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MANDADO  DE  SEGURANÇA  —  CONCURSO  PÚBLICO  — 
SOLDADO  DA  POLÍCIA  MILITAR  —  PEDIDO  QUE  SE 
RESTRINGE  A  PARTICIPAÇÃO  NO  CONCURSO  PÚBLICO  — 
FALTA DE INTERESSE DE AGIR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 
INICIAL.

— O exame de mérito do mandado de segurança, a exemplo das demais ações, está   
sujeito aos mesmos requisitos de admissibilidade da tutela jurisdicional, quais sejam, os  
pressupostos  processuais  e  as  condições  da  ação. 2.   Pelo  que  consta  no  caderno   
processual e  segundo informações da própria apelante,  o direito pretendido foi-lhe 
assegurado  administrativamente,  uma  vez  que,  antes  da  impetração,  houve  a  sua 
nomeação.  3.  Ausente  a  necessidade de  a impetrante  vir a  juízo  requerer que sua 
nomeação para o cargo de auxiliar de serviços gerais se obteve tal desiderato antes da 
impetração. 4.  Acolhimento  da  preliminar  de  falta  de  condição  da  ação suscitada  de  
ofício.  (TJRN;  AC  2014.008594-6;  Taipu;  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Virgílio  
Macêdo Jr.; DJRN 05/02/2015)

Vistos etc.

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança com pedido  liminar  impetrado  por 
Diogo Caze Lopes, contra ato do Secretário de Segurança e da Defesa Social do Estado da Paraíba.

O impetrante  aduz que se  submeteu a  concurso público para  soldado da 
Polícia do Estado da Paraíba, tendo sido habilitado para a seguinte fase com a nota 53,75 (cinquenta 
e três virgula setenta cinco). Todavia, alega que  “ficou surpreso ao tomar conhecimento que 08 
(oito) candidatos que também prestaram o mesmo concurso público e que foram eliminados com 
notas inferior a sua foram chamados por ordem judicial para fazerem o exame psicológico, motivo 
pelo qual  o  levou a  buscar  seus  direitos  para  dar  continuidade  as  próximas etapas  do referido 
concurso. Por fim, requer  “que liminarmente, assegure ao impetrante o direito de participar das  
demais etapas do concurso público pretendido.” No mérito, “pede a concessão da segurança para  
fins de assegurar ao impetrante  o direito de participar do concurso público.”



É o relatório.

Decido.

O impetrante ajuizou o presente writ,  afirmando que prestou concurso para 
soldado da polícia militar, e, que, ficou surpreso ao tomar conhecimento de que candidatos que estavam 
com nota inferior a sua, foram chamados para a etapa seguinte por força de medida judicial, fato este 
que desencadeou o presente writ. O pedido liminar do impetrante consiste “no direito de participar das 
demais etapas do concurso público pretendido”. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Falta  de  interesse  de  agir  ao  demandante,  consubstanciado  na  vertente 
“necessidade”, devendo portanto o presente writ ser extinto sem julgamento de mérito.

Ora, o pedido requerente consiste no “direito de participar das demais etapas 
do  concurso  público  pretendido”,  porém,  não  há  notícia  nos  autos  de  que  o  mesmo  tenha  sido 
eliminado  do  certame,  ao  contrário,  verifica-se  que  este  está  habilitado,  aguardando  apenas  ser 
convocado  para  a  realização  da  etapa  seguinte.  Dessa  forma,  verifica-se  que  não  há  interesse  de 
agir/necessidade por parte do peticionante, pois o direito que busca já está sendo usufruído.

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  CONCURSO 
PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM TERCEIRO LUGAR, FORA DO NÚMERO DE 
VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL.  ALEGAÇÃO  DE  CONTRATAÇÃO  PRECÁRIA. 
PROVA DE NOMEAÇÃO DA RECORRENTE, ANTES DA IMPETRAÇÃO. PRELIMINAR 
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. 
ACOLHIMENTO. 1. O exame de mérito do mandado de segurança, a exemplo das demais 
ações, está sujeito aos mesmos requisitos de admissibilidade da tutela jurisdicional, quais 
sejam, os pressupostos processuais e as condições da ação. 2.   Pelo que consta no caderno   
processual  e  segundo  informações  da  própria  apelante,  o  direito  pretendido  foi-lhe 
assegurado  administrativamente,  uma  vez  que,  antes  da  impetração,  houve  a  sua 
nomeação.  3.  Ausente  a  necessidade  de  a  impetrante  vir  a  juízo  requerer  que  sua 
nomeação para o cargo de auxiliar de serviços gerais se obteve tal desiderato antes da 
impetração. 4. Acolhimento da preliminar de falta de condição da ação suscitada de ofício. 
(TJRN; AC 2014.008594-6;  Taipu; Segunda Câmara Cível;  Rel.  Des.  Virgílio  Macêdo Jr.; 
DJRN 05/02/2015)

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.  CONDIÇÃO 
DA AÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA 
MILITAR. IMPETRANTE QUE NO DECORRER DA IMPETRAÇÃO FOI CONVOCADO 
PARA  O  CURSO  EM  REFERÊNCIA.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR 
SUPERVENIENTE, ANTE A PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO. 1.  Não havendo mais necessidade da atuação do poder judiciário para fazer 
valer o direito  do impetrante,  carece  este  de  um requisito de  procedibilidade para  a 
emanação de um provimento final de mérito, ou seja, uma condição da ação. 2. Mandado 
de segurança extinto sem resolução de mérito. (TJAC; MS 0002804-83.2013.8.01.0000; Ac. 
7.390; Tribunal Pleno Jurisdicional; Relª Desª Denise Castelo Bonfim; DJAC 15/07/2014; Pág. 
5)

No que diz respeito ao fato de alguns candidatos que estavam classificados 
abaixo do impetrante, já terem sido convocados para a etapa seguinte do certame, melhor sorte não 
assiste  ao  demandante,  pois  seu  pedido  fora  unicamente  para  que  o  mesmo  tivesse  o  direito  de 
participar do certame, não podendo assim ser analisada causas outras que não estejam atreladas ao 
pedido.



Ante o exposto, com fulcro no art.10 c/c §5º do art.6º da lei 12016/09 e 
art.267, VI do CPC, indefiro a petição inicial por ausência de interesse de agir.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 22 de abril de 2014.

                      Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                               Relator
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