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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

Justiça de Primeira Instância 

  Comarca de GOVERNADOR VALADARES / 7ª Vara Cível da Comarca de Governador 

Valadares 

Praça do XX Aniversário, sem número, - até 870/871, Centro, GOVERNADOR VALADARES - MG 

- CEP: 35010-140 

  

  

PROCESSO Nº 5005144-08.2020.8.13.0105 

CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 

ASSUNTO: [Anulação] 

IMPETRANTE: _____________  

IMPETRADO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ANDRE LUIZ COELHO MERLO, 

ANDRÉ MERLO PREFEITO GOVERNADOR VALADARES  

  

  

Vistos. 

  

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por _____________ contra ato indicado como 

ilegal do PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES. 

  

Sustenta, em síntese, que se inscreveu no concurso público do Município de Governador 

Valadares, Edital n. 001/2019, para concorrer ao cargo de Professor Municipal II – Anos Iniciais. 

  

Alega que as questões 11 a 15 da prova de conhecimento gerais do cargo de Professor II Língua 

Portuguesa foram anuladas, sendo que apesar de idênticas às questões da prova de Professor 

Municipal II – Anos Iniciais, não foram anuladas na prova deste cargo. 
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Aduz que as questões 16 a 20 da prova de conhecimentos gerais do cargo de Professor II – 

Informática Educacional foram anuladas, e de igual forma, mesmo sendo idênticas às questões 

da prova de Professor Municipal II – Anos Iniciais, não foram anuladas na prova deste cargo. 

  

Alega a impetrante que não obteve o aproveitamento mínimo previsto no edital, ou seja, um 

mínimo de 50% em cada disciplina, tendo decaído nas questões de Língua Portuguesa e 

Informática, portanto, necessita da pontuação das referidas questões que terão reflexos na 

classificação final do concurso. 

  

Teceu considerações sobre o direito que entende aplicável ao caso, e ao final postulou liminar 

para determinar que a Autoridade Impetrada anule as questões de números 11 a 20 da prova 

objetiva da Impetrante para o cargo de Professor Municipal II – Anos Iniciais, somando-se os 

pontos das questões anuladas em favor da Impetrante, com observância do item 12.11 do Edital, 

no prazo de 5 dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 a ser fixada 

pelo juízo; como a Impetrante, independentemente do presente processo, restará por aprovada, 

se abstenha a Autoridade Coatora de realizar qualquer ato de preterição de nomeação da 

Impetrante depois da homologação do Concurso Público em razão do presente mandamus. 

  

Inicial acompanhada de documentos. 

  

É o relatório. DECIDO. 

  

Sabe-se que o mandado de segurança individual tem cabimento para a proteção de direito líquido 

e certo, segundo a previsão do artigo 5º, LXIX, da Constituição de 1988 e da Lei n. 12.016, de 7 

de agosto de 2009. 

  

O procedimento admite a suspensão liminar do ato de autoridade que esteja violando ou possa vir 

a lesar tal direito. Cabe ao Impetrante, para tanto, demonstrar, de pronto, o preenchimento de 2 

(dois) requisitos: a relevância do fundamento e a possível ineficácia da medida, caso deferida ao 

final. É o que estabelece o artigo 7º, III, parte final, da Lei n. 12.016 de 2009. 

  

Em suma, ao examinar um pedido de liminar, o Juiz não se aprofunda na apuração do direito 

subjetivo material da parte, limitando-se sua função, nesse momento, à eliminação de uma 

situação de risco à segurança e eficácia do provimento final, desde que exista, por óbvio, 

relevância no fundamento sustentado pelo Impetrante. 

  

Compulsando detidamente os autos, verifico a presença destes requisitos. 

  

Isso porque, ao exame da documentação acostada, realizei o confronto da prova para o cargo de 

Professor Municipal II – Anos Iniciais (ID 111838772) com a prova para o cargo de Professor 

Municipal II – Língua Portuguesa (ID 111838776), estas juntadas em sua integralidade, e pude 

constatar que de fato, as questões de número 11 a 15 são idênticas. 

