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GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO LIMINAR 
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000741-27.2015.815.0000
Relator : João Batista Barbosa juiz convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
Impetrante :Pedro Henrique Barbosa de Aguiar
Advogado : Domingos Savio Barbosa de Aguiar
Impetrado : Secretário de Administração do Estado da Paraíba

MANDADO  DE  SEGURANÇA  —   CONCESSÃO  DE 
LICENÇA  ESPECIAL  —  PEDIDO  LIMINAR  — 
SATISFATIVIDADE — AUSÊNCIA  DE  FUMUS  BONI 
IURIS E PERICULUM IN MORA  —  INDEFERIMENTO.

— Com efeito, no caso em tela, a análise do  
fumus boni iuris demandaria profundidade tal que esgotaria o objeto 
do mandamus o que,  por  si  só,  inviabiliza a concessão da liminar  
diante do caráter satisfativo do pleito, notadamente sem e tratando de 
concessão  de  licença que pode ser  feito  ao final  do  processo sem  
prejuízo do direito da parte.

Vistos etc.

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança impetrado  por  Pedro 
Henrique Barbosa de Aguiar em face do Secretário de Administração do Estado da 
Paraíba.

Alega  o impetrante  que  é  auditor  fiscal  tributário  há mais  de 
dezoito anos, e possui mais de trinta e cinco anos e sete meses de serviço público. Em 
razão  do  tempo  de  serviço  anotado  em  sua  ficha  funcional,  a  Administração  lhe 
reconheceu o direito às progressões funcionais (vertical e horizontal) a que faz jus, de 
modo que o impetrante se encontra no último nível da carreira.

Em 11/12/2009, o impetrante requereu, através do processo nº 
09039479-8,  à  Secretaria  de  Administração  do  Estado  da  Paraíba,  a  concessão  de 
licenças especiais relativamente aos períodos aquisitivos  de 09/07/1979 a 08/07/1989 e 
09/07/1989 a  08/07/1999,  com fundamento  nos  arts.  139 e  140,  §  2º  da LC 39/85, 
vigente até 30/12/2003 (fl.  05).   O pedido foi indeferido pela  autoridade impetrada. 
Dessa decisão foi interposto recurso administrativo pelo impetrante.

Analisando o recurso administrativo, o impetrado desproveu-o e 
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confirmou  o  indeferimento  do  pedido,  sob  o  argumento  de  que  estaria  prescrita  a 
pretensão reclamada, pois somente foi formulado pedido em 2009 e, com base no art. 
101 da Lei Complementar nº 58/2003 (fl.  06),  o direito de requerer prescreve em 5 
(cinco) anos e o prazo será contado a partir da data da publicação do ato impugnado ou 
da data da ciência do interessado. 

No  entanto,  conforme  menciona  o  impetrante,  não  houve 
nenhuma publicação de modo que não haveria prazo prescricional a fluir. E, ainda, que 
se  considere  a  LC  nº  58/2003  como  marco  inicial  para  a  contagem  do  prazo 
prescricional, a pretensão do impetrante foi formulada dentro do prazo legal, porquanto 
o pedido administrativo originário ocorreu em 13/05/2007 (fl. 07).

A  partir  dessas  considerações,  o  impetrante  pleiteia, 
liminarmente, a concessão das licenças especiais de 6 (seis) meses.

Com  efeito,  no  caso  em  tela,  a  análise  do  fumus  boni  iuris 
demandaria  profundidade tal  que esgotaria  o  objeto do mandamus  o que,  por si  só, 
inviabiliza a concessão da liminar diante do caráter satisfativo do pleito, notadamente 
em  se tratando de concessão de licença que pode ser feito ao final do processo sem 
prejuízo do direito da parte.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

84048922 -  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL. 
CONCESSÃO  DE  SERVIÇO  DE 
RADIODIFUSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA EM  QUE  SE 
BUSCA  A  ANULAÇÃO  DO  ATO  DE  ADJUDICAÇÃO  DO 
OBJETO  À  EMPRESA  VENCEDORA  DO  CERTAME 
LICITATÓRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  INTERPOSTO 
CONTRA  DECISÃO  QUE  INDEFERIU  O  PEDIDO  DE 
CONCESSÃO  DE  MEDIDA LIMINAR.  AUSÊNCIA  DE  UM 
DOS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 7º, III, DA LEI Nº 
12.016/09. 1.  A concessão  de  medida  liminar  em  mandado  de 
segurança,  quando  possível,  é  condicionada  à  satisfação, 
cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7º, III, da 
Lei  n.  12.016/09,  quais  sejam,  a  existência  de  fundamento 
relevante e a possibilidade de que do ato impugnado possa resultar 
a ineficácia da medida, caso seja deferida somente a final.  2. Na 
hipótese ora examinada não se mostra evidente a presença do segundo 
desses  requisitos,  pois  os  efeitos  do  ato  praticado  pela  autoridade 
apontada como coatora podem ser revertidos, se e quando concedida 
a segurança aqui  buscada.  3.  Acresce  que  um dos  pleitos  liminares 
(imediata  adjudicação  do  objeto  da  licitação  à  impetrante)  tem 
natureza satisfativa,  o  que  também  impede  o  seu  acolhimento. 
Precedentes.  4.  Agravo regimental  a que se nega provimento. (STJ;  
AgRg-MS 21.332; Proc. 2014/0266516-5; DF; Primeira Seção; Rel.  
Min. Sérgio Kukina; DJE 17/11/2014) 

