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PROCESSUAL  CIVIL. MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  DEFERIMENTO  DA  MEDIDA 
LIMINAR.  PRELIMINARES  DE  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA  DA  AUTORIDADE  COATORA  E  DE 
AUSÊNCIA DE DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  DO 
IMPETRANTE. MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA 
DECISÃO  AGRAVADA.  INOVAÇÃO  RECURSAL. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO

- Quando a questão reclamada em sede de Agravo 
de  Instrumento  não  foi  submetida  ao  juízo  de 
primeiro grau, fica o tribunal impedido de apreciar a 
matéria,  sob  pena  de  supressão  de  instância  de 
julgamento.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
LIMINAR  DEFERIDA.  IRRESIGNAÇÃO.  AGRAVO 
DE INSTRUMENTO.  CONCURSO DE FORMAÇÃO 
DE  SARGENTOS  DA  POLÍCIA  MILITAR. 
INSCRIÇÃO  INDEFERIDA.  CANDIDATO  COM 
REGISTRO  DE  ANTECEDENTES  CRIMINAIS. 
EXCLUSÃO  PREVISTA EM  EDITAL. EDIÇÃO  DA 
SÚMULA  47  DO  TJPB.  AUSÊNCIA  DA 
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REFORMA 
DA DECISÃO RECORRIDA. PROVIMENTO.

- O juízo de verossimilhança sobre a existência do 
direito do autor do pedido tem como parâmetro legal 
a prova inequívoca dos fatos que o fundamentam, 
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em  um  grau  de  cognição  mais  profundo  que  o 
exigido  para  a  concessão  de  qualquer  cautelar. 
Enfim,  é  necessária  a  presença  de  uma  forte 
probabilidade de que os fatos sejam verdadeiros e o 
requerente tenha razão.

Vistos etc. 

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 

suspensivo, interposto pelo Estado da Paraíba contra a decisão proferida pelo 

Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de 

Mandado de Segurança impetrado por Carlos Diego Ferreira da Costa, deferiu 

o pedido liminar,  determinando a matrícula do Impetrante, ora Agravado, no 

Curso de Formação de Sargentos Policial Militar.

Preliminarmente,  arguiu  que  o  Presidente  da  Comissão 

Coordenadora  do Processo Seletivo  Interno para  o  Curso de Formação de 

Sargentos da Polícia Militar é parte ilegítima para figurar no polo passivo do 

Mandado de Segurança, eis que não detém autonomia para desfazer o suposto 

ato ilegal. Aventou, ainda em preliminar, a ausência de direito líquido e certo do 

Impetrante/Agravado.  No  mérito,  pelo  provimento  do  Agravo  para  cassar  a 

decisão de primeiro grau que deferiu ao Agravado o direito de obter a matrícula 

no Curso CFS/PM/2013.

Juntou documentos de fls. 17/86.

Efeito suspensivo deferido às fls. 90/91.

Informações do Juiz “a quo” à fl. 97.

Devidamente intimado, o Recorrido ofereceu contrarrazões às 

fls. 99/106.

Instado a se manifestar, o Ministério Público ofereceu parecer 

opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 109/118).

Às  fls.  120/140,  o  Autor/Recorrido  interpôs  Agravo  Interno 

pugnando a reconsideração da decisão que concedeu efeito  suspensivo ao 
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Agravo de Instrumento.

Suspensão  do  julgamento  em  face  de  decisão  da  Primeira 

Câmara Especializada Cível que remeteu o processo ao Tribunal Pleno, nos 

termos do art. 300 do Regimento Interno do TJPB e do art. 476 do CPC.

Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  julgado 

prejudicado, em face de idêntica matéria ter sido apreciada no IUJ nº 2000722-

55.2013.815.0000. 

É o relatório.

DECIDO

Inicialmente, imperiosa a análise do Agravo Interno manejado 

às fls. 120/140. Nesse sentido, de plano, ressalto que o referido recurso não 

merece ser conhecido.

