,  que nos  autos  do  Mandado de
Segurança manejado  pelo  apelante  denegou  a  segurança  pleiteada  na
inicial. 

Nas razões recursais o apelante alega preliminarmente
a nulidade da sentença por ser “citra petita” e ausência de emissão de
parecer  pelo  Ministério  Público  e  no  mérito  que  é  extremamente
indubitável  e  inconteste  que  exercia  o  mandato  eletivo  de  conselheiro
tutelar  no Município de Montadas-PB e que fora demitido pelo Prefeito
Municipal.

Alega  ainda  que  o  conselheiro  tutelar  não  é
subordinado  direto  do  Poder  Executivo,  assim  como  não  pode  ser
confundido com o servidor público efetivo.

Aduz  que  o  processo  administrativo  disciplinar,  está
eivados de vícios, que o torna completamente nulo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 195/202.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição
da preliminar e no mérito pelo desprovimento do recurso (fls. 210/215).

É o relatório.

V O T O

PRELIMINARES

1) Nulidade da sentença - “citra petita”

O  apelante  alega  que  a  Magistrada  monocrática
denegou a segurança sem analisar o mérito da questão pois a decisão foi
fundamentada nas razões de ausência de prova pré-constituída.
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A  Lei  nº  12.016/2009  que  rege  o  Mandado  de
Segurança disciplina o seguinte:

Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher
os requisitos estabelecidos pela lei processual,
será  apresentada  em 2  (duas)  vias  com os
documentos  que  instruírem  a  primeira
reproduzidos na segunda e indicará, além da
autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta
integra, à qual se acha vinculada ou da qual
exerce atribuições. 

§ 5o Denega-se o mandado de segurança nos

casos previstos pelo art. 267 da Lei n  o   5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil. 

Como se observa acima deve-se denegar a segurança
nos casos de ausência de prova pré-constituída, por imposição da norma
legal.

Nestes termos rejeito a preliminar.

2)  Nulidade  da  sentença  –  Ausência  de  parecer  do
Ministério Público.

O apelante alega que o Ministério Público em primeiro
grau,  não  emitiu  parecer,  violando  o  disposto  no  art.  12  da  Lei  nº
12.016/2009 que tem a seguinte redação:

Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso
I do caput do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá o
representante  do  Ministério  Público,  que
opinará, dentro do prazo improrrogável de 10
(dez) dias.  

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                       
3

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art267
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art267
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art267


Processo nº. 0001900-40.2016.815.0171

Analisando os autos observo que o Ministério  Público
em primeiro grau manifestou-se à fl. 73, pela não emissão de parecer por
entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a  intervenção
ministerial.

Desta forma a norma procedimental de envio dos autos
ao Ministério Público foi obedecida, não cabendo ao Magistrado questionar
as razões pelo qual não foi emitido parecer.

Desta forma rejeito a preliminar. 

MÉRITO

O cerne da presente questão consiste na sentença da
Magistrada singular, que denegou a segurança pleiteada pelo apelante por
ausência de prova pré-constituída.

Analisando os autos observo que o apelante exercia a
função de Conselheiro  Tutelar  no Município  de Montadas-PB,  e  que foi
aberto um Processo Administrativo Disciplinar contra o apelante em razão
de uma mãe de um menor denunciar que o seu filho estava participando
de um grupo de aplicativo de celular cujo o administrador era o apelante e
que continha imagens e vídeos de pornografia (fls. 08/40).

Os  documentos  de  fls.  50/56  comprovam  que  o
relatório final da comissão de processo administrativo disciplinar chegou a
conclusão  pela  perda  da  função  do  apelante,  que  foi  exonerado  pela
portaria nº 256/2016 assinada pelo Prefeito do Município.

O apelante alega que não está subordinado ao chefe do
Executivo Municipal e que possui independência funcional garantida pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto o apelado alega que o
Conselho Tutelar foi criado por Lei Municipal estando portanto o apelante
regido pela mencionada Lei.

