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DECISÃO MONOCRÁTICA

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA  -
CONCURSO  PÚBLICO  -  CARGO  DE  PERITO
CRIMINAL  PARA  A  REGIÃO  DE  CAMPINA
GRANDE - CANDIDATO APROVADO FORA DO
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL -
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA
EXISTÊNCIA  DO  CARGO  VAGO
CORRESPONDENTE A REGIÃO PARA A QUAL
CONCORREU  –  ACOLHIMENTO  DA
PREFACIAL - DENEGAÇÃO DA ORDEM SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

-  O  candidato  classificado  fora  do  número  de
vagas  só  terá  direito  à  nomeação,  quando
comprovada  a  existência  de  novo  cargo,  seja
pela criação, por lei,  de novas vagas, seja pela
reabertura das vagas já existentes. 

-  Na  hipótese  vertente,  embora  tenha  sido
comprovada  a  criação  de  vagas  de  Perito
Criminal, tanto por meio de lei, como através de
aposentadorias  e  exonerações  de  outros
profissionais, não há qualquer demonstração de
que a mesmas foram disponibilizadas na região
que  o  impetrante  optou  para  concorrer  ao
certame (Campina Grande).

-  O  Mandado  de  Segurança  detém entre  seus
requisitos a demonstração inequívoca de direito
líquido e certo pela parte impetrante, por meio da
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chamada  prova  pré-constituída,  inexistindo
espaço para dilação probatória na célere via do
mandamus.

RELATÓRIO

Trata-se  de  mandado  de  segurança  impetrado  contra  o
Governador do Estado da Paraíba, o Diretor da Academia de Polícia da
Paraíba  e  o  Presidente  da  Comissão  do  Concurso  Público  para  a
Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social.

Suscita  o  impetrante,  inicialmente,  a  conexão  existente
entre o presente feito e outros distribuídos ao Exmo. Des. João Alves da
Silva.

No mérito, alega que o Estado da Paraíba promove, desde
o ano de 2008, o citado certame, oferecendo 08 (oito) vagas para o cargo
de Perito Criminal com lotação no Município de Campina Grande.

Assevera que obteve a 13ª colocação ao supracitado cargo
e que, entre os dias 21/06/2014 e 28/06/2014, haverá uma convocação
para a realização do Curso de Formação dos candidatos classificados até
o  número  de  vagas  oferecidas  pelo  edital,  o  que  configura  uma
ilegalidade, vez que a lei Estadual nº 8.672/08 e a Medida Provisória nº
222/2014, estabelecem a disponibilidade de 197 (cento e noventa e sete)
vagas para Perito Criminal. Além disso, noticia a existência de mais 17
(dezessete)  vagas decorrentes de aposentadorias,  exonerações,  óbitos
etc.

Discorre, ainda, sobre a previsão editalícia de aumento da
vagas  ofertadas  no  caso  de  vacância,  o  reconhecimento  pelo  próprio
Estado da necessidade de nomeação, a precariedade na contratação da
Força Nacional para a gestão de inquéritos policiais e a disponibilidade
financeira  para  o  atendimento  do  mandamus,  requerendo,  ao  final,  a
concessão de liminar, para que seja incluído seu nome no próximo Curso
de Formação e, no mérito, seja concedida a segurança, determinando sua
participação  nas  demais  etapas  do  certame  e,  acaso  aprovado,  a
respectiva nomeação ao cargo.

Às fls. 278/279, restou deferido o pleito liminar.

O Estado da Paraíba apresentou defesa, afirmando que a
aprovação  do  impetrante  se  deu  fora  do  número  de  vagas,  o  que
consolida mera expectativa de direito à nomeação.

Ressalta a necessidade da vinculação ao edital, bem como
que o concurso foi regionalizado, peliteando, por isso, a denegação da
segurança.
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O  terceiro  impetrado  (o  Presidente  da  Comissão  do
Concurso), por sua vez, prestou informações, suscitando a preliminar de
ausência de prova pré-constituída.

No  mérito,  repisa  o  princípio  da  vinculação  ao  edital  já
argumentado pelo Estado da Paraíba e pede a denegação da segurança.

O Ministério Público opinou pela concessão do mandamus.

É o relatório.

DECIDO.

De início, com relação à conexão apontada, assim como
restou  decidido  na  análise  do  pleito  liminar,  penso que a  mesma não
subsiste, vez que os processos distribuídos ao Exmo. Des. João Alves da
Silva, embora se refiram ao mesmo concurso, tratam de cargos diversos,
afastando, assim, qualquer congruência entre as causas de pedir.

No tocante aos temas arguidos no mandamus, aprecio, de
logo, a questão preliminar de ausência de prova pré-constituída levantada
pelo terceiro impetrante.

Pois bem, depreende-se dos autos que o impetrante fora
classificado ao cargo de Perito Criminal, na região de Campina Grande,
na 13ª colocação, enquanto o edital do certame previa o número de oito
vagas para a mencionada localidade.

