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PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  —  SECRETÁRIA 
DE  ADMINISTRAÇÃO  —  REJEIÇÃO  —  CONTRATO 
COM O PODER PÚBLICO — RECONHECIMENTO DE 
VÍNCULO  DEFINITIVO  —  LEGITIMIDADE 
CONFIGURADA DO ESTADO DA PARAÍBA.

MANDADO  DE  SEGURANÇA —  RECONHECIMENTO 
DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO 
NA  DATA  DA  ASSEMBLEIA  NACIONAL 
CONSTITUINTE  —  ART.22  DO  ADCT  — 
IMPOSSIBILIDADE  —  AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA  DO  EXERCÍCIO  DA  FUNÇÃO  — 
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE  NÃO 
PREENCHIDO — ARTIGO 267, I, DO CPC C/C ART. 6º, § 
5º, DA LEI Nº 12.016/2009 — DENEGAÇÃO DA ORDEM 
SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

—  O mandado de segurança deverá ser extinto, sem resolução 
de mérito,  denegando-se a ordem, quando inexistente a prova 
pré-constituída, nos termos dos arts. 6º, §5º, e 10, caput, ambos 
da Lei nº. 12.016/2009 c/c art. 267, inciso I, do CPC.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes  autos  acima 
identificados.

ACORDAM os  integrantes  da  Segunda  Seção  Especializada 
Cível, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator.
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RELATÓRIO

Trata-se de  Mandado de Segurança impetrado por  Francisco 
de Sousa Reis contra ato do Secretário de Administração do Estado da Paraíba e do 
Defensor Público-Geral do Estado da Paraíba.

O impetrante  pleiteia  o  enquadramento  no  cargo  de Defensor 
Público do Estado, pois afirma que exercia a função de defensor na data da Assembleia 
Nacional Constituinte, conforme determina o art.22 da ADCT, da Constituição de 1988. 

A Secretaria  de  Administração,  às  fls.92/96,  afirma  ser  parte 
ilegítima para figurar na lide.

A Defensoria Pública do Estado, às fls.100/102, afirma que não 
ficou devidamente comprovado que o impetrante exercia a função de Defensor Público 
para que se pudesse discutir acerca do enquadramento pleiteado.

A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls.  104/106, 
opinando pela denegação da segurança por ausência de prova pré-constituída.

É o Relatório. 

Voto.

Da  preliminar  de  ilegitimidade  da  Secretária  de 
Administração

No que concerne à preliminar de ilegitimidade da Secretaria de 
Administração, é de se considerar que não deve prevalecer, porquanto o contrato que 
teria  inserido  o  impetrante  no  serviço  público  como  advogado  foi  celebrado  pela 
Secretaria  de  Administração  (fl.17),  ou  seja,  o  debate  envolvendo  o  direito  de 
reconhecer o seu vínculo como definitivo, enquadrando-o no cargo de Defensor Público, 
deve ter a presença do Estado por meio da Secretaria de Administração.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

Do mérito

O impetrante afirma ter ingressado no serviço público na data de 
29  de  abril  de  1986,  no  cargo  de  assistente  jurídico,  lotado  na  Procuradoria  de 
Assistência Judiciária, tendo como função precípua defender os carentes na forma da 
lei. Aduz que exerceu a função na defesa de pobres e necessitados em Areia e Pombal. 

Afirma,  ainda,  que  faz  jus  ao  enquadramento  como  defensor 
público,  pois,  durante  o  período da  Assembleia  Nacional  Constituinte,  o  impetrante 
encontrava-se  em  plena  atividade  laboral  nomeado  pelo  Estado  da  Paraíba  em 
29/06/1986  e  afastado  em  01/04/1987,  com  lotação  na  Defensoria  Pública  (fl.41). 
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Segundo  a  inicial,  o  pedido  de  enquadramento  como  defensor  público  foi  negado, 
conforme fls.45/47.

Entretanto, no presente caso, não há provas suficientes de todas 
as alegações para que se possa adentrar no mérito da ação mandamental.

Compulsando  o  caderno  processual,  vislumbra-se  que,  como 
bem  pontuou  o  representante  do  Ministério  Público  do  Estado,  o  impetrante  não 
comprovou que exercia a função de defensor público na data da Assembleia Nacional 
Constituinte (01 de fevereiro de 1987), isto porque o documento de fl.24, colocou o 
impetrante à disposição da Prefeitura Municipal de Areia, na data de 21 de julho de 
1986, sem apontar quais seriam suas funções específicas. Somente em 18 de fevereiro 
de 1987 – após a data determinada no art.22 do ADCT, poder-se-ia supor o exercício  da 
função de defensor público, de acordo com o documento de fl.23.

No entanto,  esse documento,  mesmo que estivesse na data da 
Assembleia Nacional, não seria suficiente para, por si só, autorizar o enquadramento do 
impetrante no cargo pleiteado, pois não comprova, repise-se, o exercício da função de 
defensor1.. Seriam necessárias petições demonstrativas do exercício da atividade, o que 
demanda a dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Em  face  dessas  considerações,  concluo  pela  existência  de 
questões de fato não comprovadas de plano, demonstrando, assim, a ausência de prova 
pré-constituída, requisito indispensável para o prosseguimento no julgamento meritório 
deste writ.

