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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL – nº. 0000235-65.2012.815.0191

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Maria José Medeiros dos Santos – Adv.: Maria Goreti Cordeiro 
de Oliveira

Apelado: Município de Cubati-PB, representado por seu Procurador 
Rômulo Leal Costa.   

EMENTA: – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 
SEGURANÇA  –  CONCURSO  PÚBLICO  – 
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – 
ALEGAÇÃO  DE  SURGIMENTO  DE  NOVAS 
VAGAS  -  AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA -  INEXISTÊNCIA DE DIREITO 
LÍQUIDO  E  CERTO  -  IMPOSSIBILIDADE  DE 
DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR OS 
FATOS ALEGADOS À  INICIAL -  DENEGAÇÃO 
DA  SEGURANÇA   –  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO  APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por  Maria José 
Medeiros  dos  Santos, hostilizando  a  sentença  do  Juízo  de  Direito  da 
Comarca  de  Soledade-PB,  que  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança, 
impetrado contra Município de Cubati-PB, denegou a segurança pretendida 
na inicial. 

Nas razões recursais (fls. 147/152), alega a apelante 
que  no  ano  de  2008,  participou  do  concurso  público  realizado  pelo 
Município de Cubati-PB, para o cargo de Gari,  sendo classificada na 4ª 
colocação, quando eram oferecidas três vagas.
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Alega  ainda  que,  o  candidato  classificado  na  3ª 
colocação (Alex Feliz de Oliveira), foi convocado para tomar posse e logo 
em seguida pediu exoneração, ficando sua vaga sem preenchimento.

Aduz que,  no caso em apreço a abertura do certame 
indica expressamente a necessidade da a Administração Pública prover um 
número  determinado  de  vagas  e  cargos,  deixando  assim,  de  ter 
discricionariedade quanto a nomeação dos candidatos aprovados dentro 
do número ali fixado.

No final pugna pelo provimento do recurso.

O  apelado  não  apresentou  contrarrazões  conforme 
certidão às fls. 158v.

A  Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se  pelo 
desprovimento do recurso. (fls. 165/168).

É o relatório.

V O T O

O  cerne  da  consiste  na  sentença  proferida  pela 
Magistrada Monocrática que denegou a segurança pretendia pela apelante 
para  ser  nomeada  e  tomar  posse  no  cargo  de  Gari,  no  Município  de 
Cubati-PB, por ausência de prova pré-constituída.

Analisando os autos observo que o Município de Cubati-
PB realizou um concurso público no ano de 2008, oferecendo 03 vagas 
para a função de Gari. (fls. 13/45).

Os documentos de fls.  09 comprovam que a apelante 
foi aprovada na 4ª colocação.

A apelante junta às fls. 10, uma cópia de uma página 
emitida pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, através do sistema 
“sagres on line”, onde consta a relação dos servidores efetivos na função 
de Gari, no Município de Cubati no ano de 2011.
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Observando a mencionada lista  é  possível  verificar  o 
nome do 1º colocado no concurso (Magno Cordeiro de Oliveira) e o nome 
da 2ª colocada (Edna Santos Lima).

Nos autos não existe nenhuma informação sobre o 3º 
colocado (Alex Feliz de Oliveira),  nem se pediu exoneração do cargo e 
nem se ao menos foi convocado para tomar posse.

O simples fato de o nome do 3º colocado, não constar 
na lista  dos servidores efetivos,  não aduz necessariamente que ele  foi 
convocado, tomou posse e logo em seguida pediu exoneração deixando a 
vaga em aberto, como afirma a apelante. 

Em relação à falta de prova pré-constituída e de direito 
líquido  e  certo,  sabe-se  que  o  procedimento  especial  do  Mandado  de 
Segurança  não  abre  oportunidade  para  a  dilação  probatória,  sendo 
imprescindível a elaboração de prova pré-constituída para a verificação do 
direito pleiteado.

Seria então direito líquido e certo aquele que pudesse 
ser  demonstrado  de  plano  através  de  prova  pré-constituída,  sem  a 
necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito “manifesto na sua 
existência,  delimitado  na  sua  extensão  e  apto  para  ser  exercitado  no 
momento da impetração”1.

A doutrina é clara e pacífica no sentido de classificar o 
direito  líquido  e  certo  como  aquele  capaz  de  ser  documentalmente 
comprovado, logo necessita que além do direito, os fatos alegados sejam 
líquido e certo.  Senão vejamos:

Direito  líquido  e  certo  é  aquele  que  não 
desperta  dúvidas,  que  está  isento  de 
obscuridades,  que  não  precisa  ser  aclarado 
com o exame de provas em dilações, que é, 
de si mesmo, concludente e inconcusso.2

1  MEIRELLES,  Hely  Lopes.  Mandado de  segurança,  ação  popular,  ação  civil  pública,  mandado  de 
injunção, “habeas corpus”. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2003.

2  MIRANDA, Pontes. Comentários à Constituição de 1967: com a emenda n.1 de 1969. 2. ed. Revista dos 
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Ter-se-á como direito líquido e certo o direito 
cujos  aspectos  de  fato  possam  provar, 
documentalmente, fora de toda dúvida.[...]3

Direito  líquido  e  certo  e  aquele  direito 
evidente  e  claro,  que  independe  de  uma 
apreciação extenuante de prova e que pode 
ser provado de plano.4

A  jurisprudência  pátria  não  diverge  e  tal 
entendimento, vejamos o posicionamento do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO DE 
SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD 
CAUSAM.  AUSÊNCIA  DE  CAPACIDADE 
POSTULATÓRIA.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA 
PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - O Ministério Público tem legitimidade para 
impetrar mandado de segurança no âmbito de 
sua atuação e em defesa de suas atribuições 
institucionais.  Hipótese  inocorrente  na 
espécie.
II  -   "In  casu,  não  restou  comprovado que 
tenha  sido  delegada  atribuição  ao  Promotor 
para  recorrer.  Ausente  tal  delegação, 
permanece a regra geral do artigo 31 da Lei 
8.625/93."  (RMS  13.029,  Rel.  Min.  Castro 
Meira, DJ 18.09.2003).
III - A ausência da comprovação dos fatos 
alegados  pelo  impetrante  inviabiliza  o 
manejo  do  mandamus,  já  que  no 
processo  de  mandado de  segurança a 
prova dos fatos deve ser pré-constituída.

Tribunais, 1971.
3  FAGUNDES, Seabra.O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1979
4  NOGUEIRA, Luciano de Lara.  Mandado de Segurança: Breve estudo sobre a figura do mandado de 

segurança  no  ordenamento  jurídico  nacional  e  internacional.  Cadernos  de  Direito  Constitucional  e 
Ciência Política, São Paulo, ano 4, n. 14, p.161/173, jan/mar.1996.
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Recurso ordinário desprovido.
Processo:  RMS  19343  /  PE  ;  RECURSO 
ORDINÁRIO  EM  MANDADO DE  SEGURANÇA 
2004/0177617-0.  Relator(a):  Ministro  FELIX 
FISCHER.  J.  06/06/2006,  DJ  14.08.2006  p. 
304.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, 
para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 


	RELATÓRIO