Sobre  o  tema,  a  mais  recente  jurisprudência  do  STJ
destaca  que  o  candidato  classificado  fora  do  número  de  vagas
transmudará sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação
se  houver:  “a)  quebra  da  ordem  classificatória,  b)  contratação
temporária  para  preenchimento  de  vagas  existentes  ou  c)
surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de
vacância durante o prazo de validade do certame.” (AgRg no RMS
43089 / SP – Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador
T2  -  SEGUNDA TURMA -  Data  do  Julgamento  13/05/2014  -  Data  da
Publicação/Fonte DJe 23/05/2014)

No  caso  dos  autos,  não  restam  dúvidas  da  criação  de
vagas  de  Perito  Criminal,  tanto  por  meio  de  lei  (fls.  150/155),  como
através de aposentadorias e exonerações de outros peritos (fls. 157/173),
o que poderia ensejar a configuração do direito à nomeação do impetrante
quando do julgamento definitivo do mandamus.

Todavia,  analisando  detidamente  o  caderno  processual,
observa-se  que,  embora  exista  a  criação  de  vagas  para  o  cargo  do
impetrante,  não  há  demonstração  de  que  as  mesmas  foram
disponibilizadas na região que o mesmo optou para concorrer ao certame
(Campina Grande).
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Desse  modo,  considerando  que  o  impetrante  foi
classificado fora do número de vagas ofertadas no edital, só teria direito à
nomeação, caso comprovasse, de forma robusta, a existência de novos
cargos  na  região  de  Capina  Grande,  o  que,  como  dito,  não  restou
demonstrado nos autos.

Como se  sabe,  a  ação  mandamental  tem via  estreita  e
necessidade  de  prova  pré-constituída.  Por  conseguinte,  a  parte
impetrante detém o ônus de instruir o pedido com a prova pré-constituída
do  direito  líquido  e  certo  violado  ou  ameaçado,  pois  o  mandado  de
segurança não admite dilação probatória.

Sendo  assim,  como  o  procedimento  escolhido  pelo
impetrante impede o alargamento da fase instrutória para fins de trazer
instrumentos que retratem os fatos pontuados na exordial, tendo em vista
que  todos  os  fatos  alegados  devem  estar  demonstrados  de  plano,  a
denegação  da  ordem  por  ausência  de  prova  pré-constituída  é
consequência do contexto do conjunto probatório. Nesse sentido, destaco:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 –
LÍNGUA  PORTUGUESA-  MUNICÍPIO  DE  ITATUBA.
CANDIDATA  APROVADA  FORA  DO  NÚMERO  DE
VAGAS  OFERTADAS  NO  EDITAL.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CARGO VAGO
CORRESPONDENTE  AQUELE  PARA  O  QUAL
CONCORREU.  CONTRATAÇÕES  PRECÁRIAS.
NECESSIDADE  DE QUE A CONTRATAÇÃO  OCORRA
NO  PRAZO  DE  VALIDADE  DO  CERTAME.  NÃO
COMPROVAÇÃO.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  PROCEDIMENTO  ESCOLHIDO
QUE  EXIGE  PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DOS  FATOS
PONTUADOS NA EXORDIAL.  AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.  -  O
candidato  classificado  fora  do  número  de  vagas  só
terá  direito  à  nomeação,  quando  comprovada  a
existência de novo cargo, seja pela criação, por lei, de
novas  vagas,  seja  pela  reabertura  das  vagas  já
existentes. - Segundo entendimento pacífico do STJ,
somente  há  direito  subjetivo  à  nomeação  aos
candidatos  aprovados  fora  das  vagas  em  concurso
público,  se a contratação precária ocorrer  durante o
prazo de validade do certame, em nítida preterição dos
aprovados.  -  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 dilação probatória na célere via  do mandamus.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20057220220148150000,  Tribunal  Pleno,  Relator  DESA.
MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j.  em 22-10-
2014) (grifo nosso)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.
CONCURSO  PÚBLICO.  APROVAÇÃO  FORA  DO
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NÚMERO  DE  VAGAS.  PREVISAÕ  EDITALÍCIA  DE
CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO
À  NOMEAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  PRETERIÇÃO  POR
SERVIDORES REQUISITADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO
DOS  CARGOS  OCUPADOS  PELOS  SERVIDORES
CEDIDOS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS CRIADAS
POR LEI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
PODER  DISCRICIONÁRIO  DA  ADMINISTRAÇÃO.
PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA.  ART.
267,  INCISO  IV,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. –
Não  obstante  tenha  o  impetrante  colacionado  lista
com extenso rol de requisitados na região para a qual
concorreu, não restou devidamente provado que estão
eles a exercer as atribuições concernentes ao cargo
de  Técnico  Jurídico/Área  Administrativa,  ou  se  para
atividades  outras  tais  como  de  motorista,  vigilante,
analista  de  sistema/técnico  em  informática,  por
exemplo.  –  Ainda  que  surjam  vagas  no  prazo  de
validade de concurso, seja por criação de lei ou por
força de vacância,  os candidatos aprovados fora do
número de  vagas previstas  no edital  ou até  mesmo
aprovados  em  cadastro  de  reserva  não  possuem
direito  líquido  e  certo  à  nomeação,  porquanto  o
preenchimento  das  vagas  estará  sujeito  ao  juízo  de
conveniência e oportunidade da Administração.  – Em
virtude da característica peculiar de certeza e liquidez
de seu direito, o autor que se utiliza desse writ tem o
bônus de obter uma tutela jurisdicional  por meio de
um procedimento mais célere, especialmente previsto
em legislação própria. Por outro lado, possui o ônus
de comprovar  de plano,  por  meio de  documentação
inequívoca,  que  seu  direito  resulta  de  fato  certo,
apenas  necessitando  o  caso  da  adequada
interpretação  jurídica.  –  Não  juntando  provas  sobre
fatos  imprescindíveis  ao  esclarecimento  da  lide,
impõe-se  a  extinção  sem  resolução  de  mérito  do
mandado de segurança com fundamento no art. 267,
inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Civil. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20053920520148150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 19-08-
2014) (grifo nosso)

