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01 APELANTE            :Alessandra de Assis Gondim
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02 APELANTE            :Município de Alagoa Grande
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PROCESSUAL CIVIL – 1ª Apelação Cível
–  Mandado  de  segurança –  Apelação
interposta  antes  do  julgamento  dos
embargos  declaratórios  –  Ausência  de
ratificação  posterior  –  Necessidade  –
Prematuridade  configurada  –  Recurso
intempestivo -  Não conhecimento.

− O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já
consolidou entendimento no sentido de que
deve  ser  considerado  intempestivo  o
recurso  de  apelação  interposto  antes  da
publicação  da  decisão  que  julgou  os
embargos  de  declaração,  sem  que  tenha
havido  a  sua  ratificação  pelo  apelante,
restando  configurada  a  prematuridade  da
apelação.

PROCESSUAL CIVIL – 2ª Apelação cível
–  Mandado  de  segurança –  Pretensão  à
nomeação e posse – Ato lesivo – Posse de
candidata  melhor  classificada  que  não
atende  aos  requisitos necessários  à
investidura no cargo -  Prejudicial de mérito
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– Decadência  –  Termo  “a  quo”  -  Data da
ciência  do  ato  ilegal  –  Prazo  decadencial
observado – Desprovimento.

-  “O  direito  de  requerer  mandado  de
segurança  extinguir-se-á  decorridos  120
(cento e  vinte)  dias,  contados da ciência,
pelo  interessado,  do  ato  impugnado” (art.
23, Lei nº 12.016/2009).

− Em  relação  ao  artigo  23  da  Lei
Mandamental o Superior Tribunal de Justiça
adota o posicionamento de que “o termo a
quo do prazo decadencial para impetração
do Mandado de Segurança é a ciência do
ato que efetivamente violou o direito líquido
e certo do impetrante”.

− No  caso  específico  dos  autos,  não  há
que se falar em decadência, posto que da
data  da  posse  da  candidata  melhor
classificada,  momento  em  que,  em  tese,
fora  violado  o  direito  líquido  e  certo  da
impetrante,  a  data  da  impetração  do
“madamus”,  não  decorreram mais  de  120
(cento e vinte) dias. 

ADMINISTRATIVO –  Remessa
necessária  –  Mandado  de  segurança  –
Pretensão à nomeação e posse – Posse de
candidata  classificada  em  posição
imediatamente anterior que não atende ao
requisito de escolaridade previsto no edital -
Ilegalidade  do  ato  de  investidura  –
Impetrante que possui direito líquido e certo
à nomeação e posse - Ordem concedida –
Acerto  na  origem  –  Manutenção  da
sentença - Desprovimento. 

− A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça “é no sentido de que o edital é a lei
do concurso, cujas regras vinculam tanto a
Administração  quanto  os  candidatos,  ou
seja, o procedimento do concurso público é
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resguardado  pelo  princípio  da  vinculação
ao edital”. (AgRg no REsp 1307162/DF)

− Consoante  entendimento  do STJ,  “não
existe direito líquido e certo à nomeação e
posse  de  candidato  que  não  preenche  o
requisito de escolaridade exigido no edital
de  abertura  do  certame” (STJ  -  RMS
28.461/RJ).

− Diante da necessidade de preenchimento
pelo candidato do requisito de escolaridade
previsto no edital, é forçoso concluir que o
ato de investidura da candidata classificada
em  posição  imediatamente  anterior  a  da
impetrante,  a  qual  não  cumpriu  com  a
citada  exigência, é  nulo,  pois  eivado  de
ilegalidade.

− Segundo  o  STJ,  “a desistência  dos
candidatos convocados,  ou mesmo a sua
desclassificação  em  razão  do  não
preenchimento de determinados requisitos,
gera  para  os  seguintes  na  ordem  de
classificação  direito  subjetivo  à
nomeação1”.  Sendo  assim,  possui  a
impetrante  direito  líquido  e  certo  à
nomeação  e  posse  no  cargo  ocupado
irregularmente pela  candidata classificada
em posição imediatamente anterior. 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  não
conhecer da primeira apelação cível, bem como negar provimento ao segundo
apelo e à remessa oficial,  nos termos do voto do Relator e da súmula de
julgamento de fl. 155.