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE.  LIMINAR  PARA 
SUSPENSÃO  DO  ATO.  INDEFERIMENTO.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL. 
FUNGIBILIDADE.  PRETENSÃO  DE  CUNHO  SATISFATIVO. 
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MATÉRIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. 
1.  Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  contra  ato  do  Ministro  da 
Educação  que  declarou  a  inidoneidade  da  impetrante,  empresa  de 
engenharia  vencedora  de  licitação  para  execução  de  dois  projetos 
arquitetônico  nos  quais  foram constatados  erros  técnicos  de  cunho 
fraudulento no laudo de sondagem que tornaram imprestável o serviço 
realizado e justificaram a sanção. A liminar de suspensão dos efeitos 
da  declaração  de  inidoneidade  foi  indeferida.  2.  Tendo  em vista  a 
manifesta  natureza  infringente  do  recurso,  recebo  os  Embargos  de 
Declaração  como  Agravo  Regimental  por  força  da  aplicação  do 
princípio da fungibilidade recursal.  3. A medida liminar postulada 
possui  nítido  caráter  satisfativo  e  confunde-se  com  o  próprio 
mérito da controvérsia, o que torna inviável seu deferimento. (…) 
(STJ  –  Edcl  no  MS  19549/DF  –  Rel.Min.  Herman  Benjamin  – 
Primeira Seção - 15/03/2013)

Corroborando esse entendimento:

56067922 -  AGRAVO  DE 
INTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA.  INCONFORMISMO. 
NOMEAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO  QUE  IMPLICA 
PAGAMENTO  DE  VERBA  REMUNERATÓRIA.  VEDAÇÃO 
LEGAL EM SEDE DE LIMINAR NA AÇÃO MANDAMENTAL. 
ART.  7º,  §2º  DA  LEI  Nº  12.0162009.  PLEITO  DE 
NATUREZA SATISFATIVA.  INVIABILIDADE.  SUSPENSÃO 
DOS EFEITOS DO DECISUM COMBATIDO. PROVIMENTO 
DO RECRUSO. A concessão de liminar na ação mandamental,  por 
obviedade,  implicou  a  necessidade  de  pagamento  de  verbas 
remuneratórias, o que é expressamente vedado pelo art. 7º, §2º da Lei 
nº  12.016/2009.  Tal  comando  legal  pode  ser  relativizado  quando 
evidenciada a inutilidade do provimento, caso a medida seja concedida 
somente ao final. Todavia, não é a hipótese em comento, já que cuidou 
de pedido de imediata nomeação em concurso público, de modo que o 
feito não comporta o deferimento da liminar, observando o regramento 
legal atinente à matéria. Cabe ressaltar que o deferimento do pedido de 
nomeação  da  impetrante,  ora  recorrida,  constituiu  medida 
antecipatória do pleito final, confundindo-se com o mérito do remédio 
constitucional  impetrado  no  juízo  a  quo,  possuindo  nítido  caráter 
satisfativo,  circunstância  que  também  inviabiliza  a  sua 
concessão. (TJPB; AI  2006261-65.2014.815.0000;  Segunda Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho;  
DJPB 22/10/2014; Pág. 9) 

48614543 -  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSO 
CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.  PEDIDO LIMINAR DE 
POSSE  E  NOMEAÇÃO  IMEDIATA EM  CARGO  PÚBLICO. 
NATUREZASATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA 
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. 1.  Indefere-se  o  pedido  de  imediata  posse  e 
nomeação  em  cargo  público  em 
sede liminar de mandado de segurança,  se  essa  medida 
simplesmente esgota, desde logo, o objeto da prestação jurisdicional, 
de  forma  a  evidenciar  o  seu  caráter  eminentemente  satisfativo. 
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Precedentes  do c.  STJ e  deste  e.  TJDFT.  2.  Ademais,  a  análise  do 
certificado  apresentado  como  suposto  cumprimento  do  requisito 
editalício de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso 
de  nível  superior  em  qualquer  área  de  formação,  perpassa  pela 
necessária formação do contraditório, devendo ser observado o devido 
processo  legal.  3.  Negou-se  provimento  ao  agravo de  instrumento.
(TJDF; Rec 2014.00.2.020548-5; Ac. 830.953; Terceira Turma Cível;  
Rel. Des. Flavio Rostirola; DJDFTE 17/11/2014; Pág. 137 

Isto posto, indefiro a liminar requerida.

Notifique-se a autoridade impetrada para, no prazo de 10 (dez) 
dias, prestar as informações que entender necessárias.

Conforme disciplina  a  lei  12.016/09  em seu  art.  7º,  II,  dê-se 
ciência  à  Procuradoria  do  Estado  da  Paraíba,  remetendo-lhe  cópia  da  inicial  para, 
querendo, ingressar no feito.

Após,  independentemente  de  nova  conclusão,  remetam-se  os 
autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 João Pessoa, 13 de fevereiro de 2015. 
                        

                                        João Batista Barbosa
                     Juiz convocado/Relator
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