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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0002259-52.2015.815.0000.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Impetrante : Jamelle Lopes de Franca.
Advogado : Lino José Nunes de Freitas.
Impetrado : Secretário de Segurança e Defesa Social do Estado da  

  Paraíba.

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MI-
LITAR. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABU-
SIVO DA AUTORIDADE COATORA. NÃO DE-
MONSTRAÇÃO  DO  DIREITO  LÍQUIDO  E
CERTO  A  SER  PROTEGIDO.  NARRATIVA
CONFUSA E AUSÊNCIA DE PEDIDO. INDEFE-
RIMENTO  DA  INICIAL.  INTELIGÊNCIA  DO
ART. 10  DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

– O mandado de segurança tem a finalidade  de
salvaguardar direito, certo e incontestável, ameaçado
ou violado por ato manifestamente ilegal e abusivo de
qualquer autoridade investida no exercício de função
pública.  Analisando os presentes autos, verifico  não
ter o impetrante demonstrado qualquer ilegalidade do
ato da autoridade coatora, pois, conforme se afere dos
autos, ao convocar os 8 (oito) candidatos para a etapa
do exame psicológico, tão só deu cumprimento a uma
decisão judicial liminar. Por conseguinte, não restou
claro sequer qual o direito líquido e certo do impe-
trante a ser protegido, uma vez não se ter ciência se o
impetrante foi obstado em algum momento de partici-
par das demais etapas do certame ou se apenas pre-
tendia “acelerar” sua convocação para o exame psico-
lógico.

– Ademais, requereu a concessão de liminar para
que lhe fosse assegurado o direito de participar das
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demais etapas do concurso, esquecendo-se de formu-
lar pleito de provimento definitivo. Assim, diante um
petitório confuso, em que ausente encontra-se o pedi-
do e ininteligível a causa de pedir, tenho também por
inepta o petitório preambular, não havendo outro ca-
minho a ser percorrido que não o do indeferimento da
inicial. 

Vistos.

Cuida-se de  Mandado de Segurança impetrado por  Jamelle
Lopes de Franca contra ato supostamente ilegal do Secretário de Segurança
e da Defesa Social, que convocou 8 (oito) candidatos para a realização do
exame psicológico, em cumprimento de decisão judicial liminar.

Aduz o impetrante ter prestado concurso público para Soldado
da Polícia Militar do Estado da Paraíba, tendo sido habilitado com nota 58,75
(cinquenta e oito virgula setenta e cinco). Ficou surpreso, porém, ao tomar
conhecimento de que 8 (oito) candidatos que prestaram o mesmo concurso e
foram eliminados com notas inferiores a sua, terem sido chamados por ordem
judicial para se submeterem ao exame psicológico, etapa seguinte do certame.
Conclui, assim, também possuir direito de dar continuidade às próximas etapas
do certame.

Requer,  assim,  em  caráter  liminar,  seja  assegurado  ao
impetrante  o  direito  de  participar  das  demais  etapas  do  concurso  público
pretendido.

Juntou documentos (fls. 06/24).

É o relatório.

DECIDO.

Consoante  relatado,  trata-se  de  Mandado  de  Segurança
impetrado  por  Jamelle  Lopes  de  Fanca  ,  em face  de  ato  do Secretário de
Segurança  e  da  Defesa  Social,   que  convocou  8  (oito)  candidatos  para  a
realização do exame psicológico, em cumprimento de decisão judicial liminar.

Dispõe o art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009:

“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.”

Conveniente esclarecer que a previsão insculpida no art. 10, da
Lei n. 12.016/2009, por se tratar de matéria de ordem pública, poderá ensejar
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no indeferimento,  ex officio, da petição inicial, podendo o relator, consoante
autorização contida no Regimento Interno desta Corte,  decidir isoladamente,
em casos desse jaez, senão vejamos: 

“Art. 127. São atribuições do Relator:
(…)
X – extinguir o processo de competência originária
do Tribunal, nas hipóteses previstas no artigo 267 e
nos  incisos  III  e  V  do  artigo  269  do  Código  de
Processo  Civil,  e  resolver  incidentes  cuja  solução
não  competir  ao  Tribunal,  por  algum  de  seus
órgão;”