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi omisso com
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relação  a  apuração  dos  atos  praticados  pelos  conselheiros  e  as  suas
penalidades e como não consta nos autos cópia de nenhuma Lei Municipal,
resta impossível a análise das alegações do apelante. 

O  apelante  alega  que  o  processo  administrativo
disciplinar está eivado de vícios, pois não foram obedecidos os ditames
previstos na Lei Municipal nº 257/1997.

Nos autos  não existe nenhuma cópia  da mencionada
legislação o que impede a análise das alegações do apelante. 

Em relação à falta de prova pré-constituída e de direito
líquido  e  certo,  sabe-se  que  o  procedimento  especial  do  Mandado  de
Segurança  não  abre  oportunidade  para  a  dilação  probatória,  sendo
imprescindível a elaboração de prova pré-constituída para a verificação do
direito pleiteado.

Seria então direito líquido e certo aquele que pudesse
ser  demonstrado  de  plano  através  de  prova  pré-constituída,  sem  a
necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito “manifesto na sua
existência,  delimitado  na  sua  extensão  e  apto  para  ser  exercitado  no
momento da impetração”1.

A doutrina é clara e pacífica no sentido de classificar o
direito  líquido  e  certo  como  aquele  capaz  de  ser  documentalmente
comprovado, logo necessita que além do direito, os fatos alegados sejam
líquido e certo. Senão vejamos:

Direito  líquido  e  certo  é  aquele  que  não
desperta  dúvidas,  que  está  isento  de
obscuridades,  que  não  precisa  ser  aclarado
com o exame de provas em dilações, que é,
de si mesmo, concludente e inconcusso.2

1  MEIRELLES,  Hely  Lopes.  Mandado  de  segurança,  ação  popular,  ação  civil  pública,  mandado  de
injunção, “habeas corpus”. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2003.

2  MIRANDA, Pontes. Comentários à Constituição de 1967: com a emenda n.1 de 1969. 2. ed. Revista dos
Tribunais, 1971.
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Ter-se-á como direito líquido e certo o direito
cujos  aspectos  de  fato  possam  provar,
documentalmente, fora de toda dúvida.[...]3

Direito  líquido  e  certo  e  aquele  direito
evidente  e  claro,  que  independe  de  uma
apreciação extenuante de prova e que pode
ser provado de plano.4

 Neste sentido a jurisprudência:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO DE
SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD
CAUSAM.  AUSÊNCIA  DE  CAPACIDADE
POSTULATÓRIA.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - O Ministério Público tem legitimidade para
impetrar mandado de segurança no âmbito de
sua atuação e em defesa de suas atribuições
institucionais.  Hipótese  inocorrente  na
espécie.
II  -   "In  casu,  não  restou  comprovado que
tenha  sido  delegada  atribuição  ao  Promotor
para  recorrer.  Ausente  tal  delegação,
permanece a regra geral do artigo 31 da Lei
8.625/93."  (RMS  13.029,  Rel.  Min.  Castro
Meira, DJ 18.09.2003).
III - A ausência da comprovação dos fatos
alegados  pelo  impetrante  inviabiliza  o
manejo  do  mandamus,  já  que  no
processo  de  mandado de  segurança a
prova dos fatos deve ser pré-constituída.
Recurso ordinário desprovido.
Processo:  RMS  19343  /  PE  ;  RECURSO

3  FAGUNDES, Seabra.O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 5. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1979

4  NOGUEIRA, Luciano de Lara.  Mandado de Segurança: Breve estudo sobre a figura do mandado de
segurança  no  ordenamento  jurídico  nacional  e  internacional.  Cadernos  de  Direito  Constitucional  e
Ciência Política, São Paulo, ano 4, n. 14, p.161/173, jan/mar.1996.
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ORDINÁRIO  EM  MANDADO DE  SEGURANÇA
2004/0177617-0.  Relator(a):  Ministro  FELIX
FISCHER.  J.  06/06/2006,  DJ  14.08.2006  p.
304.

ISTO POSTO, REJEITO AS PRELIMINARES E NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO,  mantendo-se a  sentença
vergastada incólume.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Doutor João
Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

                    Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
           Relator
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