
 

 

Superior Tribunal de Justiça

  

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 32.625 - MT (2010/0131501-0)
  

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : FÁBIO MELQUIZEDEQUE DE SOUZA 
ADVOGADO : FÁBIO MOREIRA PEREIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : ESTADO DE MATO GROSSO 
PROCURADOR : NELSON PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): 

Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão nestes termos 

ementado (fl. 109):

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIGADOR DE 
POLÍCIA - REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI N. 8.321/2005 – 
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SEGURANÇA DENEGADA.
O Mandado de Segurança não admite dilação probatória, por isso a inicial deve ser 
instruída com prova pré-constituída do alegado direito liquido e certo, sob pena 
de ser extinto e denegada a segurança (arts. 6º, § 5º, e 10, caput, da Lei n. 
12.016/09).

O recorrente sustenta que, junto à petição inicial do writ , apresentou certificados que 

comprovam a titulação necessária para seu enquadramento em classe superior à que ora ocupa.

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (fls. 

178/180).

É o relatório.
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 32.625 - MT (2010/0131501-0)
  

EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO 
DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE 
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito 
líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase 
instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de 
plano, o direito alegado.
2. In casu , entendeu o Tribunal Recorrido que a petição inicial do writ não veio 
acompanhada de documento que demonstrasse a classe em que o autor 
encontrava-se e aquela em que pretendia se reenquadrar. Ademais, não demonstrou 
a negativa da Administração Pública em atender sua pretensão.
3. Correto o acórdão que extingue o mandado de segurança sem julgamento do 
mérito, ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo, em face da não 
juntada de prova pré-constituída.
4. Recurso ordinário não provido.

  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): Não 

assiste razão à recorrente.

Para melhor delimitação fática da controvérsia, transcrevo parcialmente o acórdão 

recorrido (fls. 111/113):

A exordial do Mandado de Segurança deve ser suficientemente instruída com 
prova documental, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, 
uma vez que a via não comporta dilação probatória. 
Na hipótese, o Impetrante deixou de apresentar prova pré-constituída apta a 
demonstrar o invocado direito líquido e certo. A petição inicial do writ não veio 
acompanhada de documento que demonstrasse a ‘classe’ em que o autor 
encontra-se atualmente, e a em que pretende se reenquadrar, tampouco a prova 
da negativa da Administração Pública em atender sua pretensão.
Por isso o mandamus deve ser extinto sem resolução de mérito.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 10, caput , da Lei n. 12.016/2009, 
extingo o processo sem resolução de mérito, ante a não apresentação de prova 
pré-constituída capaz de demonstrar o propalado direito líquido e certo, e denego 
a segurança com fulcro no artigo 6º, § 5º, do mesmo diploma legal.

Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e 
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certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo 

necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO 
DEMONSTRADO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 
PROBATÓRIA.VIA MANDAMENTAL INIDÔNEA. 

1. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito 
líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão 
deduzida, não se admitindo dilação probatória. Precedentes: MS 13.261/DF, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/03/2010; RMS 
30.976/PR, Rel. Ministra  ELIANA CALMON, DJe 24/03/2010; REsp 
1149379/MG, Rel. Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30/03/2010).

2. In casu, inexiste nos autos documento capaz de comprovar, prima facie, a 
existência do direito vindicado e sua violação, como bem salientado pelo acórdão 
recorrido, verbis: Destarte, por não se mostrar útil a prova testemunhal requerida, 
para o caso, bem como por não haver a impetrante se desincumbido de 
demonstrar, de forma verossímil, sua regularidade junto ao Ministério do 
Trabalho, para fins de habilitação em procedimento licitatório, não se vislumbra 
direito líquido e certo a amparar o presente mandamus.

3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no RMS 28.472/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.2.2011)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. OFENSA 
AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 
PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 
IMPRESCINDÍVEL.
1. Eventual nulidade exige a respectiva comprovação do prejuízo, o que não 
ocorreu no presente caso. Assim, aplicável à espécie o princípio do pas de nullité 
sans grief. 
2. A aferição quanto à inidoneidade do procedimento levado a efeito quando da 
aplicação da prova oral é inviável na via eleita, por ser matéria carecedora de 
dilação probatória, sendo certo que a mera alegação nesse sentido não é capaz de 
contornar essa exigência, porquanto a ação mandamental exige a prova 
pré-constituída do direito perseguido.
3. Recurso ordinário conhecido e desprovido.
(RMS 21.931/TO, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 3.12.2010)

Também nesse sentido, os RMS n. 33.221/PR, 32.401/MT e 28.895/MS, entre outros, 

de minha relatoria.

In casu , entendeu o Tribunal Recorrido que a petição inicial do writ não veio 

acompanhada de documento que demonstrasse a classe em que o autor encontrava-se e aquela 

em que pretendia se reenquadrar. Ademais, não demonstrou a negativa da Administração Pública 

em atender sua pretensão.
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Portanto, correto o acórdão que extingue o mandado de segurança sem julgamento do 

mérito, ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo, em face da não juntada de 

prova pré-constituída.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário em mandado 

de segurança.

É o voto.
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