Com efeito,  nos termos  do art.  284,  §  1º,  A,  do  Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça da Paraíba, a decisão que concede ou indefere o 

efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento não pode ser atacada por Agravo 

Interno. Leia-se:
Art. 284. (…)

§ 1ºA. Não comporta agravo interno a decisão liminar 
concessiva ou indeferitória de efeito suspensivo ao 
agravo de instrumento.

Logo,  tem-se  que  o  presente  recurso  não  atende  ao 

pressuposto recursal do cabimento, pois a decisão por ele guerreada não é 

impugnável por Agravo Interno, impondo-se, assim, a sua a rejeição liminar.

Superada essa questão,  passo ao julgamento  do Agravo de 
Instrumento.

“Ab  initio”,  antes  da  análise  meritória  propriamente  dita, 

necessário proceder o exame das preliminares de ilegitimidade passiva e de 

ausência de direito líquido e certo, aventadas pelo Agravante.
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Nesse sentido, como se pode verificar, o presente Agravo de 

Instrumento foi interposto com vistas a modificar a decisão de primeiro grau 

que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu medida liminar em favor 

do Autor, ora Agravado.

Dessa forma, forçoso reconhecer que, em momento algum, as 

alegações de ilegitimidade e de ausência de direito líquido e certo  foram objeto 

do “decisum”  recorrido,  que se limitou à verificação da presença ou não dos 

requisitos para o deferimento da liminar. Portanto, tenho que o Tribunal fica 

impedido de apreciar  tais  matérias,  sob pena de incorrer  em supressão de 

instância de julgamento. Veja-se:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE: PARA 
SUSPENDER  A  EXIGIBILIDADE  DO  CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO  E  A  TRAMITAÇÃO  DA  EXECUÇÃO 
FISCAL. LIMINAR PRETENDIDA: PARA CANCELAR A 
INSCRIÇÃO  EM  DÍVIDA  ATIVA,  EXTINGUIR  A 
EXECUÇÃO  FISCAL  E  ORDENAR  O  JULGAMENTO 
ADMINISTRATIVO  DA  RECLAMAÇÃO.  MANIFESTA 
AUSÊNCIA  DA  PERICLITAÇÃO.  RECURSO 
DESPROVIDO.  1)  Seja  pela  estreiteza  do  juízo  de 
cognição sumária próprio ao agravo de instrumento 
interposto  contra  decisão  que  defere  ou  indefere  
liminar em mandado de segurança ou seja para evitar  
a sempre abominável supressão de instância, impõe-
se  rejeitar  a  ilegitimidade  passiva  de  uma  das  
autoridades  coatoras  arguida  como  preliminar  da 
contraminuta. 2)  A  suspensão  da  exigibilidade  do 
crédito tributário e da tramitação da pertinente execução  
fiscal  determinada  liminarmente  já  é  suficiente  ao 
acautelamento  do  pretendido  na  impetração  originária,  
eliminando  qualquer  periclitação  de  ineficácia  da 
segurança lá reclamada que justifique a exasperação da 
dita  liminar  para  a  provisória  antecipação  da  sempre  
drástica  decretação  de  cancelamento  da  inscrição  em 
dívida ativa, extinção da execução fiscal e imposição de 
obrigação  da  fazer.  (TJMG;  AGIN  0390303-
04.2010.8.13.0000;  Belo  Horizonte;  Sétima  Câmara 
Cível;  Rel.  Des.  Peixoto  Henriques;  Julg.  29/03/2011;  
DJEMG 08/04/2011) (destaquei)

E:

ADMINISTRATIVO.  CONSTITUCIONAL.  SERVIDOR 
PÚBLICO. INCORPORAÇÃO. VPNI. LEI N. 11.344/2006.  
VALORES  RECEBIDOS  INDEVIDAMENTE.  BOA-FÉ.  
RESTITUIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO  IMPROVIDO.  AGRAVO  REGIMENTAL 
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PREJUDICADO.  1.  Agravo  de  instrumento  interposto  
pela  UFPB  em  razão  de  decisão  que,  nos  autos  do  
Mandado de segurança, deferiu a liminar para assegurar  
ao impetrante a percepção da VPNI, a ser calculada a  
partir de seu posicionamento em setembro/2006 e para  
determinar  a  abstenção  da  autoridade  coatora  no  que 
tange  a  exigência  de  devolução  dos  valores  
indevidamente recebidos pelos servidores. 2. Nas razões  
de  seu  Agravo,  o  Recorrente  defendeu:  (a)  sua 
ilegitimidade passiva ad causam; (b) impossibilidade de 
dilação  probatória  em  mandado  de  segurança;  (c)  a  
incorporação dos quintos realizada em 1991 com base  
na Portaria nº 474/87 - MEC não está sendo anulada ou  
revista, mas referida vantagem sofreu a incidência da Lei  
nº 9.527/97, que a extinguiu, ao mesmo tempo em que  
criou  a  vantagem  pessoal  nominalmente  identificada  
-VPNI,  no  mesmo valor  mas  sujeita  exclusivamente  à  
atualização decorrente da revisão geral  dos servidores 
públicos  federais;  (d)  a  necessidade  de  restituição  ao  
erário dos valores pagos indevidamente. 3. Não se pode 
conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva tão 
pouco da questão referente à necessidade de dilação  
probatória,  que  resultaria  no  reconhecimento  de  
inadequação  da  via  eleita,  pois  tais  matérias  não  
foram ventiladas na decisão atacada.  A análise em 
sede recursal  implicaria em supressão de instância 
(CF.  TRF  5ª  Região,  Terceira  Turma,  AG  44160,  Rel.  
Des. Federal Paulo GADELHA, DJ 08.04.2003; TRF 5ª  
Região,  Terceira  Turma,  AG 42585,  Rel.  Des.  Federal  
RIDALVO  COSTA,  DJ  12.12.2002).  4.  A magistrada  a  
quo,  ao  conceder  a  liminar,  levou  em  consideração  
decisão  judicial  transitada  em  julgado,  proferida  em 
mandado de segurança impetrado pelo ora agravado em 
2000, a qual reconheceu o direito de "manutenção dos  
'quintos' incorporados", cujo cálculo deveria incidir sobre 
as antigas  funções comissionadas (FCs).  Como houve 
modificação legislativa no que diz respeito à carreira do  
magistério superior, decorrente da Lei n. 11.344/2006, o  
Juízo considerou ter sido alterada a situação do servidor  
quanto aos seus vencimentos, daí a impossibilidade de 
admitir que o título judicial garantiria um eterno direito de  
vinculação.  5.  A análise  do Juízo  de  primeiro  grau foi  
acertada. Primeiro, porque reconheceu a força da coisa  
julgada  material.  Segundo,  admitiu  que  o  novo  
tratamento  legislativo  (Lei  n.  11.344/2006)  dado  à  
carreira  do  magistério  superior,  por  ser  posterior  ao  
primeiro mandado de segurança -impetração ocorrida em 
2000 -, seria aplicável à situação do agravado, daí não  
poder ser invocada a coisa julgada a partir da entrada em 
vigor desse ato normativo. 6. O servidor público que, de  
boa-fé,  venha  a  receber  alguma  vantagem  financeira,  
não pode ser compelido a devolver os valores recebidos.  
Precedentes: (STJ -AGA 200701377000 - (902663) -6ª T.  
-Rel.  Min.  Paulo  Gallotti  -DJe 22.04.2008);  (TRF-5ª  R.  
-AC  2007.82.00.010641-4  -  (453119/PB)  -4ª  T.  -Relª  
Margarida Cantarelli  -DJe 22.10.2008 -p. 323); (TRF-5ª  
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R. - REO-AC 2007.82.00.009939-2 - (447201/PB) -1ª T.  
-Rel. Des. Fed. Ubaldo Ataide -DJU 29.08.2008 -p. 699).  
7.  Agravo de instrumento improvido e agravo regimental  
prejudicado. (TRF 5ª R.; AGTR 108713; Proc. 0010839-
59.2010.4.05.0000; PB; Segunda Turma; Rel. Des. Fed.  
Barros Dias; DJETRF5 19/11/2010) (negritei)

