
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C ÓR D Ã O

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2002314-37.2013.815.0000
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Impetrante : Josefa Claudia Hilário Pereira
Advogada       : Carla Emilly Gregório Dantas
Impetrado : Governador do Estado da Paraíba

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO 
—  NOMEAÇÃO  —  AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA —  PLEITO  PROCESSUAL QUE  NÃO 
PERMITE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  —  REQUISITO 
ESPECÍFICO  DO  WRIT INOBSERVADO  PELA 
IMPETRANTE  —  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA — DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
— “Note-se que, em sede de mandado de segurança, o ônus da prova 
acerca  da certeza  e liquidez do direito considerado afrontado é do 
impetrante, por ocasião do que dispõe o art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 
Precedentes: MS 14095 / DF, Primeira Seção, rel. Ministro Herman 
Benjamin,  DJe  28/08/2009;  MS  13400  /  DF,  Primeira  Seção,  rel. 
Ministro  Carlos  Fernando  Mathias,  DJe  06/10/2008.”  (STJ  -   MS 
14350/DF,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques,  Primeira  Seção, 
publicado no DJe 19/11/2009)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS, os presentes autos 
antes identificados.

ACORDAM os integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, à unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do 
relator.

RELATÓRIO

Josefa  Claudia  Hilário  Pereira impetrou  Mandado  de 
Segurança em face  do  Secretário  de Administração do Estado da Paraíba  e  do 
Governador do Estado da Paraíba, requerendo, liminarmente, sua nomeação para o 
cargo no qual foi aprovada.

Assegura  a  impetrante  ter  prestado concurso  para  o  cargo  de 
professor  de  biologia,  no  qual,  segundo edital,  havia  previsão  de  uma vaga  para  o 
município de Serra Branca. Alega haver sido classificada em segundo lugar, tendo a 
primeira colocada no certame requerido remoção, através de processo administrativo. 
Ademais, houve a aposentadoria de servidora, dentro do prazo de validade do certame, a 
qual exercia a função de professora de biologia, e que ocorreu a ocupação do cargo 
almejado pela  terceira  colocada no concurso.  Nesses termos,  assegura que faz jus à 
nomeação.
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O pedido liminar foi indeferido (fls. 59/60).

Posteriormente  foi  declarada  a  ilegitimidade  passiva  do 
Secretário de Administração e determinada a redistribuição dos autos ao Tribunal Pleno 
(fls. 92/96).

O impetrado não apresentou resposta (fls. 83).

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de fls. 84/86, 
opinando pela extinção da ação mandamental, sem resolução de mérito, considerando a 
ausência de prova pré-constituída, ressalvando à impetrante a possibilidade de requerer 
seu direito por ação própria, nos termos do art. 19, da lei nº 12.016/2009.

É o relatório. 

VOTO

Assegura  a  impetrante  ter  prestado concurso  para  o  cargo  de 
professor de biologia do município de Serra Branca, ficando na segunda colocação, e 
que, de acordo com o edital, foi ofertada apenas uma vaga para o cargo almejado.

Segundo informações da impetrante,  a prova foi  realizada em 
09/12/12,  o  resultado final   foi  divulgado em 22/01/13 (fls.  37/38)  e  a  validade do 
concurso era de 06 (seis) meses (fls. 28).

Ressaltou que a primeira colocada foi nomeada e ingressou com 
processo administrativo de remoção, todavia, até a presente data, não foi ele julgado, 
prejudicando a impetrante, uma vez que, em caso de deferimento do pedido, assumiria a 
vaga de professora de biologia.

A impetrante alega, também, que, em 16 de junho de 2013, a 
servidora  Maria  Rosilda  de  Oliveira  Diniz,  professora  de  biologia,  teve  sua 
aposentadoria publicada, ficando, dessa forma, aberta uma vaga para a função. Por fim, 
sustenta  que  a  edilidade  nomeou  profissional  terceirizado  para  exercício  do  cargo 
almejado. 

Pois  bem.  Não  é  ocioso  destacar  que,  excluídos  os  casos 
excepcionais dispostos no art. 6º, §1º da Lei n.º 12.016/09, a exordial do mandado de 
segurança deve estar instruída com os documentos indispensáveis à comprovação das 
alegações  que a  embasam, porquanto se  trata  de ação voltada à  proteção de direito 
líquido e certo, isto é, demonstrável de plano, através de prova pré-constituída.

Observe-se, porém, que a vestibular do presente writ não se fez 
acompanhar dos documentos necessários à positivação das alegações ali deduzidas, pelo 
que não se pode ter como passível de tutela, na via augusta da ação mandamental, a 
pretensão formulada.

Importante  destacar,  primeiramente,  que  a  Administração 
cumpriu o estipulado no edital,  porquanto informado que havia apenas uma única 
vaga para o cargo de professor de biologia e esta foi devidamente ocupada pela 
primeira colocada no certame.
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O fato de de ter solicitado remoção a primeira classificada, por 
si  só,  não  autoriza  a  nomeação  da  impetrante,  não  se  sabendo  se  houve  ou  não  a 
remoção.

A  alegação  de  que  há  vaga  em  aberto  decorrente  da 
aposentadoria  da  servidora  “Maria  Rosilda  de  Oliveira  Diniz”,  de  igual  modo,  não 
merece  prosperar,  pois,  de  acordo  com os  documentos  acostados  aos  autos,  não  é 
possível constatar que a mesma ocupava o cargo de professor de biologia.

