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  Quarta Câmara Cível 
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Advogado(s): BRUNO HELASIO AMORIM DE OLIVEIRA, BRUNO NOVA SILVA
AGRAVADO: MARICELIA PEREIRA DA SILVA
Advogado(s): ADAILTON DE ALMEIDA LIMA

 

VOTO

Analisando-se os autos, verifica-se que a Agravada impetrou Mandado de Segurança pleiteando
permanecer na posse do imóvel onde se localiza a sua empresa de xerografia.

 

Inicialmente, necessário afastar a alegada ilegitimidade ativa da Agravada para impetrar o mandado de
segurança, pois o  foi impetrado buscando resguardar posse/propriedade de imóvel que alegamandamus
ter adquirido legalmente, conforme documentação acostada.

 

Desta forma, embora o objetivo da ação seja resguardar a manutenção do funcionamento da empresa que
pertence à agravada, o direito pleiteado diz respeito à pessoa física impetrante e não à pessoa jurídica que
lhe pertence.

 

Em relação à alegada ausência de direito líquido e certo demonstrado de plano, entretanto, razão assiste
ao inconformismo do município agravante, senão vejamos.

 

Como cediço, o mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou
jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de
direito líquido e certo, exigindo a constatação de plano do direito alegado.
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A garantia constitucional do mandado de segurança está prevista no art. 5º, LXIX, da CR/1988, que
dispõe:

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

 

(...) 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 no exercício de atribuições do Poder Público.

 

Por sua vez, conforme Lei nº 12.016/2009, cabe mandado de segurança quando:

 

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas-corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Assim, percebe-se que nem todo direito será
amparado pela via do Mandado de Segurança.

 

Destarte, para impetração do  faz-se necessário que o direito invocado seja líquido e certo. Amandamus
exigência de direito líquido e certo, pois, configura requisito de admissibilidade específico do mandado de
segurança, a ser aferido de plano pelo Julgador e a exigir, por consequência, prova pré-constituída do
direito invocado.

 

Nesse passo, pode-se dizer que a parte impetrante deve trazer com a inicial do  prova dos fatos quewrit
fundamentam seu pedido.

 

Tanto é assim que se o mandado de segurança não for devidamente instruído pela parte impetrante e a
existência do direito for duvidosa, não será cabível o mandado de segurança porque a via mandamental
não admite dilação probatória.

 

Na esteira desse entendimento, confira-se:

 

CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO.
INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. VISTORIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. NÃO
CONFIGURADA. ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NECESSIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. 1. Está consolidada a
jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões
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. (...)controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória
(STF. MS 24506 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 03-12- 2015 PUBLIC 04-12-2015).

 

MANDADO DE SEGURANÇA - "WRIT" MANDAMENTAL IMPETRADO COM O OBJETIVO DE
ASSEGURAR, AO SEGUNDO SUPLENTE, A INVESTIDURA NO MANDATO DE SENADOR -
ALEGADA OCORRÊNCIA "DE SIMULAÇÃO E FRAUDE NO PROCESSO ELEITORAL DE 2006" -
SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA E ILIQUIDEZ DOS FATOS - IMPETRAÇÃO QUE
BUSCA, AINDA, REDISCUTIR ATO TORNADO IRRECORRÍVEL CONCERNENTE AO FUNDO DA
CONTROVÉRSIA QUE JÁ FOI OBJETO DE RESOLUÇÃO JUDICIAL, COM TRÂNSITO EM
JULGADO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - IMPOSSIBILIDADE - O
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA - SÚMULA
268/STF - PRECEDENTES - PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO
PROVIMENTO - RECURSO DE AGRAVO

- Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária
liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de
fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

- A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito
de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante
prova literal pré -constituída. Precedentes.

- A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a
utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato
incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante. (...) (STF. MS 30523 AgR, Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216
DIVULG 03-11- 2014 PUBLIC 04-11-2014).

 

A ação mandamental foi impetrada buscando manter a posse do imóvel que a agravada alegar exercer
desde 1999 na qualidade de inquilina e cuja propriedade supostamente adquiriu em 2012, conforme
contrato acostado às fls. 22/23.

 

Aduziu a agravada que o agravante autorizou a construção da sua empresa no terreno ora reclamado,
estando adimplente em relação ao pagamento do IPTU do local, não havendo razão para que o agravante
pretenda retomar a posse do imóvel.

 

O agravante, por sua vez, esclarece que o terreno reclamado pertence ao poder público. Sustenta que o
contrato acostado pela agravada diz respeito à barraca na qual está instalada a sua empresa e não ao
terreno propriamente, pois encontra-se edificada em terreno pertencente ao poder público.

