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MANDADO DE SEGURANÇA.  PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO  BÁSICA.  PRELIMINAR  DE
ILEGITMIDADE  PASSIVA  AVENTADA.
DESNECESSIDADE  DA  APRECIAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 249, § 2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  DECISÃO  FAVORÁVEL  À
PARTE  QUE  ARGUIU  A  PREFACIAL.  MÉRITO.
ACUMULAÇÃO  DE  DOIS  CARGOS  DE
PROFESSOR  E  A  VICE-DIRETORIA.
ACUMULAÇÃO.  COMPATIBILIDADE  DE
HORÁRIOS.  NÃO DEMONSTRAÇÃO.  AUSÊNCIA
DE  INSTRUÇÃO  DA  AÇÃO  MANDAMENTAL
COM  A  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA.  NÃO
CIOMPROVAÇÃO  DE  DIREITO  LÍQUIDO  E
CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

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

-  É  dispensável  a  análise  de  preliminar  “quando
puder  decidir  do  mérito  a  favor  da  parte  a  quem
aproveite  a  declaração  da  nulidade,  o  juiz  não  a
pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-
lhe a falta” (art. 249, em seu § 2º).

- A Constituição Federal de 1988 adotou, como regra,
a  não  acumulatividade  de  cargos,  empregos  e
funções,  seja  na  administração  direta,  seja  nas
autarquias,  fundações,  empresas  públicas,
sociedades  de  economia  mista,  suas  subsidiárias  e
sociedades controladas direta ou indiretamente pelo
poder público (art. 37, XVI e XVII).

-   A peça inicial de mandado de segurança deve vir
instruída  com  os  documentos  indispensáveis  à
comprovação  das  alegações  que  a  embasam,
porquanto se trata de ação voltada à proteção desse
direito líquido e certo, isto é, direito demonstrável de
plano, através de prova pré-constituída.

-  Considerando  a  necessidade  de  prova  pré-
constituída  própria  da  ação  mandamental,  faz-se
mister a demonstração, por parte da impetrante, da
compatibilidade de horários entre os cargos que se
pretende  acumular  e  não  restando  comprovada  a
liquidez  e  certeza,  deve-se  denegar  a  ordem
mandamental pretendida.
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Segunda Seção Especializada Cível

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

Trata-se  de  MANDADO  DE  SEGURANÇA  com
pedido de liminar, fls. 02/11, impetrado por Germana Correia de Oliveira  contra
suposta ilegalidade praticada pela Secretária Estadual de Administração do Estado
da  Paraíba,  Livânia  Farias,  aduzindo,  em  síntese,  ser  professora  de  Língua
Portuguesa,  lecionando  na  rede  estadual  de  ensino,  desde  o  ano  de  2007,  onde
ingressou  mediante  aprovação  em  dois  concursos  públicos  para  o  cargo  de
professora de educação básica, estando registrada pelas matrículas de nº 158783-8 e
nº 178863-9. Afirma, outrossim, que em uma das matrículas citada, qual seja, a de nº
158783-8,  encontra-se  afastada  para  cursar  mestrado;  na  outra,  vem  lecionando
regularmente, “já que a Secretaria de Educação só concede essa licença para um dos
contratos”, fl. 03. Contudo, assevera que apesar de ter concorrido para o cargo de
vice-diretor  da  Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  São  Sebastião,
através de processo eletivo nos moldes da Lei Estadual nº 0978/2006, foi impedida de
tomar  posse  sob  alegação  de  que  “o  cargo  de  vice-diretora  seria  um  cargo
comissionado”, fl. 04.  Desta feita, sob alegação de ter sido violado seu direito líquido
e certo,  requer,  inclusive, liminarmente, a concessão da segurança, para que “seja
determinada a imediata posse da impetrante para que a mesma exerça seu cargo”, fl.
10 e, no final, a concessão da ordem mandamental.

Indeferimento  da  liminar,  dado  ao  seu  caráter  de
satisfatividade, fls. 54/59.

O  Estado Paraíba  veio  aos  autos,  na qualidade de
interessado,  alegando  a  ausência  de  direito  líquido  e  certo,  configurada  na
impossibilidade  de  cumulação  de  cargos,  máxime  quando  a  hipótese  envolve  a
incompatibilidade de horários. Ao final, pediu a denegação da ordem, fls. 67/72.
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Informações  prestadas  pela  autoridade  apontada
como coatora, fls. 74/77, limitando-se a sustentar, preliminarmente, a ilegitimidade
passiva  ad causam da autoridade apontada como coatora, pleiteando a extinção do
processo sem julgamento do mérito.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  79/82,  opinou  pela  denegação  da
segurança.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, cumpre registrar o teor do inciso LXIX, do
art. 5º, da Constituição da República de 1988, o qual estabelece:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXIX  -  Conceder-se-á  mandado de  segurança  para
proteger direito líquido e certo,  não amparado por
“habeas  corpus”  ou  “habeas  data”,  quando  o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público;

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. E, por ser remédio
tão  relevante  e  eficaz  contra  os  atos  ilegais  e  abusivos,  deve  ter  seus  requisitos
respeitados  e  interpretados  de  forma  restritiva,  sob  pena  de  se  tornar  um
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instrumento arbitrário e inconsequente de controle dos atos administrativos.

