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ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL  Nº 0024725-90.2011.815.2001
Origem          : 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relatora         : Desa. Maria das Graças Morais Guedes).
Apelante        :Município de João Pessoa 
Procurador    : José Vandalberto de Carvalho
Apelada         : Natália Ribeiro Xavier de Athayde
Advogados    :Natália Ribeiro Xavier de Athayde eOutro
Remetente   :  Juízo de Direito da 1ª  Vara da Fazenda Pública da Comarca da 
Capital 

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL. 
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONCURSO 
PÚBLICO.  PROCURADOR  DO  MUNICÍPIO  DE  JOÃO 
PESSOA.  CONCEITUAÇÃO  DE  PRÁTICA  FORENSE. 
SENTIDO AMPLO QUE INCLUI ESTÁGIO ACADÊMICO. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM. 
DESPROVIMENTO. 

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça já se firmou no 
sentido de que o conceito de atividade jurídica presente no 
estatuto  jurídico  da  advocacia  geral  da  União  deve  ser 
entendido em seu sentido mais amplo, incluindo até mesmo 
as atividades de estágio acadêmico.

Para  provimento  de  cargos  públicos  mediante  concurso,  o 
conceito de prática forense deve ser compreendido em um 
sentido mais amplo, não comportando apenas as atividades 
privativas  de  bacharel  em  direito,  mas  todas  aquelas  de 
natureza eminentemente jurídica.
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V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados. 

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento à remessa e ao apelo. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta 
pelo Município de João Pessoa desafiando sentença, fls. 212/215 que, nos autos do 
Mandado de Segurança Preventivo com pedido de liminar, concedeu parcialmente 
a segurança pleiteada, declarando incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 
43, inciso VII da Lei Complementar n. 061/2010, e consequentemente, determinou 
que a autoridade coatora apontada aplique ao termo “ prática forense” o sentido 
amplo, englobando atividades de estágio acadêmico, bem como,  exija apenas no 
momento da posse, conforme súmula 266 do STJ. 

Irresignado, o Município de João Pessoa sustenta, em razões 
recursais, fls. 218/236, a existência de amparo legal para a vedação de contagem de 
prática forense anterior à aprovação no exame de ordem, assim como, a restrição 
do  conceito  de  prática  forense  e  a  ausência  de  irregularidade no  Edital  de  n. 
01/2011 e no Edital de n. 02/2012.  

Diante  destes  fatos,  requer  o  provimento  do  apelo  e  da 
remessa oficial para a reforma da sentença combatida, no que se refere à aplicação 
do termo “prática forense” em sentido amplo, englobando as atividades de estágio 
acadêmico.    

Não  houve  a  apresentação  de  contrarrazões,  consoante 
certidão, fls. 239-v. 

A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  245/250, 
opinando pelo desprovimento dos recursos. 

É o relatório. 

VOTO
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora

Contam os  autos  que  Natália  Ribeiro  Xavier  de  Athayde 
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prestou  concurso  público  para  o  cargo  de  Procurador  do  Município  de  João 
Pessoa.  Neste  cenário,  impetrou  Mandado  de  Segurança  Preventivo  com  o 
objetivo de combater o Edital de n. 01/2011 regedor do certame, especificamente 
no  que  concerne  à  conceituação  de  prática  forense,  a  fim  de  ser  incluída  a 
atividade acadêmica no referido conceito, bem como, o momento para exigência 
dos requisitos previstos no Edital. 

O  magistrado  sentenciante  concedeu  parcialmente  a 
segurança requerida, declarando incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 
43,  inciso  VII  da  Lei  Complementar  n.  061/2010,  determinando, 
consequentemente, que a autoridade coatora apontada aplique ao termo “ prática 
forense”  o  sentido amplo,  englobando atividades  de  estágio  acadêmico,  assim 
como, o exija apenas no momento da posse, conforme súmula 266 do STJ. 

É dessa decisão que a Fazenda Pública Municipal se insurge, 
pleiteando, apenas, que o conceito de prática forense não seja aplicado em seu 
sentido amplo,  englobando atividade de  estágio  acadêmico  realizada  antes  da 
aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Pois bem. 