Pois bem.  Numa narrativa deveras confusa, aduz o impetrante
ter prestado concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado da
Paraíba, tendo sido habilitado com nota 58,75 (cinquenta e oito virgula setenta
e  cinco).  Ficou  surpreso,  porém,  ao  tomar  conhecimento  de  que  8  (oito)
candidatos que prestaram o mesmo concurso e  foram eliminados com notas
inferiores a sua, terem sido chamados por ordem judicial para se submeterem
ao exame psicológico, etapa seguinte do certame. Assim, requereu, em caráter
liminar,  seja  assegurado  também ao  impetrante  o  direito  de  participar  das
demais etapas do concurso público em tela.

O art. 5° inciso LXIX da Constituição Federal discorre sobre a
concessão de mandado de segurança para obter proteção de direito líquido e
certo;  desde  que  o  direito  a  ser  beneficiado  pelo  mandamus (ação
constitucional), não possa ser amparado nas hipóteses de  Habeas Corpus ou
Habeas Data.  Entretanto,  não basta  o mero desrespeito  a  direito  líquido e
certo,  a  fim de  se  postular  o  mandado  de  segurança,  mas  que  também,  o
responsável pela  ilegalidade ou abuso de poder seja autoridade pública ou
agente  de  pessoas  jurídica  no  exercício  de  atribuições  do  Poder  Público
competente.

Assim,  o  mandado  de  segurança  tem  a  finalidade  de
salvaguardar  direito,  certo  e  incontestável,  ameaçado  ou  violado  por  ato
manifestamente ilegal e abusivo de qualquer autoridade investida no exercício
de função pública.

Analisando  os  presentes  autos,  verifico  uma  série  vícios  a
obstarem o prosseguimento do mandamus. 

Primeiramente, não restou demonstrado qualquer ilegalidade do
ato da autoridade coatora, pois, conforme se afere dos autos, ao convocar os 8
(oito) candidatos para a etapa do exame psicológico, tão só deu cumprimento a
uma  decisão  judicial  liminar.  Assim,  frustado  resta  o  preenchimento  do
requisito “ilegalidade ou abuso de poder” do ato que se visa corrigir.

Por conseguinte, não restou claro sequer qual o direito líquido e
certo do impetrante a ser protegido, uma vez não se ter ciência se o impetrante
foi obstado em algum momento de participar das demais etapas do certame ou
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se  apenas  pretendia  “acelerar”  sua  convocação  para  o  exame  psicológico.
Claro, pois, o não atendimento do requisito “direito líquido e certo”.

Ademais, requereu a concessão de liminar para que lhe fosse
assegurado o direito de participar das demais etapas do concurso, esquecendo-
se  de  formular  pleito  de provimento definitivo.  Assim, diante  um petitório
confuso, em que ausente encontra-se o pedido e ininteligível a causa de pedir,
tenho também por inepta a inicial.

Nesses termos, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 295. A petição inicial será indeferida: 

I - quando for inepta;

(...)
Parágrafo  único.  Considera-se  inepta  a  petição
inicial quando:

I - Ihe faltar pedido ou causa de pedir;

II - da narração dos fatos não decorrer logicamente 
a conclusão;

III - o pedido for juridicamente impossível;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” 

Pelo exposto, ausentes os requisitos do Mandado de Segurança
(ato ilegal e abusivo e direito líquido e certo), e, ainda, diante a inépcia da
peça inicial,  INDEFIRO a petição inicial, com fulcro no artigo 10, caput, da
Lei  nº  12.016/2009  e  JULGO  EXTINTO o  processo,  sem  resolução  de
mérito, de acordo com o artigo 267, inc. I e IV do CPC e o art. 127, inc. X do
RITJ/PB.

Condeno  o  impetrante  ao  pagamento  das  custas  judiciais,
obrigação esta que permanecerá com sua exigibilidade suspensa pelo prazo de
05  (cinco)  anos,  nos  termos  do  art.  12  da  Lei  nº  1.060/50,  haja  vista  a
concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, ex vi do art. 25
da Lei nº 12.016/2009.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

       
      Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
                    Desembargador Relator
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