Ressalte-se,  a  impetração  do  mandamus somente  é
possível, nos termos do texto constitucional, para proteger direito líquido e certo e,
ausente um desses requisitos, não caberá a concessão da segurança.

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles disserta:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por
Mandado  de  Segurança,  há  de  vir  expresso  em
norma  legal  e  trazer  em  si  todos  os  requisitos  e
condições  de  sua  aplicação  ao  impetrante:  se  sua
existência for duvidosa; se sua extensão não estiver
delimitada; se seu exercício depender de situações e
fatos  ainda  indeterminados,  não  rende  ensejo  à
segurança,  embora  possa  ser  defendido  por  outros
meios judiciais. As provas tendentes a demonstrar a
liquidez e certeza do direito podem ser de todas as
modalidades  admitidas  em  lei,  desde  que
acompanhem a inicial, salvo no caso de documento
em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo único) ou
superveniente  às  informações.  (In. Mandado  de
Segurança, 26ª edição, Editora Malheiros, p. 36-37).

Também, Theotônio Negrão: 

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e
fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano
(RSTJ 4/1.42727/140), por documento inequívoco (RTJ
83/130, 83/855, RSTJ 27/169), e independentemente de
exame  técnico  (RTFR 160/329).  É  necessário  que  o
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pedido seja apoiado “em fatos incontroversos e não
em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo
de  provas”  (RTJ  124/948;  nesse  sentido:  STJ  –  RT
676/187)  (In. Código de Processo Civil,  31ª  edição,
Saraiva, p. 469).

Direito  líquido  e  certo  é  aquele  resultante  de  fato
concreto e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano, não podendo reclamar
produção  de  provas  ou  interpretação  de  leis,  pois  com  a  petição  inicial  deve  o
impetrante  trazer  a  prova  indiscutível,  completa  e  transparente  de  seu  direito
eminentemente  líquido  e  certo,  não  se  admitindo  presunções  ou sustentação  em
interpretação de lei da forma a lhe interessar mais.

Demais disso, é certo que a peça inicial de mandado
de segurança deve vir instruída com os documentos indispensáveis à comprovação
das alegações que a embasam, porquanto se trata de ação voltada à proteção desse
direito líquido e certo, isto é,  direito demonstrável de plano, através de prova pré-
constituída.

A Corte  Superior  de  Justiça  acerca  da  prova  pré-
constituída em mandamus tem decidido:

PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.  1.  O  Mandado  de  Segurança
detém  entre  seus  requisitos  a  demonstração
inequívoca  de  direito  líquido  e  certo  pela  parte
impetrante,  por  meio  da  chamada  prova  pré-
constituída,  inexistindo  espaço  para  a  dilação
probatória  na  célere  via  do  mandamus.  2.  Para  a
comprovação do direito líquido e certo, é necessário
que,  no  momento  da  sua  impetração,  seja
facilmente aferível a extensão do direito alegado e
que este possa ser prontamente exercido, o que não
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ocorreu na espécie. 3. Deve ser mantido o acórdão
recorrido,  uma  vez  que  o  Mandado  de  Segurança
está  instruído  deficientemente,  pois  questiona  o
indeferimento de impugnação administrativa a edital
de concurso público,  sem juntar  à petição inicial  o
próprio edital do certame, as razões da impugnação
feita  e  o  inteiro  teor  da  decisão  da  Comissão  do
concurso, somente tendo trazido a ementa da decisão
publicada  no  Diário  Oficial.  4.  Agravo  Regimental
não provido. (STJ - AgRg no RMS 46575 / MS, Rel.
Min.  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe
02/02/2015) - negritei.

Pois  bem,  no  caso  presente,  Germana  Correia  de
Oliveira demonstra que, aprovada em dois concursos públicos, foi empossada nos
cargos de professora, lotada na  Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
São Sebastião, sob as matrículas de nº 158783-8 e nº 178863-9, sendo que do primeiro
restou licenciada para cursar mestrado, como se depreende, através da Portaria nº
315/SEAD,  fl.  20.  Demais  disso,  elegeu-se  vice-diretora,  por  meio  de  processo
eleitoral interno da escola, conforme documentação, de fls. 21/33. Frente a negativa
por parte da autoridade impetrada, fl.  44, para tomar posse como vice-diretora, a
impetrante lançou mão do mandamus.

A  questão  controvertida  trazida  a  estes  autos  é,
portanto, saber da legalidade ou não, sobre a acumulação de cargos na hipótese, qual
seja, dois cargos de professor, considerando-se o afastamento provisório de um deles,
com o de vice-diretor escolar.

A  princípio,  deixo  de  apreciar  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva ad causam, arguida nas informações, porquanto o art. 249, em
seu §  2º,  determina:  “quando puder  decidir  do  mérito  a  favor  da  parte  a  quem
aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o
ato, ou suprir-lhe a falta”.
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No  mérito, a Constituição Federal  de 1988  adotou
como  regra,  a  não  acumulatividade  de  cargos,  empregos  e  funções,  seja  na
administração direta, seja nas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades
de  economia  mista,  suas  subsidiárias  e  sociedades  controladas  direta  ou
indiretamente pelo poder público (art. 37, XVI e XVII).