A  decisão  recorrida  está  em  desarmonia  com  a 
jurisprudência  do  STJ,  segundo  a  qual  “para  provimento  de  cargos  públicos 
mediante concurso, o conceito de "prática forense" deve ser compreendido em um 
sentido mais amplo, não comportando apenas as atividades privativas de bacharel 
em direito, mas todas aquelas de natureza eminentemente jurídica”, in verbis:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
REGRA DO ART. 515, § 3º,  DO CPC. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. 
CONCURSO  PÚBLICO  PARA INGRESSO  NA MAGISTRATURA DO 
ESTADO DA BAHIA. PRÁTICA FORENSE. CONCEITUAÇÃO AMPLA. 
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM 
PARTE.
1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  entendido  que,  presentes  os 
pressupostos do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável por 
analogia, pode, em recurso ordinário em mandado de segurança, apreciar 
o  mérito  da  impetração.
2. A despeito dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, que julgou 
extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de prova pré-
constituída,  o  feito  encontra-se  instruído  com  prova  documental 
suficiente  para  a  verificação  do  direito  líquido  e  certo  do  impetrante.
3. Para provimento de cargos públicos mediante concurso, o conceito de 
"prática forense" deve ser compreendido em um sentido mais amplo, 
não  comportando  apenas  as  atividades  privativas  de  bacharel  em 
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direito,  mas  todas  aquelas  de    natureza  eminentemente  jurídica.  
4.  Recurso  provido.  Segurança  concedida  em  parte  para  assegurar  ao 
recorrente o direito de ver contado como "prática forense" o período de 
estágio  realizado  enquanto  estudante  universitário,  conforme  os 
documentos  que  instruíram  o  mandamus.
(RMS  20.677/BA,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  QUINTA 
TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 01/10/2007, p. 290)

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR DA 
FAZENDA  NACIONAL.  PRÁTICA  FORENSE.
CONCEITUAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 73/93. SENTIDO AMPLO. 
PRECEDENTES.
1.  A jurisprudência  desta  Corte  Superior  de  Justiça  já  se  firmou no 
sentido de que o conceito de atividade jurídica  presente no estatuto 
jurídico da advocacia geral da União deve ser entendido em seu sentido 
mais amplo, incluindo até mesmo as atividades de estágio acadêmico.
2. Consolidou-se nesta Corte (Súmula 266/STJ), bem como no Supremo 
Tribunal  Federal,  entendimento  segundo  o  qual,  exceto  nos  concursos 
para a Magistratura e Ministério Público, por força do disposto na EC 
45/2004 (ADI n. 3460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15/6/2007), o diploma 
ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e 
não  na  inscrição  para  o  concurso  público.
3.  Agravo  regimental  improvido.
(AgRg  no  Ag  959.629/DF,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE  ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 18/12/2009).

Destaco,  por  oportuno,  que  a  prática  jurídica  restou 
devidamente  comprovada  às  fls.  31/69,   a  impetrante  comprovou  estágio  no 
Ministério Público Federal,  pelo período de 1 ano,  2  meses e  18 dias,  além do 
exercício  da  advocacia  desde outubro de  2012,  consoante certidão,  fls.  58/59,  9 
meses e 23 dias, num total de 2 anos e 11 dias. 

Portanto,  de  acordo  com  a  Corte  Superior  de  Justiça  a 
conceituação de prática  forense deve ser compreendida em seu sentido amplo, 
englobando, inclusive, o estágio acadêmico, razão pela qual a decisão de primeiro 
grau deve ser mantida em seus termos.  

Com  estas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AOS 
RECURSOS  OFICIAL  E  APELATÓRIO,  mantendo  incólume  a  decisão  de  1º 
grau. 

É como voto.

Presidiu a sessão a Exma Sra. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes  .  Participaram do julgamento,  a  Exma Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
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Guedes (relatora),  o  Exmo Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado  para 
substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo Des. José Aurélio da 
Cruz. 

Presente  ao  julgamento,  o  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de agosto de 2014. 

 Gabinete no TJ/PB, em 20 de agosto de 2014.  

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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