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MEDIDA  CAUTELAR  COM  PEDIDO  LIMINAR. 
CONCURSO  PÚBLICO  PARA  DELEGADO  DE  POLÍCIA. 
CURSO  DE  FORMAÇÃO.  DEMORA  NO  JULGAMENTO 
DA  AÇÃO  PRINCIPAL.  CONVOCAÇÃO  DE 
CANDITADOS  QUE  SE  ENCONTRAM  EM  PIOR 
CLASSIFICAÇÃO  E  SUB  JUDICE.  REQUISITOS  DO 
FUMUS  BONI  IURIS  E  PERICULUM  IN  MORA. 
COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR.

-  Havendo a convocação de outros candidatos pior colocados 
no  concurso,  também  na  condição  de  “sub  judice”,  para  a 
realização de curso de formação, deverá ser incluído também 
o  impetrante,  devendo  pois  ser  concedida  a  liminar  nesse 
particular,  a  fim  de  que  lhe  seja  reservada  vaga  para  o 
próximo Curso de Formação que se realizar”.

- A decisão judicial que determina a convocação de candidato 
aprovado  para  participar  de  Curso  de  Formação  não  tem 
caráter  satisfativo,  tampouco viola o mandamento do artigo 
273,  § 2º,  do CPC, visto  ser  decisão provisória  podendo, ao 
final, ser perfeitamente possível sua revogação.

RELATÓRIO

Trata-se de medida cautelar com pedido de liminar de efeito 
suspensivo  ativo  manejado  por  Renato  Anderson  de  Oliveira  Leite,  tirada  da 
sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da 
Capital,  a  qual  denegou  a  segurança  pleiteada  no  processo  n.  004611-
46.2009.815.2001.



Discorre  o  requerente  que  disputou  Concurso  Público  para 
Delegado da Polícia Civil da Paraíba, sendo aprovado na primeira etapa, estando a 
segunda pendente de processo judicial, tendo em vista buscar a anulação do item 2.4 
do espelho de avaliação da prova, o que lhe garantia pontuação suficiente.

Aduz que, em primeiro grau, não obteve o provimento liminar 
pugnado  no  Writ  (0044611-46.2009.815.2001),  mas  que  através  do  agravo  de 
instrumento  de  nº  010111-35.2009.815.2001,  julgado  neste  gabinete,  garantiu  sua 
participação nas demais etapas do certame, ficando classificado em 8º lugar, restando 
apenas o curso de formação.

Assevera que o Juízo processante julgou o mérito do Mandado 
de Segurança, denegando a ordem, tendo atacado a decisão através do recurso de 
apelação, que se encontra aguardando julgamento.

Nesse contexto, discorre sobre os prejuízos que poderá suportar 
com a demora no julgamento da apelação, frente a realização do Curso de Formação 
no dia 04/08/2014.

Requer seu ingresso no citado curso, destacando que candidato 
“sub judice” em posição posterior a sua foi convocado, havendo preterição na ordem 
de classificação.

Nessa  linha,  requer  gratuidade  judiciária  e  liminarmente  a 
inclusão  do  seu  nome  no  curso  de  formação  que  irá  se  iniciar  no  próximo  dia 
04/08/2014.  Alternativamente,  pugna  para  que  seja  determinada  data  para  o 
julgamento do recurso de apelação.

É o relatório.

DECIDO

Defiro a gratuidade requerida.

O impetrante concorreu ao cargo de Delegado de Polícia Civil 
do Estado da Paraíba para a região de Patos, onde existiam 05 (cinco) vagas, tendo 
obtido a 5ª colocação na prova objetiva, porém, na prova discursiva, fora considerado 
eliminado do certame. Nesse sentido impetrou mandado de segurança com pedido 
liminar, atacando questão cobrada na referida etapa, sob o pálio de que foi exigido 
conteúdo jurídico não previsto no edital de Abertura.

Em decisão interlocutória, o Juízo de primeiro grau indeferiu o 
pedido liminar, tendo o impetrante obtido o direito de participar das demais etapas 
através do provimento de agravo de instrumento respectivo.



O impetrante  seguiu  as  demais  etapas  do  certame,  menos  o 
curso de formação, ficando classificado em 8º lugar.

Ocorre  que,  ao  sentenciar,  o  Juízo  processante  denegou  a 
segurança  pleiteada,  desta  decisão  havendo  recurso  de  apelação  pendente  de 
julgamento perante este Gabinete.

Nesses  autos  o  impetrante  pugna  pela  concessão  de  liminar 
para que seja determinado a sua inclusão no curso de formação, que se inicia no dia  
04/08/2014,  sob  o  argumento  de  que  a  demora  no  julgamento  do  citado  recurso 
apelatório o impede de concluir as fases exigidas no concurso, acarretando manifesto 
prejuízo (periculum in mora),  bem como que candidato, com classificação posterior 
fora  convocado para o referido curso de formação,  daí  a  preterição na ordem de 
classificação. 

Merece prosperar o pedido.

Inicialmente,  denoto  que  o  edital  prevê  que,  para  efeitos  de 
nomeação, deverá o candidato ter se submetido a Curso de Formação Policial (item 
15.1.1).

Assim, como somente aqueles candidatos que lograrem êxito no 
referido  Curso  de  Formação,  de  caráter  eliminatório,  terão  direito  à  nomeação, 
verifica-se que o direito líquido e certo do impetrante está condicionado à aprovação 
nesta etapa do concurso.

Importa destacar que o edital, em seu item 15.1.1 dispõe que: 
'Após  a  homologação  do  Resultado  Final  da  Primeira  Etapa  do  Concurso  os 
candidatos aprovados e classificados serão convocados para o curso de Formação 
Policial  de forma gradativa,  por turmas,  obedecendo o cronograma definido pela 
Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social'.