Por  fim,  não  há  comprovação  de  que  a  edilidade  nomeou 
profissional terceirizado para exercício do cargo almejado. No caso, vislumbra-se dos 
autos que a  terceira colocada do certame foi nomeada para um cargo em comissão (fls. 
46), não havendo provas de que está exercendo a função de professora de biologia.

Afigura-se,  destarte,  intransponível  a  necessidade  de  dilação 
probatória, a fim de aferir a veracidade dos fatos e alegações deduzidas pela impetrante, 
o que acaba por evidenciar a inexistência de liquidez e certeza em torno do direito por 
ela alegado.

Como  bem  pontuou  o  parecer  ministerial  (fls.  85),  “...os 
documentos encartados aos autos não são suficientes à comprovação do alegado na 
inicial, como a existência de vaga em aberto e o exercício do cargo por profissional  
terceirizado, impondo-se, assim, a extinção do writ”.

O entendimento da Corte Superior de Justiça acerca da prova no 
mandado de segurança:

Note-se que, em sede de mandado de segurança, o ônus da prova acerca da 
certeza  e  liquidez  do  direito  considerado  afrontado  é  do  impetrante,  por 
ocasião  do  que  dispõe  o art.  1º  da  Lei  n.  12.016/2009.  Precedentes:  MS 
14095  /  DF,  Primeira  Seção,  rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  DJe 
28/08/2009; MS 13400 / DF, Primeira Seção, rel. Ministro Carlos Fernando 
Mathias, DJe 06/10/2008.1 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.  ANISTIA. LEI N.º 
10.559/2002.MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. INGRESSO 
APÓS  A  EDIÇÃO  DA  PORTARIA  N.º  1.104/GM3-64.  NÃO 
CONFIGURAÇÃO  DO  ATO  DE  EXCEÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.1.  O mandado de segurança exige prova 
pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e 
certo, sendo a dilação probatória incompatível com a natureza da ação 
mandamental; não se constituindo, portanto, meio processual adequado 
para provar a existência (ou a inexistência) de um determinado fato.  2.
(...) 3. A Portaria nº 1.104/GM3-64 não se constitui ato de exceção capaz de 
ensejar  a  concessão  de  anistia,  relativamente  aos  militares  que  não 
ostentavam a condição de cabo da Força Aérea quando da sua edição, o que 
torna legítimos os atos de licenciamentos por conclusão do tempo de serviço, 
na forma da legislação vigente. Precedentes. 4. Segurança denegada.2

A doutrina, a seu turno, preleciona:

Em suma, o direito líquido e certo é, sem dúvida, um  plus em relação ao 

1 MS 14350/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, publicado no DJe 19/11/2009.
2 MS 9815/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 02.12.2009.
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fummus boni juris. Nesse contexto a relevância dos fundamentos do pedido 
está  mais  próxima da  idéia  de  ‘prova  inequívoca’ e  ‘verossimilhança  de 
alegação’,  que  são  os  requisitos  exigidos  para  a  concessão  da  tutela 
antecipatória do art. 273 do CPC. Na impetração do writ, e, portanto, antes 
do juiz cogitar se deve ou não conceder a liminar os fatos já são certos. Daí 
afirmar Teresa Arruda Alvim Pinto, com acerto, que ‘ainda na fase do juízo 
de admissibilidade do mandado de segurança, já se tem mais que o mero 
fumus,  já  que  o  mandamus não  admite  dilação  probatória,  pois  vem 
alicerçado em prova documental preconstituída.3 

Neste viés, cumpre destacar que o caso em tela não importa a 
emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito da pretensão mandamental, 
preservando intacta a possibilidade de a impetrante valer-se, no prazo decadencial, de 
novo writ, ou buscar as vias ordinárias, para demonstrar, através de ampla e irrestrita 
instrução processual, a veracidade de suas alegações e a juridicidade de sua tese. 

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, por ausência de 
prova pré-constituída.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 
Decano desimpedido,  nas  ausências  justificadas  da  Presidente  e  do  Vice-Presidente. 
Relator: Exmo. Sr. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado para substituir o 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides). Participaram do julgamento, os Exmos. Srs. 
Desembargadores José Ferreira Ramos Júnior (Juiz Convocado para substituir a Exma. 
Srª. Desª. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira), Marcos Coelho Salles 
(Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira), Miguel 
de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  Convocado  para  substituir  o  Des.  João  Alves  da  Silva), 
Gustavo Leite Urquiza (Juiz Convocado para substituir o Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega  Coutinho),  José  Ricardo  Porto,  Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  Vanda 
Elizabeth  Marinho  (Juíza  Convocada  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Leandro  dos 
Santos), José Aurélio da Cruz, Oswaldo Trigueiro do Valle, Aluízio Bezerra Filho (Juiz 
Convocado para substituir o Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos), Márcio Murilo 
da Cunha Ramos (Corregedor-Geral de Justiça), Arnóbio Alves Teodósio, João Benedito 
da Silva, Carlos Martins Beltrão Filho e Marcos William de Oliveira (Juiz Convocado 
para substituir o Exmo. Sr. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior.  Ausente, justificadamente, 
o Exmo. Srs. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão, representando o Ministério Público, o Exmo. 
Sr. Dr. José Raimundo de Lima, Procurador de Justiça, em substituição ao Exmo. Sr. Dr. 
Bertrand de Araújo Asfora, Procurador Geral de Justiça.

João Pessoa, 30 de julho de 2014. 
                      

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado 

3 LUIZ ORIONE NETO,  in.  Liminares  no Processo  Civil  e  Legislação  Processual  Civil  Extravagante,  p. 
321/322, 2ª edição, 2002.
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