É  importante  ainda  esclarecer  que  o  fato  de  ter  sido
concedida a liminar para o impetrante realizar o curso de formação, não
impede a denegação da segurança, pois, naquela fase do processo houve
uma análise apenas superficial da criação de vagas, o que difere desse
momento, que exige a apreciação minuciosa das provas colacionadas no
caderno processual.

Por fim, ressalto que, mesmo que o impetrante tenha sido
considerado, no Curso de Formação, apto para exercer o cargo de Perito
Criminal, não existe óbice que impossibilite a denegação da segurança,
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vez  que  a  jurisprudência  ratifica  a  precariedade  da  medida  prévia,  in
verbis:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  LIMINAR  CONCEDIDA
EM  MANDAMUS  DIVERSO  PERMITINDO  A
PARTICIPAÇÃO  DO  IMPETRANTE  EM  CURSO  DE
HABILITAÇÃO  PARA  PROMOÇÃO  A  TERCEIRO
SARGENTO.  ATO  DE  PROMOÇÃO  TORNADO  SEM
EFEITO.  IRRESIGNAÇÃO  EM  FACE  DESTE  ATO.
POSTERIOR  REVOGAÇÃO  DA  LIMINAR.
PRECARIEDADE  DA  MEDIDA  DE  URGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DO IMPETRANTE.
ORDEM  DENEGADA.  -  Não  há  que  se  falar  em
ilegalidade do ato que tornou sem efeito a promoção
do impetrante, já que a medida liminar, que permitiu a
participação  do  autor  em  Curso  de  Habilitação,  foi
revogada,  conforme  se  verifica  em  consulta  ao
sistema  eletrônico  de  acompanhamento  processual
deste  Tribunal.  Assim,  cassada  a  liminar  concedida,
perdeu o impetrante o direito à promoção advinda da
conclusão de Curso. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  20057169220148150000,  1ª
Seção  Especializada  Cível,  Relator  DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em
15-10-2014)

MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADOS DO CORPO
DE  BOMBEIROS  MILITAR.  APROVAÇÃO  EM  CURSO
DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. SUPOSTO DIREITO À
AUTOMÁTICA  PROMOÇÃO  À  GRADUAÇÃO  DE
TERCEIRO-SARGENTO.  CURSO  DE  FORMAÇÃO
CONCLUÍDO POR FORÇA DE LIMINARES PENDENTES
DE  RATIFICAÇÃO  POR  JULGAMENTO  FINAL  DE
MÉRITO.  PRECARIEDADE.  DIREITO  À  PROMOÇÃO
NÃO  CONFIGURADO.  SEGURANÇA  DENEGADA.  A
conclusão  do  Curso  de  Formação  com  base  em
liminares pendentes de ratificação por sentença afasta
o direito  líquido e  certo à  promoção,  em virtude  da
precariedade daquele tipo de provimento jurisdicional
e  da  potencial  irreversibilidade  da  medida.
Precedentes  do  STJ  e  do  STF. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
99920120008928001, 4ª CÂMARA CÍVEL, Relator Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira , j. em 13-02-2013)

Assim,  creio  que,  ausente  a  prova  pré-constituída,  o
remédio  constitucional  resta  carente  de  um  de  seus  pressupostos  de
desenvolvimento válido, o que autoriza a aplicação do §5º do art. 6º, da
Lei nº 12.019/2009, que prescreve a denegação da segurança nos casos
previstos pelo art. 267, do Código de Processo Civil.

Por tudo o que foi exposto, acolho a preliminar suscitada
para DENEGAR A SEGURANÇA, SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO, nos
termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c o art. 267, inciso IV,
do Código de Processo Civil.
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Sem  custas  e  sem  honorários  advocatícios,  em
conformidade com a Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 24 de novembro de 2014.

Des. José Aurélio da Cruz 

               Relator
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