Conforme se observa dos autos, o impetrante comprovou que 
concluiu a primeira etapa na oitava posição (fl. 54), outrossim, que através do Edital 
de nº 48/2013, os impetrados convocaram a candidata classificada na nona posição, 
que também se encontra na condição sub judice, o que indica a fumaça do direito do 
impetrante em ser convocado para o referido curso de formação. (fl. 88)

Além do raciocínio tecido, faz-se fundamental destacar que a 
concessão de liminar para autorizar a participação no curso de formação não esgota o 
objeto discutido na demanda principal, em favor do autor, vez que apenas possibilita 
sua capacitação para que, em caso de concessão da ordem, esteja apto a tomar posse 
no cargo referido.



Nesse diapasão, entendo que a não concessão da antecipação 
tutelar poderá trazer prejuízos ao requerente, tendo em vista ainda restar pendente 
de julgamento recurso apelatório apresentado pelo autor e haver Curso de Formação 
premente,  a  ser  realizado  com a  participação  de  outros  candidatos,  inclusive  os 
considerados “sub judice”.

Em  casos  análogos  a  própria  Jurisprudência  do  Colendo 
Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  têm se 
manifestado favoravelmente, in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL.  MEDIDA  LIMINAR  SATISFATIVA. 
SERVIDOR  PÚBLICO  DEMITIDO.  MANUTENÇÃO  NO 
CARGO. PRESERVAÇÃO DOS VENCIMENTOS. PROIBIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA. - O parágrafo 3º, do artigo 1º, da Lei nº 8.437/92, 
veda  a  concessão  de  medidas  liminares  contra  atos  do  Poder 
Público, no âmbito das ações de natureza cautelar, que tenham 
nítida  feição  satisfativa.  -  A  moderna  jurisprudência,  com  os 
olhos  na efetividade e  na  instrumentalidade do processo,  tem 
admitido, em caráter excepcional, medidas liminares de caráter 
satisfativo desde que coexistam os pressupostos do    fumus boni   
iuris   e do   periculum in mora   e sempre que a provisão requerida   
seja indispensável à preservação de uma situação de fato que se 
revele  incompatível  com  a  demora  na  prestação  jurisdicional, 
como  a  de  suspensão  do  pagamento  dos  vencimentos  de  ex-
servidor  público  demitido.  -  Recurso  especial  não  conhecido. 
(STJ RE N. 180.948 Paraná (1998/0049357-3) Relator: Min. Vicente 
Leal. Órgão Julgador: Sexta Turma DJE: 19.02.2001).

AGRAVO  INTERNO.  ADMINISTRATIVO  E 
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA 
LIMINAR. DEFERIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE 
PENITENCIÁRIO.  CONVOCAÇÃO  PARA  PARTICIPAÇÃO 
NO  CURSO  DE  FORMAÇÃO.  PUBLICAÇÃO  ATRAVÉS  DE 
DIÁRIO  OFICIAL.  INSUFICIÊNCIA.  DECURSO  DE 
CONSIDERÁVEL  LAPSO  TEMPORAL  ENTRE  A 
HOMOLOGAÇÃO  DO  RESULTADO  DO  CERTAME  E  A 
ETAPA  PRETENDIDA.  DEVER  DA  ADMINISTRAÇÃO  EM 
REALIZAR  AMPLA  DIVULGAÇÃO  DOS  SEUS  ATOS. 
NECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL. 
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
DA  PUBLICIDADE.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL  .  DE  JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.  TUTELA 
EMERGENCIAL  QUE  NÃO  GARANTE  NOMEAÇÃO. 
AUSÊNCIA  DE  SATISFATIVIDADE  E  DE 
IRREVERSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO 
AGRAVADA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO 



REGIMENTAL. [...] - Garantindo a liminar apenas a participação 
do impetrante em curso de formação já previsto e agendado para 
determinado  grupo  de  candidatos,  e  não  a  sua  nomeação  no 
cargo, não há que se falar em gastos significativos para os cofres 
públicos,  tampouco  em  irreversibilidade  da  medida. (TJPB  – 
Proc. 99920120008761001 - PLENO – Rel. DES. JOSÉ RICARDO 
PORTO – 28/09/2012).

AGRAVO  INTERNO  DEFERIMENTO  DE  LIMINAR  EM 
MANDADO DE SEGURANÇA PARTICIPAÇÃO DE QUADRO 
DE  ACESSO  À  PROMOÇÃO  DE  POLICIAL  MILITAR 
SATISFATIVIDADE  NÃO  CARACTERIZADA 
DESPROVIMENTO. Não há qualquer proibição de se conceder 
medida  liminar  de  caráter  satisfativo,  desde  que  não  seja 
irreversível. Precedentes. STJ AgRg no MS 13-107/DF Rel. Min. 
Félix  Fischer  Terceira  Seção-  02/02/2009.  (TJPB,  Proc.  nº 
99920120002103001  -  2  SEÇÃO  ESPECIALIZADA  CIVEL,  Rel. 
DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES,  16/05/2012).

Por  fim,  não  observo  maiores  empecilhos  ou  prejuízos  aos 
impetrados,  com a  inclusão  do  impetrante  no  referido  curso,  já  que  este  apenas 
integrará a turma junto com os demais candidatos convocados.

Pelos  motivos  fáticos  e  jurídicos  acima  expostos, julgo 
procedente  o  pedido inicial,  determinando que  o  impetrante  seja  convocado  a 
integrar o próximo Curso de Formação, que será realizado no dia 04/08/2014.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 31 de julho de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