Neste sentido, pode ser colacionado o seguinte julgado do STJ:

“MANDADO DE SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.  AGENTE DA 
POLÍCIA  FEDERAL.  TRANSGRESSÃO  DISCIPLINAR.  ATOS  DE 
COMÉRCIO.   INFRAÇÃO  DE  CUNHO  PERMANENTE.  TERMO 
INICIAL.  CESSAÇÃO  DA  PRÁTICA  DA  INFRAÇÃO.  PENA.  
DEMISSÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. REAPRECIAÇÃO 
DO  ACERVO  FÁTICO  PROBATÓRIO  DOS  CADERNOS 
ADMINISTRATIVOS.  AUSÊNCIA  DE  HABITUALIDADE. 
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  MANDAMENTAL.  SEGURANÇA 
DENEGADA.1.  (...).4.  As  questões  suscitadas  pelo  impetrante  
atinentes  à  alegada  inconsistência  do  conjunto  probatório  e  à  
ausência de habitualidade do exercício de atos de comércio ou de  
administração de empresas não são passíveis de reapreciação, na via  
mandamental, cuja prova pré-constituída deve ser irrefutável quanto 

193741279 -  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  SERVIDOR PÚBLICO.  OPÇÕA 
PELO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO. ART.  22  DO     ADCT  . 
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS. 
INEXISTÊNCIA DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE. (...) Pretende  a  parte 
embargante  rediscutir  a  prova  testemunhal  produzida  na  instrução  do  feito,  a  qual  teve  sua  eficácia 
afastada diretamente pelos argumentos que levaram à conclusão exarada no acórdão embargado, o qual, 
como a própria parte recorrente reconhece,  é o de que imprescindível, ao menos, a existência de algum 
ato formal, no sentido de caracterizar o exercícioda função de defensor público ou, no mínimo, prova 
robusta de que o servidor exercia tal     função, não sendo suficiente, para tanto, algumas procurações, como   
fez o autor.     (...)(TJRS; EDcl 322137-39.2013.8.21.7000; Porto Alegre; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.  
José Luiz Reis de Azambuja; Julg. 04/09/2013; DJERS 11/09/2013)  
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à  suposta  existência  do  direito  líquido  e  certo  pleiteado  na  via 
eleita.Segurança  denegada.” (MS  14672  /  DF.  Rel.  Min.  Adilson 
Vieira Macabu, Des. Convocado do TJ/RJ. J. em 09/02/2011). Grifei.

11983187 -  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL 
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO. 
APROVAÇÃO.  CANDIDATO.  CADASTRO  DE  RESERVA. 
PRETENSÃO. NOMEAÇÃO. DECORRÊNCIA. PRETERIÇÃO. 
CONTRATAÇÃO.  TERCEIROS.  SUPERVENIÊNCIA. 
VACÂNCIA.  AUSÊNCIA.  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA. 
INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.  É vetusta a lição 
de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, 
destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve 
necessariamente  alicerçar  a  sua  causa  de  pedir  em prova  pré-
constituída  por si  próprio.  2.  Caso  concreto  em que  a  agravante 
pleiteava  a  nomeação  a  cargo  público,  mas  não  comprovava  a 
preterição ocasionada pela contratação temporária de terceiros para a 
mesma função nem a exoneração dos candidatos que lhe precediam na 
ordem de classificação, a partir do quê, então, surgira supostamente a 
vacância. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RMS 41.952; 
Proc.  2013/0102733-1;  TO;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Mauro  
Campbell Marques; DJE 28/05/2014) 

Ressalte-se  que  a  norma  mandamental  (Lei  nº  12.016/2009) 
instituiu que, nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito, a segurança deve ser 
denegada, senão vejamos:

“Art. 6º …
(…)
§5º Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 
da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.” (§5º,  
do art. 6º, da Lei nº 12.016/2009).

Por último, vale destacar que o requerente  ainda pode impetrar 
outro  mandado  de  segurança,  devidamente  instruído  e  desde  que  dentro  do  prazo 
decadencial, ou se utilizar da via ordinária, que admite dilação probatória.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, DENEGO A 
SEGURANÇA, sem apreciação de mérito, com respaldo no §5º, do art. 6º, da Lei nº 
12.016/2009 c/c art. 267, I, do CPC.

Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira – Presidente. Relator: Ricardo Vital de Almeida 
(juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides). 
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Miguel  de 
Britto Lyra Filho (juiz convocado para substituir o Des. João Alves da Silva),  Frederico 
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Martinho da Nóbrega Coutinho,  Maria das Graças Morais Guedes e José Aurélio da 
Cruz.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  a 
Excelentíssima  Senhora  Doutora  Jascilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  Procuradora  de 
Justiça.

João Pessoa, 20 de agosto de 2014.

                        

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator
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