Partindo  para  o  mérito,  verifico  que  o  Agravado  impetrou 

Mandado  de  Segurança  com  pedido  liminar,  visando  assegurar  a  sua 

participação no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar da Paraíba, 

uma  vez  que  a  Comissão  Coordenadora  do  referido  processo  seletivo  o 

considerou inapto em face de responder a processo criminal.

Dessarte, sabe-se que o legislador condicionou o deferimento 

da liminar  no Mandado de Segurança aos mesmos pressupostos gerais  do 

processo cautelar, quais sejam “fumus boni juris” e “periculum in mora”. 

Como se vê, o juízo de verossimilhança sobre a existência do 

direito do autor do pedido tem como parâmetro legal a prova inequívoca dos 

fatos que o fundamentam, em um grau de cognição mais profundo do que o 

exigido para a concessão de qualquer cautelar. Enfim, é necessária a presença 

de uma forte probabilidade de que os fatos sejam verdadeiros e o requerente 

tenha razão.

Nessa  esteira,  transcrevo  os  seguintes  precedentes 

jurisprudenciais:
ADMINISTRATIVO.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. FRAUDE EM ATESTADOS MÉDICOS E 
INASSIDUIDADE  HABITUAL.  LIMINAR  INDEFERIDA. 
AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. DESPROVIMENTO 
DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Trata-se de Mandado de 
Segurança contra ato do Ministro de Estado, que demitiu 
a  impetrante,  após  processo  administrativo  instaurado 
para  apurar  fraude  na  apresentação  de  atestados 
médicos  e  inassiduidade  habitual.  A  Impetrante  pede 
liminar visando à imediata reintegração. 2. A liminar do 
Mandado  de  Segurança  é  concedida  se  presentes  os 
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. A 
decisão  recorrida  não  afirmou  peremptoriamente  a 
inexistência  de  periculum.  Contudo,  questiona-se  a 
verossimilhança do direito alegado, pois a medida liminar 
postulada possui nítido caráter satisfativo e confunde-se 
com o próprio mérito da controvérsia, tornando prematuro 
tomar  providências  que  desnaturem  o  processo 
administrativo  que  provocou  a  demissão  da  servidora, 
acusada de condutas graves ratificadas em pareceres da 
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Comissão  Processante,  do  Ministério  Público  e  da 
Consultoria Jurídica da União. 3. Além disso, ao contrário 
do que afirma a agravante, a) a documentação que deu 
origem ao processo administrativo e à respectiva portaria 
de  instauração  permitiu  a  correta  capitulação  das 
infrações  investigadas  (especialmente  à  luz  da  Lei 
8.112/1990)  e  guarda  correlação  com  as  conclusões 
alcançadas e a pena aplicada; b) a apuração do estado 
de saúde da impetrante demanda dilação probatória,  a 
priori  incompatível  com  o  trâmite  do  writ;  c)  há 
independência  entre  as  esferas  criminal,  cível  e 
administrativa  a  justificar  a  valoração  realizada  pela 
Comissão  Processante;  e  d)  os  autos  não  indicam  o 
cerceamento de defesa apontado. 4. Agravo Regimental 
não  provido.  (AgRg  no  MS  18.353/DF,  Rel.  Ministro 
HERMAN  BENJAMIN,  PRIMEIRA SEÇÃO,  julgado  em 
23/05/2012, DJe 14/06/2012)

