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MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO 
—  ANULAÇÃO  DE  QUESTÕES   —  CONHECIMENTO 
EXIGIDO  NÃO PREVISTO  NO EDITAL — AUSÊNCIA 
DE  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA  —  PLEITO 
PROCESSUAL  QUE  NÃO  PERMITE  DILAÇÃO 
PROBATÓRIA —  REQUISITO  ESPECÍFICO  DO  WRIT 
INOBSERVADO  —  INDEFERIMENTO  DA  PETIÇÃO 
INICIAL. 

— A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do 
direito  alegado,  não  se  admitindo  dilação  probatória.  (STJ  –  MS 
10251/DF  –  Rel.Min.  Rogerio  Schietti  Cruz  –  Terceira  Seção  –  
02/09/2014) 

Vistos etc.

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança com  pedido  liminar 
impetrado por Francisco Sigma de Oliveira Junior, contra ato do Secretário de Seguraça 
e Defesa Social do Estado da Paraíba.

O impetrante aduz que obteve 68,75 pontos, superior aos 50% 
do total de pontos atribuídos ao conjunto de todas as provas. Mas não logrou êxito no 
total de 40% da prova de raciocínio lógico – exigência específica de cada disciplina –, 
pois, segundo o impetrante, foi cobrado o conteúdo de Lógica Proposicional, que não 
estava previsto no edital. Pleiteia, liminarmente,  a sua manutenção no certame para que 
possa participar da segunda etapa, referente ao Exame Psicotécnico.
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É o relatório.

Decido.

Trata-se de  Mandado de Segurança impetrado por  Francisco 
Sigma de Oliveira Junior contra ato do Secretário de Segurança e Defesa social do 
Estado da Paraíba.

Alega o impetrante que se submeteu ao concurso público para o 
provimento de cargos de soldado da Polícia Militar (PMPB) e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado da Paraíba (CBMPB) em 10 de agosto de 2014. 

O concurso, executado pelo Instituto Brasileiro de Formação e 
Capacitação – IBFC, oferecia 520 vagas para a polícia militar, sendo 494 para o sexo 
masculino. 

O impetrante obteve 68,75 pontos, superior aos 50% do total de 
pontos atribuídos ao conjunto de todas as provas. Mas não logrou êxito no total de 40% 
da prova de raciocínio lógico – exigência específica de cada disciplina –, pois, segundo 
o impetrante, foi cobrado o conteúdo de Lógica Proposicional, que não estava previsto 
no edital.

Com base nessas alegações, o impetrante pleiteia, liminarmente, 
a sua manutenção no certame para que possa participar da segunda etapa, referente ao 
Exame Psicotécnico. 

Pois bem.

No caso dos autos, em síntese, o promovente foi indevidamente 
reprovado no concurso por não ter alcançado 40% de acerto na disciplina de raciocínio 
lógico, cujas questões contavam com conhecimentos de Lógica Proposicional, que não 
estava no conteúdo da disciplina descrito no edital de fl.59. 

Não é ocioso destacar, primeiramente, que, excluídos os casos 
excepcionais dispostos no art. 6º, §1º da Lei n.º 12.016/09, a exordial do mandado de 
segurança  deve vir  instruída  com os  documentos  indispensáveis  à  comprovação das 
alegações  que a  embasam, porquanto se  trata  de ação voltada à  proteção de direito 
líquido  e  certo,  isto  é,  direito  demonstrável  de  plano,  através  de  prova  pré-
constituída.

Com efeito, a vestibular do presente writ não se fez acompanhar 
de documentos necessários à comprovação inequívoca das alegações deduzidas, razão 
pela qual não se pode ter como passível de tutela, na via augusta da ação mandamental, 
a pretensão formulada.

Destarte,  afigura-se  intransponível  a  necessidade  de  dilação 
probatória a fim de aferir a veracidade dos fatos e alegações deduzidas pelo impetrante, 
notadamente em se tratando do exame do conteúdo interno de todas as questões de 
raciocínio lógico de uma prova a fim de verificar se um determinado conhecimento 
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seria exigido sem a devida previsão editalícia. 

É  inegável  que  o  tema  em  comento  necessita  de  dilação 
probatória,  o que evidencia  a  inexistência de liquidez e  certeza em torno do direito 
alegado.  In  casu,  o  impetrante  não  acostou  aos  autos  as  questões,  nem, 
consequentemente,  apontou  em  que  aspecto  de  cada  questão  estaria  sua  resolução 
dependente do conhecimento de Lógica Proposicional.

