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EMENTA:  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  REMESSA  NECESSÁRIA. 
CONCURSO  PÚBLICO.  NOMEAÇÃO.  ESCOLARIDADE  EXIGIDA  PARA 
POSSE  COMPROVADA  ATRAVÉS  DE  CERTIDÃO  DE  CONCLUSÃO  DO 
CURSO DE ENSINO SUPERIOR EMITIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
E DO HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTOS QUE SUPREM A AUSÊNCIA 
DO DIPLOMA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 
DESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO.

1. A certidão de conclusão de curso de ensino superior emitida pela instituição de 
ensino, notadamente quando acompanhada do histórico escolar, supre a ausência do 
diploma para prova da escolaridade exigida na posse em cargo público.

2. Remessa Necessária desprovida.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa 
Oficial  n.º  0000822-27.2012.815.0211,  em que  figuram como partes  Rose  Kelly 
Lima Guimarães Viana e o Prefeito do Município de São José de Caiana.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o 
voto do Relator, em conhecer a Remessa Necessária e negar-lhe provimento.

VOTO.

Trata-se de  Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª 
Vara  da Comarca  de  Itaporanga,  f.  48/51,  nos  autos  do Mandado de Segurança 
impetrado  por  Rose  Kelly  Lima Guimarães  Viana contra  ato  do  Prefeito  do 
Município  de  São  José  de  Caiana,  f.  16,  que  concedeu  a  segurança  para 
determinar a nomeação da Impetrante no cargo de Professor de Educação Infantil, 
por considerar que a certidão de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia e 
o  respectivo  histórico  escolar  estão  de  acordo  com as  exigências  do  edital  do 
concurso público para comprovação da escolaridade exigida.

Não houve a interposição de recursos, f. 54v.

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  59/61,  opinou  pelo  desprovimento  da 
Remessa,  por  considerar  que a  Impetrante  cumpriu as  determinações  editalícias, 
comprovando sua graduação através do certificado de conclusão do curso.



É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Remessa.

A Impetrante se submeteu a concurso público realizado pelo Município de 
São José de Caiana, em 2011, para vários cargos, f. 18/31, e  foi aprovada para o 
cargo de Professor de Educação Infantil – E. M. Mariano Tomaz, f. 17.

Para comprovar a escolaridade exigida, tão logo nomeada e convocada para 
tomar posse, f. 15, apresentou certidão de conclusão do curso de Licenciatura em 
Pedagogia,  f.  13,  acompanhada do histórico  escolar,  f.  14,  documentos  que não 
foram aceitos pelo Município, conforme Declaração de f. 16.

O Edital de Abertura do Concurso Público, ao disciplinar a nomeação dos 
aprovados, na Cláusula 11, f. 26, não exigiu qualquer documento específico para 
comprovação da escolaridade, e o Ofício de f. 15, ao convocar a Impetrante para 
apresentação dos documentos nele listados,  foi  expresso quanto à suficiência do 
histórico escolar ou do diploma para prova da escolaridade exigida.

Ademais,  a Impetrante  comprovou  que,  de  fato, concluiu  o  curso  de 
Licenciatura  em Pedagogia,  e  o  fez por  meio  de  certidão  emitida  pela  própria 
instituição  de  ensino  e  do  histórico  escolar,  documentos  que,  se  não  foram 
invalidados, suprem a ausência do diploma para fins de comprovação da graduação.

Em situações  semelhantes, referentes  à  fase  de  avaliação  de  títulos  em 
concursos públicos, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado válida a certidão 
ou mesmo qualquer outra prova que demonstre que o candidato concluiu o curso.

Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  PROVA  DE  TÍTULOS. 
VALIDADE  DA  CERTIDÃO  DE  CONCLUSÃO  DE  CURSO  E 
TEMPESTIVIDADE DE SUA ENTREGA. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO 
DO CURSO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA PREVISTA NO EDITAL PARA 
ENTREGA  DOS  TÍTULOS.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM  CONSONÂNCIA 
COM  A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.  SÚMULA Nº  83/STJ.  […] 2.  A 
jurisprudência  desta  corte  vem  se  firmando  no  sentido  de  que  é  válida  a 
certidão de conclusão do curso ou o diploma para fins de comprovação referente 
à prova de títulos em concurso público e, na ausência destes documentos, por 
entrave  de  ordem  burocrática,  pode  o  candidato  obter  a  pontuação 
correspondente ao título desde que demonstre ter concluído o curso em data 
anterior  àquela  prevista  no  edital  para  a  entrega  dos  documentos 
comprobatórios da titulação. […] (STJ, REsp 1.426.414/PB, Segunda Turma, Rel. 
Min. Humberto Martins, DJE 24/02/2014).

Há precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  CONCURSO  PÚBLICO. 
APRESENTAÇÃO  DE  TÍTULOS.  COMPROVAÇÃO  DE  EXERCÍCIO  DO 
MAGISTÉRIO  ATRAVÉS  DE  DECLARAÇÃO.  CERTIDÃO  EXIGIDA  PELO 
EDITAL.  RAZOABILIDADE.  CONTEÚDO  COMPROBATÓRIO  DO 
EXERCÍCIO  DO  MAGISTÉRIO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO  DOS  RECURSOS.  A impetrante/apelada  apresentou,  em 
substituição ao diploma, certidão de conclusão do curso, porque aquele não fora 
expedido. 3. Hipótese de flexibilização da regra editalícia, pois a graduação da 
impetrante no curso de enfermagem está comprovada. É titular de cargo público 



de enfermeira na secretaria municipal de saúde e defesa civil do Rio de Janeiro. E, 
assim, não é razoável possa vir a ser prejudicada por exigência de outra natureza, que 
não  infirme  esse  fato.  Precedentes  deste  tribunal  4.  A  atividade  e  ações  da 
administração pública também devem pautar-se nos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade e é inadmissível que o descumprimento de uma mera formalidade 
impeça o ingresso da impetrante na vaga de tecnologista Júnior, área de enfermagem, 
especialidade oncologia, havendo de ser reconhecido o seu direito líquido e certo à 
pontuação  referente  à  experiência  profissional,  tal  como  corretamente  o  fez  a 
sentença  que  concedeu  a  segurança.  […] (TJPB,  Rec.  024.2011.000114-6/001, 
Terceira  Câmara  Cível,  Rel.  Juiz  Conv.  Wolfram  da  Cunha  Ramos,  DJPB 
25/04/2013, p. 8).

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região tem entendimento semelhante:

ADMINISTRATIVO.  ENSINO  SUPERIOR.  INSCRIÇÃO  NO  CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ.  COM A APRESENTAÇÃO DO 
CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DE  CURSO  E  COLAÇÃO  DE  GRAU. 
POSSIBILIDADE.  LIVRE  EXERCÍCIO  DA  PROFISSÃO.  PRINCÍPIO  DA 
RAZOABILIDADE.  1.  Cuida-se  de  apelação  contra  sentença  que  concedeu  a 
segurança  pleiteada  para  determinar  ao  impetrado  que  proceda  à  inscrição  da 
impetrante  no  COREN  com  base  no  certificado  de  conclusão  do  curso  de 
enfermagem fornecido por instituição de ensino superior. 2. Não obstante o disposto 
no art. 6º, inc. I, da Lei 7.498/86, que preceitua que são enfermeiros os titulares de 
diploma  de  Enfermeiro  conferido  por  instituição  de  ensino,  este  Tribunal  tem 
entendido que o  certificado de  conclusão do curso  é  documento  suficiente  e 
comprobatório  para  efeito  de  registro  do  enfermeiro  no  respectivo  conselho 
profissional, a teor dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. […] 
(TRF da 5ª Região, Proc. 0004220-58.2013.4.058.100, Rel. Des. Federal Gustavo de 
Paiva Gadelha (Convocado), Quarta Turma, DJe 12/12/2013, p. 391).

A Sentença, portanto, é irretocável.

Posto isso, conhecida a Remessa Necessária, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de fevereiro de 
2015,  conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho,  dele também participando, além deste Relator,  o 
Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça 
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