  

Não obstante, constatei que no gabarito da prova para o cargo de Professor Municipal II – Anos 

Iniciais (ID 111838771 - Pág. 3) as questões 11 a 15 não foram anuladas, ao passo que no 

gabarito da prova para o cargo de Professor Municipal II – Língua Portuguesa (ID 111838771 

Pág. 6), as referidas questões idênticas (11 a 15) foram anuladas. 
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De igual forma, procedi ao confronto das provas para os cargos de Professor Municipal II – Anos 

Iniciais (ID 111838772) com a prova para o cargo de Professor Municipal II – Informática 

Educacional (ID 111838777), e constatei que as questões 16 a 20 também são idênticas. 

  

Porém, no gabarito da prova para o cargo de Professor II – Anos Iniciais (ID 111838771 - Pág. 3), 

as questões 16 a 20 não foram anuladas, ao passo que no gabarito da prova para o cargo de 

Professor Municipal II – Informática Educacional (ID 111838772 - Pág. 2), as referidas questões 

idênticas (16 a 20) foram anuladas. 

  

De todo esse cotejo, percebo que há aparente ilegalidade no ato praticado pelo impetrado que 

anulou questões idênticas para um cargo, mas não o fez para outro, no caso, o cargo para qual 

concorrera a impetrante, o que teria violado o princípio da igualdade e impessoalidade da 

Administração Pública estampado no art. 37 da CF/88. 

  

Desta feita, sem analisar o mérito das questões, o qual é vedado ao Judiciário, pena de se 

imiscuir na atividade de administrador público, entendo que houve ilegalidade na não anulação 

das questões idênticas constantes da prova para o cargo que concorrera a impetrante. 

  

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar rogada para: 

  

1 - determinar que a Autoridade Impetrada anule, em relação à impetrante, as questões 

denúmeros 11 a 20 da prova objetiva para o cargo de Professor Municipal II – Anos Iniciais, 

atribuindo os pontos das questões em favor da Impetrante, salvo se a impetrante tiver acertado 

alguma destas questões, caso em que não haverá soma de mais um ponto, comprovando nos 

autos no prazo de 05 dias mediante a juntada do ato administrativo respectivo; 

  

2 - O descumprimento da presente decisão importará em crime de desobediência (art. 26 da 

Lein. 12.016/2009) e extração de cópia para encaminhamento ao Ministério Público para 

apuração de eventual prática de ato de improbidade administrativa por descumprimento de 

decisão judicial. 

  

Notifique-se a Autoridade Coatora para apresentar informações no prazo de 10 dias. 

  

Cumpra-se o disposto no art. 7º, II, da Lei do Mandado de Segurança, para dar ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público, enviando cópia da inicial 

sem documentos, para que, querendo, exerça suas prerrogativas imanentes. 

  

Após o prazo das informações, colha-se o parecer ministerial em 10 dias. 

  

Sem prejuízo da adoção dos atos acima determinados, extraia-se cópia da petição inicial e 

documentos, bem como das iniciais de todos os mandados de segurança em trâmite nesta 

7ª Vara Cível relativos ao concurso público Municipal edital 01/2019, cujo objeto é 

semelhante ao destes autos e encaminhe-se à Promotoria de Justiça Curadora do 

Patrimônio Público para adoção de providências, seja no âmbito administrativo, seja com 

eventual ajuizamento de Ação Civil Pública para resolução desta quaestio, COM A MÁXIMA 

URGÊNCIA, tendo em vista a multiplicação de ações individuais, cujo direito me parece 

homogêneo. 

  

Defiro a gratuidade de justiça. 

  

Tudo cumprido, voltem-me conclusos para sentença. 
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Intime-se.     

Cumpra-se. 

Governador Valadares/MG, 1º de maio de 2020. 

  

Vinícius da Silva Pereira 

Juiz de Direito Auxiliar 

  

  

  

  

  

  

  