Todavia,  excepciona  os  casos  de  acumulação,
trazendo como únicas possibilidades as de  dois cargos de professor,  um cargo de
professor e  outro  técnico ou científico ou  dois  cargos ou empregos privativos  de
profissionais de saúde com profissão regulamentada. Tais exceções exigem, ainda, a
comprovação da compatibilidade de horários. 

Na hipótese,  não resta dúvida da possibilidade da
acumulação dos dois cargos de professor, inclusive, isso não se discute nos autos e é
reconhecido  pela  própria  impetrada.  Igualmente,  não  há  dúvidas  de  que  a
impetrante se encontra afastada de um deles para cursar mestrado.

Ultrapassada  esta  questão,  cabe  a  análise  da
compatibilidade  de  horários  entre  o  cargo  de  professor  que  vem  sendo
desempenhado  normalmente,  com  a  atividade  de  vice-diretora  e,  ainda,  com  a
frequência no curso de mestrado. 

Considerando  a  necessidade  de  prova  pré-
constituída em se tratando de mandado de segurança, é certo que dos autos não se
consegue depreender a carga horária dispensada a cada uma dessas funções/cargos,
não tendo Germana Correia de Oliveira  se desincumbido de provar tais assertivas
do direito perseguido. 

O Supremo Tribunal Federal, em situação semelhante
e constatando a manifesta incompatibilidade de horários, assim se pronunciou:
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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ATO  DO
TRIBUNAL  DE  CONTAS  DA  UNIÃO  QUE
CONSIDEROU  ILEGAL  APOSENTADORIA  E
DETERMINOU  A  RESTITUIÇÃO  DE  VALORES.
ACUMULAÇÃO  ILEGAL  DE  CARGOS  DE
PROFESSOR.  AUSÊNCIA DE  COMPATIBILIDADE
DE  HORÁRIOS.  UTILIZAÇÃO  DE  TEMPO  DE
SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGENS EM
DUPLICIDADE (ARTS. 62 E 193 DA LEI N. 8.112/90).
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE
DE  RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES  PERCEBIDOS.
INOCORRÊNCIA DE  DESRESPEITO  AO  DEVIDO
PROCESSO LEGAL E AO DIREITO ADQUIRIDO. 1.
A  compatibilidade  de  horários  é  requisito
indispensável para o reconhecimento da licitude da
acumulação  de  cargos  públicos.  É  ilegal  a
acumulação  dos  cargos  quando  ambos  estão
submetidos ao regime de 40 horas semanais e um
deles exige dedicação exclusiva. 2. O § 2º do art. 193
da Lei n. 8.112/1990 veda a utilização cumulativa do
tempo de exercício de função ou cargo comissionado
para  assegurar  a  incorporação  de  quintos  nos
proventos do servidor (art. 62 da Lei n. 8.112/1990) e
para viabilizar a percepção da gratificação de função
em  sua  aposentadoria  (art.  193,  caput,  da  Lei  n.
8.112/1990).  É  inadmissível  a  incorporação  de
vantagens sob o mesmo fundamento, ainda que em
cargos  públicos  diversos.  3.  O  reconhecimento  da
ilegalidade  da  cumulação  de  vantagens  não
determina, automaticamente,  a  restituição ao erário
dos valores recebidos, salvo se comprovada a má-fé
do servidor, o que não foi demonstrado nos autos. 4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-
se  firmado  no  sentido  de  que,  no  exercício  da
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competência que lhe foi atribuída pelo art. 71, inc. III,
da Constituição da República, o Tribunal de Contas
da União cumpre os princípios do contraditório, da
ampla  defesa  e  do  devido  processo  legal  quando
garante ao interessado - como se deu na espécie - os
recursos  inerentes  à  sua  defesa  plena.  5.  Ato
administrativo  complexo,  a  aposentadoria  do
servidor,  somente  se  torna  ato  perfeito  e  acabado
após seu exame e registro pelo Tribunal de Contas da
União.  6.  Segurança  parcialmente  concedida.  (MS
26085,  Relatora  a  Ministra  CÁRMEN  LÚCIA,
Tribunal Pleno, julgado em 07/04/2008, Dje de 13-06-
2008) - negritei.

Entendo,  portanto,  como  não  caracterizado  o
requisito constitucional da compatibilidade de horários para acumulação dos cargos
públicos.

Dessa  forma,  ausente  a  prova  pré-constituída,
consubstanciada na compatibilidade de horários, não há direito líquido e certo da
impetrante.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

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 João Alves da
Silva. Participaram ainda do julgamento, os Desembargadores Frederico Martinho da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  José  Aurélio  da  Cruz,  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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Ausente, justificadamente, a Desembargadora Maria
das Graças Morais Guedes.

Presente  a  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
representando o Ministério Público.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Seção  Especializada
Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. João Pessoa, 1º de abril de 2015  -
data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador 

       Relator
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