Supremo Tribunal Federal
Ementa e Acórdão

Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 7

06/09/2016

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 34.103
DISTRITO FEDERAL
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. CELSO DE MELLO
: SÉRGIO FERNANDES GRANJA
: LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO

E M E N T A: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO
DISCIPLINAR – DEMISSÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL
(CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A
INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA,
POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA
(SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência do
Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata de julgamentos e das
notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de agravo, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 06 de setembro de 2016.

CELSO DE MELLO – RELATOR
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11856608.
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DISTRITO FEDERAL
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. CELSO DE MELLO
: SÉRGIO FERNANDES GRANJA
: LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO

RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO – (Relator): Trata-se
de agravo interno interposto contra decisão que, por mim proferida, negou
provimento ao recurso ordinário deduzido em face de acórdão
denegatório de mandado de segurança, emanado do E. Superior Tribunal
de Justiça.
Inconformada com esse ato decisório, a parte ora agravante interpõe
o presente recurso, postulando o provimento do recurso ordinário que
deduziu.
Por não me convencer das razões expostas, submeto à apreciação
desta colenda Turma o presente recurso de agravo.
É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11856609.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CELSO DE MELLO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 7

06/09/2016

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 34.103
DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO – (Relator): Não
assiste razão à parte ora recorrente, eis que a decisão agravada ajusta-se,
com integral fidelidade, à diretriz jurisprudencial firmada pelo Supremo
Tribunal Federal na matéria ora em exame.
Na realidade, os argumentos apresentados pela parte agravante
mostram-se insuficientes para alterar o ato impugnado, pois consistem
em mera reiteração dos fundamentos anteriormente deduzidos e que
foram devidamente refutados na decisão que se busca reformar, razão
pela qual deve ser mantido o julgamento em referência, eis que o suporte
argumentativo em que se apoia o ato decisório mencionado é suficiente
para justificar a resolução do litígio recursal.
Com efeito, a existência de controvérsia sobre matéria de fato
revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à
configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança:
“SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA E
ILIQUIDEZ DOS FATOS.
– O exame de situações de fato controvertidas – como
aquelas decorrentes de dúvida fundada sobre a extensão territorial
do imóvel rural ou sobre o grau de produtividade fundiária –
refoge ao âmbito da via sumaríssima do mandado de segurança,
que não admite, ante a natureza especial de que se reveste, a
possibilidade de qualquer dilação probatória incidental.
Precedentes.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11856610.
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– Direito líquido e certo: conceito de ordem processual.
Noção inconfundível com a de direito material vindicado em sede
de mandado de segurança. Doutrina. Precedentes.”
(MS 24.307/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

A simples existência de matéria de fato controvertida – a tornar
questionável a própria caracterização do direito líquido e certo (noção
que não se confunde com a de direito material, cuja tutela se busca obter
em sede mandamental) – revela-se bastante para tornar inviável a
utilização do “writ” constitucional (RTJ 83/130 – RTJ 99/68 –
RTJ 99/1149 – RTJ 100/90 – RTJ 100/537).
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao pronunciar-se
sobre esse específico aspecto do tema, tem consignado que a discussão em
torno do próprio significado de direito líquido e certo – que traduz
requisito viabilizador da utilização do “writ” mandamental – veicula
matéria de caráter eminentemente processual, mesmo porque a noção de
liquidez, “que autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, diz respeito
aos fatos” (RTJ 134/681, Rel. p/ o acórdão Min. CARLOS VELLOSO –
RTJ 171/326-327, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RE 195.192/RS, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO – RMS 23.443/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO –
RMS 23.720/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
“O ‘direito líquido e certo’, pressuposto constitucional de
admissibilidade do mandado de segurança, é requisito de ordem
processual, atinente à existência de prova inequívoca dos fatos
em que se basear a pretensão do impetrante e não à procedência desta,
matéria de mérito (...).”
(RTJ 133/1314, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE –
grifei)

Registre-se que esta Corte, em sucessivas decisões, deixou
assinalado que o direito líquido e certo, apto a autorizar o ajuizamento
da ação de mandado de segurança, é, tão-somente, aquele que concerne a
2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11856610.
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fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal
inequívoca (RE 269.464/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO):
“(...) 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.”
(RTJ 83/130, Rel. Min. SOARES MUÑOZ)
“O mandado de segurança labora em torno de fatos certos e
como tais se entendem aqueles cuja existência resulta de prova
documental inequívoca (...).”
(RTJ 83/855, Rel. Min. SOARES MUÑOZ)

É por essa razão que a doutrina acentua a incomportabilidade de
qualquer dilação probatória no âmbito desse “writ” constitucional, que
supõe – insista-se – a produção liminar, pelo impetrante, das provas
literais pré-constituídas, destinadas a evidenciar a incontestabilidade do
direito público subjetivo invocado pelo autor da ação mandamental.
Por isso mesmo, adverte HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (“O
Mandado de Segurança Segundo a Lei n. 12.016, de 09 de agosto de
2009”, p. 19, item n. 9, 2009, Forense), “O que importa não é a maior ou
menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída
(documental) do seu suporte fático. Se a demonstração do direito do
impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita
em juízo, o caso não é de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas
vias ordinárias” (grifei).
Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, nego
provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, em consequência,
por seus próprios fundamentos, a decisão recorrida.
Cumpre registrar, finalmente, que não incide, no caso em exame, o
que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, ante a inadmissibilidade de
3
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11856610.
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condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de
segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
É o meu voto.

4
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11856610.
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SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 34.103
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO
AGTE.(S) : SÉRGIO FERNANDES GRANJA
ADV.(A/S) : LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA (116636/RJ)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
Decisão: A Turma, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de agravo, nos termos do voto do Relator. Presidência do
Senhor Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma, 6.9.2016.
Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Cármen Lúcia, Dias
Toffoli e Teori Zavascki.
Subprocurador-Geral
Branco.

da

República,

Dr.

Paulo

Gustavo

Gonet

Ravena Siqueira
Secretária

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 11650474