 

Aduz que a área onde se encontra a empresa da agravada foi objeto de desapropriação na década de 70 e
que a documentação carreada aos autos não comprova a propriedade da agravada.
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Da análise dos autos, efetivamente não se verifica a comprovação da propriedade do imóvel onde se
localiza a empresa da agravada. Ademais, ainda que se estivesse diante de documentação comprobatória
de propriedade, a via estreita do mandado de segurança não se presta a discussões acerca de propriedade.
Tais discussões deveriam se dar através das pertinentes ações petitórias, seguindo rito próprio previsto na
legislação civil e processual civil pátrias.

 

Destarte, além do objeto do mandado de segurança não estar adequado ao rito procedimental, não há
comprovação nos autos de ato coator abusivo ou ilegal a ser combatido.

 

Portanto, falta à impetrante o chamado "interesse adequação" porque o tipo de procedimento por ela
escolhido não corresponde à natureza da causa, estando ausente, , o interesse de agir.in casu

 

Saliente-se que o interesse de agir é caracterizado pela presença de dois elementos, quais sejam,
necessidade e adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela e a adequação refere-se à
escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.

 

Assim, "terá interesse de agir aquele que apresentar necessidade da tutela jurisdicional, tendo pleiteado
um provimento que se revele adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem afirmada na

. (Alexandre Freitas Câmara, Lições de Direito Processual Civil, 6ª ed., Vol. I, Ed. Lumen Juris,demanda"
RJ, 2001, p. 112.)

 

Desse modo, uma vez que a impetrante não trouxe aos autos a prova pré-constituída capaz de demonstrar
a liquidez e a certeza do direito almejado, é evidente a utilização da via processual inadequada, o que
enseja o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a denegação do mandado de segurança, com fulcro
no artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09.

 

Sobre o tema, ensinam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino:

 

Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, de acordo com o direito, e sem incerteza, a
respeito dos fatos narrados pelo impetrante. É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado
na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Se a existência do direito for duvidosa;
se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não será cabível o mandado de segurança.

 

Esse direito incerto, indeterminado, poderá ser defendido por meio de outras ações judiciais, mas não na
via especial e sumária do mandado de segurança. Por essa razão, não há dilação probatória no
mandado de segurança; as provas devem se pré-constituídas, em regra, documentais, levadas aos autos
do processo no momento da impetração.1
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Neste sentido, opinou o Ministério Público no parecer ID nº 1995214:

 

No presente caso, merece acolhida a tese recursal, primeiro por conta da controvérsia estabelecida relati
va à propriedade/posse do bem imóvel, não esclarecidas no acervo documental encartado à inicial, bem
assim por não ter sido caracterizada violação a direito líquido e certo da recorrida.

Enquanto a parte agravada sustenta na peça inicial do feito de origem arbitrariedade do ato, arguindo
estar o bem circunscrito à sua posse, o ente federado destaca que a suposta titularidade diz respeito
apenas a uma barraca, não abrangendo o terreno, este de domínio público, materializado em ato de
desapropriação levado a efeito nos idos de 1970.

Frise-se, a agravada alega ser “a real possuidora do imóvel tipo barraca, hoje um prédio de construção,
localizado na Rua Francisco Drumond, S/N, Centro de Camaçari, Bahia, em frente ao acesso de entrada
à Demandada”, encartando contrato de compra e venda (fs. 22/23 feito de origem).

Por seu turno, o Município de Camaçari refuta a premissa dominial esboçada, alegando que a
propriedade está circunscrita à barraca e não terreno, dizendo que a porção de terra é de domínio
público, conforme decreto expropriatório encartado às fs. 59/64 do feito de origem.

Diante desse contexto, em relação ao caráter dominial, os elementos de prova documentais em cognição
sumária infrmam a tese autoral, por não ter sido demonstrado direito líquido e certo de permanecer no
local.

Em relação à posse, o que se observa a priori é que a agravada a exerce, numa barraca de estrutura
metálica, instalada na calçada do imóvel acima reportado, destituída de alvará de funcionamento,
contando com autorização para funcionar como banca de lanche, datada de 2007.

Nesse contexto, a notificação de demolição em realidade diz respeito ao imóvel de domínio do ente local,
justificando-se o comunicado à recorrida porque as obras contemplam o passeio público onde está
instalada a barraca.

Com efeito, a permissão tem natureza de ato administrativo unilateral e precário, através do qual o
Poder Público confere ao particular a possibilidade de explorar determinada atividade econômica. (…)

Nessa senda, o ato impugnado não é considerado ilegal, na medida em que ao Município é conferido o
direito de por termo à permissão ad nutum. (...)

