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REaJllSIl DIl IlANDAOO DE SIEGIlRANÇA N' 270 - GO (9000013445) 

O 3ENHOR RINISTRO DDIlÓCRITO REINALDO 
RECORRENTE MARIA MAGDALENA PONTES VIANNAY DE ABREU 

ESTADO DE GOIÁS RECORRIDO 
IMPETRADOS GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, DESEMBARGADOR PRESIDEN

TE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS 
JAIRO DOMINGOS RAMOS JUBE 

T. ORIGEM 
LIT'ISCONSORTE 
ADVOGADOS MARIA FILOMENA V. ABREU, JOSÉ MUNIZ DE RESENDE E GERAL 

DO SANT'ANNA 

ERENTA 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Recusa do juiz mais antigo pa --ra o cargo de desembargador. Possibilidade. Discriminação em razao 
do sexo, Inocorrência. Deferimento do mandado para cômputo do tempo 
de serviço. Inadmissibilidade. 

O juiz que figura no topo da lista para vaga de desembargador, 
por antigüidade, pode ser recusado pelo Tribunal de Justiça, inde
pendentemente de qualquer motivação, exigindo-se tão-só a maioria 
absoluta de votos 
ção (ConstituiÇão 
uI) . 

dos desembargadores para concretizar-se a 
de 1967 com a Emenda n 2 01, de 1969, artigo 

rejei-
144, 

Desconfigura-se, na hipótese, a discriminação por motivo de s~ 
xo, porquanto nenhum elemento de prova foi juntado nesse sentido. 

No âmbito do mandado de segurança, inadmite-se modificação do 
pedido inicial, na fase subseqüente às informações. 

Recurso improvido, à unanimidade. 

A C Ó R DÃO 

Vistos e relatados estes autos em que sao partes as acima indi 
cadas. 

Decide a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimi 
dade negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Senhor Ministro 
Relator, 
tos,que 

na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Custas, como 

Brasília, 

Ministro DE 
Relato 

de 1991 (data do julgamento). 

I SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA 
R v. DE ACÓROAoS 

___ -' ___ . __ Pub. no DJ 

12.39.010.2&'46 
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA NO 270 - GO (9000013445) 

R E L A T Ó R I O 

O SENHOR MINISTRO DEMÓCRITO REINALDO (RELATOR): MARIA MAG 

DALENA PONTES VIANNAY DE ABREU requer mandado de segurança contra 

o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS e o GO-

VERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, alegando, em resumo: 

- que foi punida com base em Ato Institucional revolucio-

nário, sendo compulsoriamente aposentada; 

- que o ato foi revogado depois pelo Presidente da Repú-

blica, em virtude do recurso que interpôs; 

- que desde 1969 era a juiza mais antiga do Estado, sen-

do preterida na época para uma vaga de desembargador por 

antigüidade; 

- que novamente em 1987, já reintegrada como juiza, foi 

preterida para outra vaga por antigüidade, por decisão do 

Tribunal que recusou seu nome da lista dos mais antigos, 

nomeando o juiz que estava em segundo lugar; 

- que a decisão do Tribunal de GOiás, ao recusar-lhe o 
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nome, e nula, pelo seguinte: 

não foi tomada com o quo~ regimental mínimo; 

- baseou-se em critério discriminatório por ser a 

impetrante mulher. 

o Tribunal denegou a segurança (fls. 85/93), apos prest~ 

das as informações e a vinda ao processo do desembargador nomeado 

em lugar da autora, como litisconsorte passivo necessario. 

A impetrante manifestou recurso extraordinário, converti 

do pelo Supremo Tribunal Federal em ordinário, com a criação deste 

Superior Tribunal (fls. 181). 

No meio-tempo, a requerente foi nomeada e empossada de-

sembargadora, requerendo então que o mandado fosse agora concedido 

para declarar-lhe a antigUidade desde a época em que deveria ter 

sido nomeada por antigüidade pela primeira vez (1969). 

A douta Subprocuradoria Geral da República opinou pelo 

desprovimento do recurso (fls. 209/217). 

Com a transferência do antigo relator, Ministro VICENTE 

CERCICCHIARO, vieram-me conclusos os autos. 