O entendimento da Corte Superior de Justiça acerca da prova no 
mandado de segurança:

Mesmo  se  fosse  possível  apreciar  a  nova  tese  recursal,  só  agora 
deduzida pelo ora agravante, verifica-se que não há, nos autos, prova 
pré-constituída,  a  amparar  a  alegação  de  que  sua  inscrição  fora 
realizada antes da suposta alteração do primitivo edital do certame.
X. "É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se 
mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte 
que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de 
pedir  em prova  pré-constituída  por si  próprio"  (STJ,  AgRg no 
RMS 41.952/TO, Rel.  Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA,  Dje  de  28/05/2014).  XI.  Agravo  Regimental 
improvido.  (STJ  -  AgRg  no  RMS  35226  /  BA
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA  2011/0192451-5  –  Rel.  Min.  ASSUSETE 
MAGALHÃES –  SEGUNDA TURMA –  DJe 11/09/2014) 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  POLICIAL  FEDERAL. 
INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS  CAPAZES  DE  MACULAR  A 
LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR.
1.  Mandado de  segurança voltado contra a edição do Despacho n. 
503, de 6 de outubro de 2004, que considerou o impetrante culpado 
por infringência aos arts. 43, VIII, XIII e XV, da Lei n. 4.878/65, e 
364, VIII, XIII e XV, do Decreto n. 59.310/66, e determinou o registro 
de nota de culpa em seus assentamentos funcionais, tendo em vista a 
aplicação da pena de demissão em anterior procedimento disciplinar.
2. A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do 
direito alegado, não se admitindo dilação probatória. 
3. Deve ser afastada a prescrição se observado o prazo prescricional 
entre a ciência dos fatos pela autoridade competente e a instauração do 
processo  disciplinar,  bem  como  entre  o  141º  dia  após  a  referida 
instauração e a aplicação da penalidade.
4.  Apenas  por  ocasião  do  indiciamento  é  necessária  a  descrição 
detalhada dos fatos atribuídos à conduta do investigado e das possíveis 
infrações disciplinares por ele praticadas, de modo a permitir o amplo 
exercício do direito de defesa. 
5.  Inexistência  de  provas  da  falta  de  isenção  dos  membros  da 
comissão disciplinar,  não constituindo o mandado de segurança 
via adequada para a análise pormenorizada da questão, dada a 
necessidade de dilação probatória.
6. Inviabilidade de análise dos demais temas suscitados, tais como 
cerceamento  de  defesa,  ausência  de  notificação  do  advogado 
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devidamente constituído e efetiva comprovação dos atos ilícitos, à 
míngua de elementos comprobatórios dos vícios alegados.
7.  Segurança denegada.  (STJ – MS 10251/DF – Rel.Min.  Rogerio 
Schietti Cruz – Terceira Seção – 02/09/2014) 

ADMINISTRATIVO.  MANDADO DE  SEGURANÇA.   ANISTIA. 
LEI  N.º  10.559/2002.MILITARES  DA  FORÇA  AÉREA 
BRASILEIRA. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA N.º 
1.104/GM3-64. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ATO DE EXCEÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1.  O  mandado  de  segurança  exige  prova  pré-constituída  como 
condição essencial à verificação do direito líquido e certo, sendo a 
dilação  probatória  incompatível  com  a  natureza  da  ação 
mandamental;  não  se  constituindo,  portanto,  meio  processual 
adequado  para  provar  a  existência  (ou  a  inexistência)  de  um 
determinado fato.
2. É de ser afastada a alegação de ilegalidade da inércia da Autoridade 
impetrada  no  cumprimento  das  portarias,  na  medida  em  que  a 
instauração  de  processo  de  anulação  pela  Portaria  n.º  594,  de 
12/02/2004, em estrita observância ao seu dever de autotuela, dentro 
do  prazo  decadencial  previsto  no  art.  54  da  Lei  n.º  9.784/99, 
compromete  a  legalidade  do  ato  concessivo  de  anistia  política, 
afastando, inclusive, a liquidez e certeza do direito vindicado.
3. A Portaria nº 1.104/GM3-64 não se constitui ato de exceção capaz 
de ensejar a concessão de anistia, relativamente aos militares que não 
ostentavam a condição de cabo da Força Aérea quando da sua edição, 
o  que  torna  legítimos  os  atos  de  licenciamentos  por  conclusão  do 
tempo  de  serviço,  na  forma  da  legislação  vigente.  Precedentes.  4. 
Segurança denegada.1

A doutrina, a seu turno, preleciona:

Em suma, o direito líquido e certo é, sem dúvida, um plus em relação 
ao fummus boni juris. Nesse contexto a relevância dos fundamentos do 
pedido  está  mais  próxima  da  idéia  de  ‘prova  inequívoca’  e 
‘verossimilhança de alegação’, que são os requisitos exigidos para a 
concessão da tutela antecipatória do art. 273 do CPC. Na impetração 
do  writ, e, portanto, antes do juiz cogitar se deve ou não conceder a 
liminar os fatos já são certos. Daí afirmar Teresa Arruda Alvim Pinto, 
com  acerto,  que  ‘ainda  na  fase  do  juízo  de  admissibilidade  do 
mandado de segurança, já se tem mais que o mero  fumus,  já que o 
mandamus não  admite  dilação  probatória,  pois  vem alicerçado  em 
prova documental preconstituída.2 

Por  tais  razões,  INDEFIRO  A  PETIÇÃO  INICIAL por 

1 MS 9815/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 02.12.2009.

2 LUIZ ORIONE NETO, in. Liminares no Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravagante, p. 
321/322, 2ª edição, 2002.
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ausência de prova pré-constituída.   

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 26 de setembro de 2014.

                      Ricardo Vital de Almeida
                       Juiz convocado/Relator
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