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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO  REALIZADO  PELO  ESTADO  DA
PARAÍBA.  CARGO.  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BÁSICA 3. DISCIPLINA DE MATEMÁTICA. VAGA
DESTINADA  AO  MUNICÍPIO  DE  PIANCÓ.
IMPETRANTE  CLASSIFICADO  ALÉM  DO
NÚMERO  DE  VAGAS  OFERECIDAS.
CONTRATAÇÃO  PRECÁRIA.  PRELIMINAR  DE
AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA.
ACOLHIMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE
DOCUMENTAÇÃO  CAPAZ  DE  COMPROVAR  O
DIREITO PRETENDIDO. INADMISSIBILIDADE DE
DILAÇÃO  PROBATÓRIA  NA  ESPÉCIE.
INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.  INTELIGÊNCIA
DO ART. 10, DA LEI Nº 12.016/2009. EXTINÇÃO DO
FEITO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
APLICABILIDADE  DO  ART.  127,  X,  DO
REGIMENTO  INTERNO  DO  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  DA  PARAÍBA.  DENEGAÇÃO  DA
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ORDEM. 

-  O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado  a  coibir  atos  abusivos  ou  ilegais  de
autoridades  públicas,  protegendo  o  direito
individual  do  cidadão  diante  do  poder  por  elas
exercido.

- A via estreita da ação constitucional do mandado de
segurança  exige  a  demonstração  inequívoca  do
direito líquido e certo alegado.

- Não tendo o impetrante carreado aos autos prova
pré-constituída suficiente à comprovação do direito
alegado e não sendo possível dilação probatória na
espécie,  impõe-se  o  indeferimento  da  inicial,  nos
termos do art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA, o  Egrégio  Tribunal  Pleno  do

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, denegar a segurança.

Trata-se  de MANDADO  DE  SEGURANÇA, fls.
02/61,  impetrado  por  Djalma  Cleydson  Barros  Florêncio, em  face  de  suposta
ilegalidade  praticada  pelo Governador  do  Estado  da  Paraíba,  asseverando  ter
participado do concurso público promovido pelo Estado da Paraíba para provimento
de vagas no cargo de Professor de Educação Básica 3 do Magistério Estadual, nos
moldes  do  Edital  nº  01/2012/SEAD/SEE,  fls.  64/74,  tendo  sido  aprovado  em  3º
(terceiro) lugar como Professor de Matemática do Município de Piancó. Contudo,
mesmo  tendo  conhecimento  da  contratação  de  prestadores  de  serviços  a
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desempenharem atividades atribuídas aos concursados pela Administração Pública,
ainda  não  fora  nomeado.  Inconformado,  pretende,  por  meio  da  presente  ação
mandamental, a sua imediata nomeação e posse para o respectivo cargo.

Indeferimento  da  liminar,  dado  ao  seu  caráter  de
satisfatividade, fls. 235/239.

Desprovimento  do  agravo  interno  interposto,  fls.
336/341. 

Na  condição  de  interessado,  o  Estado  da  Paraíba
ofertou manifestação de fls.  311/332,  pugnando, preliminarmente, pela ausência de
prova pré-constituída do direito constitutivo do impetrante. No mérito, em linhas
gerais, verbera a denegação da ordem, haja vista a ausência de direito líquido e certo
comprovando  a  pretensão  do  impetrante.  Aduz,  ainda,  que,  caso  entenda  pela
nomeação da candidato, a Administração possui discricionariedade para a realização
de tal ato, haja vista a vinculação ao instrumento procuratório.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  em  parecer  da
lavra da Dr. Nelson Antônio Cavalcante Lemos, fls. 356/359, opinou pela denegação
da segurança.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Conforme  relatado,  Djalma  Cleydson  Barros
Florêncio  ingressou  com o  presente  mandamus  com o  escopo  de  ser  nomeado  e
empossado  para  o  cargo  de  “Professor  de  Educação  Básica  3  da  Carreira  do
Magistério  Estadual  -  Matemática”,  do  Município  de  Piancó-PB,  para  o  qual  foi
aprovado e classificado na 3ª (terceira) colocação, fl. 92.

Alega que o Estado da Paraíba promoveu Concurso
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Público  para  preenchimento  de  2.000  (duas  mil)  vagas  existentes  no  Edital  para
cargos  no  Magistério  Estadual,  sendo  apenas  01  (uma)  disponibilizada  para  a
disciplina  de  Matemática,  do  Município  de  Piancó,  fl.  87,  encontrando-se  o
impetrante, a princípio, fora do número de vagas.

Entretanto,  afirma,  ainda,  que,  em  resposta  ao
requerimento  enviado  pela  insurgente,  a  Secretária  de  Educação  do  Estado  da
Paraíba, 7ª Gerência Regional de Educação, por meio do Ofício G/S nº 1364/2013, fl.
351, encaminhou ao insurgente a relação, na qual percebe-se a presença de servidores
contratados entre os 12 (doze) professores que compõem o quadro de professores em
exercício no Município de Piancó.