É o relatório. 
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v O T O 

O SENHOR MINISTRO DEMÓCRITO REINALDO (RELATOR): Não deve 

ser provido o recurso da impetrante, como bem assinalado pelo par~ 

cer da eminente Subprocuradoria Geral da República. 

A recusa do nome da recorrente para o cargo de desembar-

gador, em vaga a ser preenchida pelo critério da antigUidade, deu-

-se pelo Tribunal de Justiça de Goiás estritamente nos limites da 

faculdade que lhe atribuiu a Constituição Federal de 1967 em seu 

artigo 144, 111, que permitia tal recusa. 

Trata-se ai de ato discricionário cujo merecimento o or-

gao jurisdicional nao pode aferir, atendo-se tão-somente aos aspe~ 

tos de sua legalidade, que não foi maculada em momento algum. 

Quanto ao quortl.Jllllll para a decisão, ve-se ter sido satisfeito, 

eis que presentes 19 (dezenove) dos 22 (vinte e dois) membros da 

Corte em condições de Votar, àquela sessao, como atesta a própria 

suplicante. Sendo a decisão tomada por 12 (doze) desembargadores, 
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atingiu-se a maioria absoluta dos componentes daquela Casa, em ob-

servância cabal dos artigos 59 e 62 de seu Regimento Interno. 

No que tange a alegação da recorrente de que a recusa do 

Tribunal é nula por ofender a Constituição Federal e a Lei nº 5.473, 

de 10 de julho de 1968, artigo 1º, que proíbem discriminação de 

qualquer espécie no provimento de cargos, constata-se que a reque-

rente não produziu qualquer prova nesse sentido, por singela que 

fosse. 

Sabendo-se que a açao mandamental exige prova documental 

pré-constituída, nao sendo produzida tal prova, nao se concede a 

ordem de segurança por esse motivo. 

Há ainda a levar-se em conta que a nomeaçao da suplican-

te, no curso do processo, retira-lhe o interesse processual para 

demandar, prejudicando o recurso, segundo entendimento já manifes-

tado pela Suprema Corte, no Recurso Extraordinário nº 92.493, cit~ 

do pelo órgão ministerial (fls. 215). Só por ação própria poderia 

a recorrente pleitear o reconhecimento de vantagens financeiras e 

cômputo de tempo de serviço retroativos. 

Isto e agravado pelo fato de que os pedidos primarias da 

petição inicial visam a anulação da nomeação do desembargador 

escolhido em lugar da autora. A declaração de seus direitos a ser 

nomeada para o cargo desde 1969 necessitaria do exame das listas 

'l\ 
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de antigUidade da epoca, que, como notou o parecer do Ministério 

Público, não constam dos autos. A dilatio probatioo1S, na hipóte-

se, é inviável. 

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

É como voto. 
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA NO 270 - GO 

REGISTRO NO 90.0001344-5 

v O T O 

19.08.91 
li Turma 

o EXMO. SR. MINISTRO GOMES DE BARROS: - Acompanho o Eminente Mi 

nistro Demócrito Reinaldo, apenas com uma ressalva: Parece-me que o 

recurso não está prejudicado com a nomeaçao, a meu ver, a recorrente 

continua com interesse legitimo em ver julgado esse pleito, justamen

te para o efeito de apurar a antigÜidade~ 
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EXTRATO DA MINUTA 

RMS N' 270-GO (9000013445). REL.: O SENHOR MINISTRO DE 

MÓCRITO REINALDO. RECTE.: MARIA MAGDALENA PONTES VIANNAY DE 

ABREU. RECDO.: ESTADO DE GOIÁS. IMPDOS.: GOVERNADOR DO ESTADO DE 

GOIÁS, DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS. 

T. ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS. LITIS.: JAIRO DOM IN-

GOS RAMOS JUBE. ADVS.: MARIA FILOMENA V. ABREU, JOSÉ MUNIZ DE RE 

SENDE E GERALDO SAN'ANNA 

DECISÃO: A 1ª Turma do STJ, por unanimidade, 

provimento ao recurso (julgado em 19.08.91). 

negou 

Participaram do julgamento os Srs. Ministros, GOMES DE 

BARROS, PEDRO ACIOLI e GARCIA VIEIRA. Presidiu o julgamento o 

Sr. Ministro PEDRO ACIOLI. 

i') 'lQ n1n ')AIA~ 

PEDRO 
Df. 
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