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S  E  N  T  E  N  Ç  A 

 
 
RELATÓRIO: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA –  CODEBA 
impetrou mandado de segurança contra ato dos Auditores Fiscais do Trabalho PALMÉRIO 
SILVA QUEIROZ, ROBERTA MOREIRA C. FERNANDES, GUILHE RME LOBO 
ARARIPE, PEDRO VALVERDE SENTO-SÉ, e MARLON NUNES BARRETO DA 
SILVA, requerendo o deferimento de liminar e no mérito a concessão da segurança conforme 
pedidos formulados na inicial de fls. 01/21. Os autos vieram para apreciação da liminar. É o 
relatório, passo a decidir. 
 
FUNDAMENTOS – Ab initio, cumpre esclarecer que o Mandado de Segurança é uma ação 
civil de rito especial que não admite dilação probatória. Assim, os fatos e as provas devem estar 
devidamente comprovados no ato da impetração, não sendo permitida a juntada de novos 
documentos. Nos termos do art. 1º da Instrução Normativa 27 do TST, o rito a ser seguindo é 
o previsto na Lei n.º 12.019/09, que em seu art. 6º estabelece que “petição inicial, que deverá 
preencher os requisitos estabelecimento 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, a qual se acha vinculada ou da 
qual exerce atribuições”. Além disso, exigi-se que todos os documentos apresentados estejam 
em originais, cópias autenticadas ou exista declaração expressa de autenticidade por parte do 
advogado subscritor (art. 830 da CLT). No caso em testilha, verifica-se a existência de vício 
insanável na medida em que o mandamus veio acompanhado por cópias inautênticas e sem 
declaração de autenticidade. A propósito, insta salientar que em sede de mandado de 
segurança é incabível a concessão de prazo para que seja sanado vício, consoante 
entendimento consolidado na Súmula n.º 415 do TST, verbis: “Exigindo o mandado de 
segurança prova documental pré-constituída, inaplicável se torna o art. 284 do CPC quando 
verificada na petição inicial do ‘mandamus’ a ausência de documento indispensável ou de 
sua autenticação”. Nesse sentido, cito ainda precedente deste regional. “ Ementa: 
MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTOS EM CÓPIAS NÃO AUTENTICADAS. 
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 415 DO TST. 
A não autenticação dos documentos em fotocópias juntadas à inicial do mandado de 
segurança implica em não cumprimento da exigência legal de prova pré-constituída, o que dá 
ensejo ao seu indeferimento liminar, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09. Este é o 
posicionamento do E. TST, edificado na Súmula 415. (Processo 0106800-78.2009.5.05.0032 
RecOrd, ac. nº 013011/2010, Relator Desembargador PAULINO COUTO , 5ª. TURMA, DJ 
07/05/2010). E não bastasse o vício de formação acima ventilado, ainda há de se destacar que 
a escolha do mecanismo utilizado pelo Impetrante para tentar ilidir o ato administrativo 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO 

2ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR-BA 

PROCESSO Nº. 0000907-86.2012.5.05.0002 MS 
 

Firmado por assinatura digital em 13/08/2012 13:01 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-
2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por SORAYA GESTEIRA DE AZEVEDO L. 
MARQUES. Protocolizado no TRT 05 sob o nº 10112081300800660598.  

 
2

questionado não encontra respaldo legal, na medida em que o mandado de segurança, como já 
enfatizado alhures, exige prova pré-constituída, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.019/2009, e, 
in casu, uma análise meramente perfunctória da demanda permite concluir, com um 
elevadíssimo grau de certeza, que a resolução da lide pressupõe a realização de instrução 
probatória, preferencialmente pela via pericial, ou, no máximo, pela via testemunhal, a fim de 
que se refute o relatório técnico de fls. 49/52, pois é certo que esta Magistrada não possui 
conhecimento técnico suficiente para rechaçar o aludido estudo mediante o mero exame de 
algumas fotos, que, diga-se de passagem, sequer se tem como ter certeza que diz respeito ao 
maquinário cuja liberação de uso se persegue. Entendimento em sentido contrário seria 
deveras temerário, porquanto se estaria colocando em risco a integridade física dos 
trabalhadores com base em meras conjecturas, passando-se por cima de laudo elaborado por 
profissional habilitado e cuja capacidade para o regular desenvolvimento de seu mister há de 
se presumir, haja vista o cargo que ocupa. Em suma-síntese, tenho que não há como se 
demonstrar a ilegalidade do ato hostilizado apenas se valendo de provas pré-constituídas, de 
sorte que a via mandamental não se mostra adequada, entendimento este, inclusive, seguido 
pelo nosso Sodalício, conforme se observa pelos arestos abaixo transcritos: “Ementa: 
MANDADO DE SEGURANÇA: deve ser extinto sem resolução do mérito, por inadequação 
da via eleita, quando revelar-se necessária dilação probatória em torno do direito alegado. 
(Processo 0000244-21.2010.5.05.0031 RecOrd, ac. nº 079524/2011, Relator Desembargador 
ALCINO FELIZOLA , 4ª. TURMA, DJ 04/10/2011)”; “Ementa: SEGURANÇA. DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. Somente tem acesso ao mandado de segurança a parte 
que alega fato/ato que pode ser provado, tão somente, através de documentos. (Processo 
0000320-07.2011.5.05.0000 AgR, ac. nº 065662/2011, Relator Desembargador EDILTON 
MEIRELES , SUBSEÇÃO II DA SEDI, DJ 13/06/2011)”. Por derradeiro, esclareça-se que o 
art. 10 da Lei n.º 12.019/09 reza que “a petição inicial será desde logo indeferida, por 
decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos 
requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração”, sendo certo que na 
hipótese dos autos estão presentes ambos os motivos ensejadores do indeferimento da peça de 
ingresso, pelas razões acima alinhavadas. 
 
CONCLUSÃO - Ante o exposto, com fulcro no art. 267, IV, do CPC, c/c o art. 10 da Lei n.º 
12.019/09, resolvo EXTINGUIR SEM JULGAMENTO DO MÉRITO  O PRESENTE 
MANDADO DE SEGURANÇA . Custas pela Impetratante de R$ 20,00 calculadas sobre R$ 
1.000,00, dispensadas em face do seu ínfimo valor. Notifique-se a autora da presente decisão, 
ficando de logo autorizada a devolução dos documentos juntados. Salvador, 13 de agosto de 
2012. 
 

SORAYA GESTEIRA DE AZEVEDO LIMA MARQUES 
JUÍZA DO TRABALHO 
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