Portanto, a agravada não se dignou a evidenciar violação a direito líquido e certo de permanecer no
local onde está instalada a barraca, o que culmina na extinção do feito sem resolução do mérito. Nesse
sentido, a discricionariedade não encontra limites, de modo a se considerar plausível o intento recursal.
(SIC – ID nº 1995214)

 

Por sua vez, acerca da possibilidade de extinção do feito de origem, lecionam os professores Fredie Didier
Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha:

 

Admitido o agravo de instrumento, o tribunal fica adstrito à extensão do efeito devolutivo, mas, em razão
de sua profundidade, pode apreciar toda a matéria que lhe foi posta para apreciação.
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A profundidade do efeito devolutivo justifica que o tribunal possa, no agravo de instrumento, extinguir o
processo. Não é só a matéria impugnada pelo recorrente que pode ser apreciada no agravo de
instrumento: o tribunal também poderá conhecer de 'todas as questões suscitadas e discutidas no
processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado' (art.
1.013, § 1º, CPC).

 

A apreciação da matéria impugnada pelo recorrente, bem como da matéria devolvida por força de lei,
constitui exame de mérito do recurso. Esse exame somente pode ocorrer após o juízo positivo de
admissibilidade, cuja análise lhe é preliminar. Daí se concluir que é possível, em razão da profundidade
do efeito devolutivo, que o tribunal, em agravo de instrumento, extinga o processo principal, desde que o
recurso tenha sido admitido.2

 

Ainda neste sentido, pertinente a transcrição dos seguintes julgados:

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À SAÚDE -
MEDICAMENTOS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO: CONDIÇÃO DA AÇÃO - VIA INADEQUADA -
PROCESSO EXTINTO - EFEITO TRANSLATIVO. 1. Em mandado de segurança a prova do direito
líquido e certo constitui verdadeira condição da ação sem a qual se torna inadequada a via eleita. 2. A
ausência de prova pré-constituída compromete no essencial o processamento válido do mandado de
segurança, conduzindo inexoravelmente ao indeferimento da inicial. 3. Aplica-se excepcionalmente o
efeito translativo ao recurso de agravo, com consequente extinção do processo desde a origem, quando

 (TJMG - Agravo de Instrumento-Cvconstatada a falta de uma das condições da ação.
1.0390.15.000729-7/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
29/09/2015, publicação da súmula em 05/10/2015)

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO CONSTATÁVEL DE PLANO.
AFIRMAÇÃO, PELA PRÓPRIA IMPETRANTE/AGRAVANTE, DE QUE NÃO POSSUI UM DOS
REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL PARA O CARGO PÚBLICO POR ELA PERSEGUIDO.
DECISÃO TERMINATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 10, CAPUT, DA LEI Nº

 E SÚMULA Nº 37 DO TJPE. RECURSO12.016/09, C/C O ART. 267, INCISO VI, DO CPC
IMPROVIDO. A própria Impetrante/Agravante afirma não ser detentora de diploma de Licenciatura em
Pedagogia, requisito expressamente previsto no edital para o exercício do cargo a que concorreu. O fato
de a Impetrante possuir Mestrado em Educação ou qualquer outro título ou experiência não preenche
referido requisito editalício, que é objetivamente claro, sem margem para interpretação diversa.
Conforme disposição da Súmula nº 37 deste Egrégio Sodalício, "em mandado de segurança, ausentes os
requisitos de liquidez e certeza do direito alegado, deve ser indeferida a petição inicial". Manutenção da
decisão terminativa. Agravo improvido. (TJ-PE - AGV: 2400075 PE 0007937-33.2011.8.17.0000,
Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 20/06/2011, Corte Especial,
Data de Publicação: 124)

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.
ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE SEUS PRÓPRIOS ATOS. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO QUANDO A ANULAÇÃO AFETAR INTERESSES
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INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE SER PRECEDIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. REQUISITOS DO STF ATENDIDOS PELO GESTOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO EFEITO
TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL NO PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO

   RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA - 201330287059, Rel.DO ART. 557, § 1º-A DO CPC.
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em
10/12/2013, Publicado em 13/12/2013)

 

Destarte, a denegação da segurança pleiteada com a consequente extinção da ação mandamental de
origem é medida que se impõe, vez que reconhecidamente os autos não demonstram os pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

 

Diante dos argumentos expendidos, voto no sentido de  DAR PROVIMENTO ao agravo de
  instrumento e, aplicando o excepcional efeito translativo ao recurso, DENEGAR O MANDADO DE

.SEGURANÇA, nos termos do art. 10 c/c art. 6º, §5º, ambos da Lei nº 12.016/2009

É como voto.

Salvador,

Manuel Bahia

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo.  - 5ª ed. rev. e1 Direito constitucional descomplicado
atualizada. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método. 2010. p. 208

DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: o processo2
civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e , incidentesquerella nullitatis
de competência originária de tribunal. 15. ed. reform. - salvador: Ed. JusPodivm, 2018.
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