Idem:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO 
DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR.  PEDIDO  DE  LIMINAR.  COGNIÇÃO 
SUMÁRIA.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS 
AUTORIZATIVOS. 1. Para que se determine, mediante  
liminar, a suspensão de penalidade aplicada a servidor  
público,  em  face  de  infração  disciplinar  apurada 
administrativamente,  há  inegável  necessidade  de  que 
estejam  plenamente  caracterizados  os  requisitos  do  
fumus  boni  iuris  e  do  periculum  in  mora.  2.  O  ato 
administrativo que culmina com a aplicação da pena  
ao  servidor  público  possui  legitimidade  relativa,  a  
revelar  que  se  presume  verdadeiro  e  praticado  
conforme a lei, até prova inequívoca contrária. 3.  A 
análise aprofundada da prova não pode e não deve  
ser  realizada  mediante  cognição  sumária,  mas,  
diversamente,  somente  quando  do  julgamento  do 
mérito da controvérsia. Fumus boni iuris afastado. 4.  
Embora  a  remuneração  do  servidor  público  possua 
caráter  alimentar,  sua  privação  momentânea,  caso  a 
segurança  seja  ao  final  concedida,  poderá  ser  
plenamente  suplantada com o pagamento  dos valores  
mensais atrasados, em face da notória solvabilidade do 
ente  público.  Periculum  in  mora  rejeitado.  Agravo  
regimental  improvido.  (AgRg  no  MS  18.304/DF,  Rel.  
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  
julgado em 11/04/2012, DJe 20/04/2012) (grifei)

Por fim:

AGRAVO  REGIMENTAL  DE  DECISÃO  QUE 
INDEFERIU PEDIDOS DE LIMINAR EM MANDADO DE 
SEGURANÇA.  AUDITOR  FISCAL  DO  TRABALHO.  
DEMISSÃO.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  DA 
VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E DO PERIGO DA 
DEMORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
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(AgRg no MS 17.742/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012,  
DJe 15/02/2012)

Nesse sentido, em que pese as razões expostas pelo Agravado 

em sua petição inicial, tenho que a decisão recorrida merece reparo, uma vez 

que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão 

da medida liminar, notadamente, a verossimilhança das alegações, eis que o 

indeferimento da inscrição do Recorrido se deu em face do não cumprimento 

do  item  2,  subitem  2.1,  do  Edital  002/2012  CFSPM,  no  qual  se  veda  a 

participação no certame de candidato com registro de antecedentes criminais 

nos últimos cinco anos. 

No  mais,  imperioso  ressaltar  que  o  Plenário  do  Tribunal  de 

Justiça do Estado da Paraíba editou a Súmula nº 47, que assim disciplinou a 

matéria: 
“Não  viola  o  princípio  constitucional  da  presunção  de 
inocência, a recusa administrativa ao policial ou bombeiro 
militar  do Estado da Paraíba,  sub judice  a concorrer  à 
promoção,  tendo  em  vista  a  previsão  legal  do 
ressarcimento de preterição”.

Por fim, vale esclarecer que, nessa fase recursal, não se está a 

questionar  a existência ou não de qualquer  ilegalidade no indeferimento da 

inscrição do Recorrido, que de toda forma foi prevista em edital, questão que 

somente será desatada em sede de primeiro grau.

Com  estas  considerações,  ressai  que  a  decisão  recorrida 

encontra-se em desconformidade com a jurisprudência dominante desta Corte 

de Justiça e dos Tribunais Superiores, prescindindo-se, na forma do art. 557, § 

1º-A, do CPC, de sua apreciação pelo Órgão Fracionário. 

Isso posto,  não conheço do Agravo Interno manejado às fls. 

120/140. Rejeito as preliminares aventadas e, no mérito,  PROVEJO o Agravo 

de Instrumento.

Publique-se.

Comunicações necessárias.  
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João Pessoa, ____ de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                            Relator
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