De  logo,  cumpre  analisar  que  a  preliminar  de
ausência de prova pré-constituída ventilada pelo Estado da Paraíba, quando de sua
manifestação e intervenção no feito.

Como é sabido, o mandado de segurança destina-se a
obstar  lesão  ou  ameaça  de  direito  líquido  e  certo,  carecendo,  para  tanto,  de
demonstração documental dos fatos narrados na inicial, em ordem a configurar o
direito líquido e certo do impetrante.

 
Em  outras  palavras,  “quando  a  lei  alude  a  direito

líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos
para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação
posterior, não é líquido nem certo para fins de segurança”  (Hely Lopes Meirelles.
Mandado de Segurança, 26 ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

No caso, em comento, o impetrante não logrou êxito
ao demonstrar, com prova pré-constituída, a inequívoca existência de direito líquido
e  certo,  bem  como  a  omissão  cometida  pela  autoridade  dita  coatora,  a  merecer
proteção judicial por intermédio da via mandamental. 
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Com  efeito,  nada  obstante  as  alegações  do
impetrante, este não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos todos os elementos
probatórios  exigidos  e  necessários  para  demonstrar  a  existência  de  contratação
precária durante o prazo de validade do certame.

Diante de tal panorama fático e da impossibilidade
de dilação probatória  na espécie,  impõe-se,  a  toda evidência,  o  indeferimento  da
inicial, nos termos da cabeça do art. 10, da Lei nº 12.016/2009, cuja transcrição não se
dispensa:

Art.  10.  A 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 a impetração.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

Mandado  de  Segurança.  Ausência da  procuração
outorgada  pelo  impetrante  ao  seu  patrono,  bem
como  do  requisito  da  prova  pré-constituída.
Utilização  como  sucedâneo  do  recurso  cabível.
Inadmissibilidade.  Indeferimento  da  petição
inicial. "Mandamus" não conhecido. (TJSP 0585502-
98.2010.8.26.0000,  Relator:  Luis  Carlos  de  Barros,
Data  de  Julgamento:  07/02/2011,  20ª  Câmara  de
Direito  Privado,  Data  de  Publicação:  01/03/2011).-
negritei.

E,

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  Impetrante  que
deixou  de  instruir  inicial  com  documentos
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indispensáveis.  Ausência de  prova pré-constituída.
Impossibilidade de dilação probatória. Extinção do
mandamus. (TJBA; Rec. 0000291-68.2011.805.9000-1;
Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Josefa Cristina
Tomaz  Martins  Kunrath;  DJBA  22/09/2011).  -
negritei.

Por  tais  razões,  acolho a  prefacial  de  ausência  de
prova pré-constituída.

Ressalta-se,  por  fim,  que  o  senso  ora  exarado  não
importa  a  emissão  de  qualquer  juízo  de  valor  acerca  do  mérito  da  pretensão
mandamental. 

Ante  o  exposto,  com  arrimo  no  art.  127,  X,  do
Regimento  Interno  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  INDEFIRO O PRESENTE
WRIT,  NOS  TERMOS  DO  ART.  10,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  12.016/2009,
EXTINGUINDO  O  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO,  COM
ESPEQUE  NO  ART.  267,  I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  E,  POR
CONSEGUINTE, DENEGO A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO ART. 6º, § 5º,
DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. 

Sem custas, ante a gratuidade de Justiça, nos termos
do art. 5º, da Lei nº 1.060/50. Sem honorários advocatícios, em conformidade com a
Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal.

É como VOTO.

Presidiu a sessão o Desembargador Romero Marcelo
da  Fonseca  Oliveira  -  Vice-Presidente,  no  exercício  da  Presidência,  na  eventual
ausência  da  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti
(Presidente).  Participaram  ainda  do  julgamento,  os  Desembargadores  Frederico
Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  (Relator),  José  Ricardo  Porto,  Ricardo  Vital  de
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Almeida (Juiz convocado para substituir o Desembargador Saulo Henriques de Sá e
Benevides),  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (Juiz
convocado para substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda  Ferreira),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o
Desembargador  João  Alves  da  Silva),  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Luiz  Silvio
Ramalho Júnior, Joás de Brito Pereira Filho e Arnóbio Alves Teodósio.

Ausentes,  justificadamente,  os  Desembargadores
Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  Leandro  dos  Santos,  José  Aurélio  da  Cruz,
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Márcio Murilo
da Cunha Ramos (Corregedor-Geral de Justiça) e João Benedito da Silva.

Presente, o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, substituindo o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Bertrand de Araújo Asfora.

Sala  das  Sessões  do  Egrégio  Tribunal  Pleno  do
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  13  de  agosto  de  2014  -  data  do
julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                              Relator
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