R E L A T Ó R I O

Perante  o  Juízo  da  Comarca  de  Alagoa
Grande,  MARIA SELMA LIMA DO  NASCIMENTO, sob  os  auspícios  da

1
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gratuidade judiciária, impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar,
contra ato dito ilegal e abusivo do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA
GRANDE, almejando sua nomeação e posse no cargo de Professor de Inglês
daquela pessoa jurídica de direito público interno, sob a alegação de que  o
ato  de  investidura  da  candidata  aprovada  e  classificada  na  posição
imediatamente  anterior  a  sua  é  ilegal,  posto  que  referida  candidata  não
preencheu o requisito de escolaridade previsto no edital  do concurso, qual
seja, curso de licenciatura em letras, com habilitação em inglês. 

Nas  informações,  a  autoridade  impetrada
pugnou pela denegação da ordem perseguida no presente “mandamus”, sob
o  argumento  de  que  a  candidata  nomeada  e  empossada  cumpriu  com a
exigência de escolaridade prevista no edital.

Em despacho exarado à fl. 77, a magistrada
de base determinou à impetrante que promovesse a citação da candidata
Alessandra  de  Assis  Gondim,  na  qualidade  de  litisconsorte  passiva
necessária. 

Devidamente  citada,  a  litisconsorte
necessária apresentou  “resposta ao mandado de segurança”, aduzindo que
preenche o requisito de escolaridade previsto no edital,  bem como que há
mais de 10 (dez) anos ministra aulas de inglês.

Em sentença prolatada às  fls.  100/102,  a
MM. Juíza de primeiro grau concedeu a segurança perseguida na inicial. 

Irresignada,  a  litisconsorte  passiva
necessária interpôs recurso de apelação, deduzindo os mesmos argumentos
expendidos em sua defesa. 

Às  fls.  120/122  o  Município  de  Alagoa
Grande opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados em decisão
lançada às fls. 123/124.

A Edilidade também interpôs apelação (fls.
126/128), arguindo, unicamente,  que o presente “mandamus” fora impetrado
quando já transcorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. 

A impetrante apresentou contrarrazões aos
recursos de apelação (fls. 131/134 e fls. 135/138).
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Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  das  apelações  e  da
remessa oficial (fls. 143/149).

É o relatório.

V O T O

I. DA 1ª APELAÇÃO CÍVEL

“Prima  facie”,  faz-se  mister  a  análise  dos
pressupostos  de  admissibilidade,  por  serem  requisitos  essenciais  à
apreciação do  recurso  e,  por  ser  matéria  de  ordem pública,  a  verificação
desses requisitos  deve ser  realizada de  ofício  pelo  órgão “ad quem”,  não
carecendo, portanto, de arguição pelas partes.

Joeirando  os  autos,  verifica-se  que  a
apelante interpôs o recurso no dia 01 de abril de 2013 (fl. 108), todavia, houve
posterior pronunciamento judicial (fls. 123/124) (24 de abril de 2013), através
do qual rejeitou-se os embargos de declaração interpostos pelo Município de
Alagoa Grande.

No entanto, em que pese a parte apelante
ter  sido devidamente intimada da dita  decisão (fl.  125),  não ratificou suas
razões recursais interpostas antes do julgamento dos embargos declaratórios,
de forma que a apelação cível de fls. 108/119 resta-se extemporânea.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou
entendimento de que se faz  necessária  a  ratificação das razões recursais
após o julgamento dos embargos declaratórios, sob pena de intempestividade
do recurso. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ART. 538 DO CPC. APELAÇÃO
INTERPOSTA  ANTES  DO  JULGAMENTO  DOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
RATIFICAÇÃO  POSTERIOR.  PREMATURIDADE
CONFIGURADA. PROVIMENTO.
1.- O artigo 538 do Código de Processo Civil reza que:
Os embargos de declaração interrompem o prazo para a
interposição de outros recursos por qualquer das partes.
2.- Verifica-se que o prazo para interposição do recurso
de apelação só se inicia com a publicação do julgamento
dos  embargos  de  declaração,  uma  vez  que  estes  tem
natureza integrativa do acórdão anterior.
3.- No  presente  caso  contado,  deve  ser  considerado
intempestivo o recurso de Apelação interposto antes da
publicação  da  decisão  que  julgou  os  Embargos  de
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Declaração,  sem  que  tenha  havido  a  sua  ratificação
pelo apelante, a teor do que dispõe a Súmula STJ/418.
Assim, não havendo nos autos petição das Recorridas
ratificando os termos da Apelação de e-STJ fls. 434/445.
Dessa forma, tem-se a configuração da prematuridade
da referida Apelação.
4.- Prejudicados os demais temas.
5.- Recurso especial provido para julgar intempestiva a
Apelação dos Recorridos, restabelecendo a sentença.
(REsp  1396978/RJ,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  10/12/2013,  DJe
19/12/2013)” (grifei)

E:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO  INTERPOSTA  NA  PENDÊNCIA  DE
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. SÚMULA 418/STJ.
APLICAÇÃO.
1.  A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se
no sentido de ser extemporânea a apelação interposta
na  pendência  de  julgamento  dos  embargos  de
declaração, ainda que apresentados pela parte contrária
ou rejeitados, sem que ocorra a posterior e necessária
ratificação, dentro do prazo legal.
2. Diante disso, aplica-se, por analogia, o enunciado da
Súmula  418/STJ,  que  assim  dispõe:  "É  inadmissível  o
recurso  especial  interposto  antes  da  publicação  do
acórdão  dos  embargos  de  declaração,  sem  posterior
ratificação".
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  251.735/MG,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
19/11/2013, DJe 29/11/2013)” (grifei)

Ainda:

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  -  RECURSO
ESPECIAL  INTERPOSTO  POR  ADVOGADO  SEM
PROCURAÇÃO  NOS  AUTOS  -  SÚMULA  115/STJ.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO ANTES DO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DA  SÚMULA  418/STJ.
EFEITOS  DO  RECONHECIMENTO  DA
INTEMPESTIVIDADE DIANTE DE DISPOSIÇÃO DE
OFÍCIO.
1.-  Não  se  admite  o  recurso  especial  subscrito  por
advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ).
2.-  A  Súmula  418/STJ  aplica-se,  por  analogia,  ao
recurso de apelação, sendo considerado inadmissível o
apelo  interposto  antes  da publicação do acórdão dos
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embargos de declaração interpostos contra a sentença,
sem posterior ratificação.
3.-  No  caso  dos  autos,  o  julgamento  realizado  pelo
acórdão recorrido, sob o fundamento do conhecimento
de  ofício,  mas,  em  verdade,  acolhendo  argumentos
trazidos  por  apelação  intempestiva,  operou
conhecimento por via oblíqua da apelação intempestiva,
em  matéria  que  não  era  de  ordem  pública,  mas  de
caráter privado da parte.
4.- O prequestionamento, entendido como a necessidade
de o tema objeto do recurso haver sido examinado pela
decisão  atacada,  constitui  exigência  inafastável  da
própria  previsão  constitucional,  ao  tratar  do  recurso
especial, impondo-se como um dos principais requisitos
ao seu conhecimento. Nos termos das Súmula 211/STJ, e
282 e  356/STF,  não se  admite  o recurso especial  que
suscita  tema  não  prequestionado  pelo  Tribunal  de
origem.
5.- Recurso especial de VERACEL CELULOSE S/A não
conhecido; Recurso Especial de ALEXANDER TAVARES
PICOLI  e  outro  provido  em  parte,  permanecendo  a
sentença de 1º Grau, inclusive quanto ao item 4 dessa
sentença, que dispõe sobre a condenação a pagamento
de indenização.
(REsp  1306482/BA,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  24/09/2013,  DJe
07/10/2013)” (grifei)

Por fim:

“PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  INTERPOSTA
ANTES  DA  OPOSIÇÃO  DOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  PELA  PARTE  CONTRÁRIA.
NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO.
ART.  538  DO  CPC.  SÚMULA  418/STJ.  RECURSO
INTEMPESTIVO.
1. A jurisprudência desta Corte entende ser necessária a
ratificação do  recurso  interposto  antes  do  julgamento
dos  embargos  de  declaração,  nos  termos  da  Súmula
418/STJ,  a  qual  se  aplica  também a  outros  recursos,
considerando o disposto no art. 538 do CPC.
2.  Na  espécie,  a  apelação  foi  interposta  antes  do
julgamento dos embargos de declaração opostos pela
parte  contrária,  e  não  houve  ratificação  do  recurso
pela  parte  recorrente,  motivo  pelo  qual  se  encontra
intempestivo.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1386081/PR,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado
em 05/09/2013, DJe 11/09/2013)” (grifei)
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Dessa forma, no caso em questão, restou
clara  a  prematuridade  da  apelação,  caracterizando,  inexoravelmente,  a
intempestividade do recurso, acarretando o seu não conhecimento.

II. DA 2ª APELAÇÃO CÍVEL

Como  relatado,  o  Município  de  Alagoa
Grande aduziu, nas razões de sua irresignação, que o presente “mandamus”
fora impetrado quando já transcorrido o prazo decadencial de 120 (cento e
vinte) dias, posto que da data da homologação do concurso público até a da
impetração decorreram cerca de 04 (quatro) anos.  

Sem razão, contudo, a Edilidade recorrente.

Como é  cediço,  para  que  seja  impetrado
mandado de segurança, faz-se necessário a observância pelo interessado do
prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei nº
12.016/2009, “in verbis”: 

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança
extinguir-se-á  decorridos  120  (cento  e  vinte)  dias,
contados  da  ciência,  pelo  interessado,  do  ato
impugnado.” (grifei)

Em  relação  ao  artigo  supratranscrito  o
Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que “o termo a quo
do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança é a ciência
do ato que efetivamente violou o direito líquido e certo do impetrante2”

No mesmo sentido:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ATO  LESIVO.
CIÊNCIA. DECADÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Está consolidado nesta Corte o entendimento de que
o prazo decadencial do mandado de segurança se inicia
com a ciência do ato capaz de causar lesão ao direito do
impetrante.
2.  Mandado de  segurança extinto,  com apreciação do
mérito.
(MS  14.556/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR,  TERCEIRA SEÇÃO,  julgado em 29/02/2012,
DJe 08/03/2012)” (grifei)

Sem destoar:

2AgRg  no  AREsp  280.292/GO,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
21/03/2013, DJe 09/05/2013
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“PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO DE SEGURANÇA. NATUREZA COMISSIVA
DO ATO LESIVO.  CONFIGURAÇÃO DO MOMENTO
EM QUE OCORRE A ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER  PARA  VERIFICAÇÃO  DE  EVENTUAL
DECURSO  DO  PRAZO  PARA  IMPETRAÇÃO.
DECADÊNCIA.
(...)
2. O prazo decadencial para o ajuizamento do mandado
de segurança começa a fluir a partir da data em que o
impetrante toma ciência do ato que potencialmente fere
seu direito líquido e certo.
(...)
Recurso ordinário em mandado de segurança a que se
nega provimento.
(RMS  33.083/SP,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  17/03/2011,  DJe
25/03/2011)” (grifei)

No caso específico dos autos, certo é que o
direito  líquido e certo  da impetrante  apenas fora,  em tese,  violado com a
posse  da  litisconsorte  passiva,  momento  em  que  foram  apresentados  os
documentos necessários a comprovar a escolaridade exigida para o exercício
do cargo3. 

Conquanto no caderno processual  não se
tenha a comprovação da data da posse da litisconsorte passiva necessária,
fora colacionada a portaria de sua nomeação, datada de 02 de abril de 2012.
Desse modo, considerando que a presente ação mandamental fora impetrada
em 11 de maio de 2012, dúvidas não há de que não havia transcorrido o
prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.    

Destarte,  a  irresignação  do  apelante  não
merece prosperar. 

III. DA REMESSA OFICIAL

O  mandado  de  segurança  é  uma  ação
constitucional, de natureza civil e de rito sumário especial, posto à disposição
de  toda  pessoa  para  a  proteção  de  direito  líquido  e  certo,  lesado  ou
ameaçado de lesão, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”,
quando  o  responsável  pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for  autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.

3Súmula nº 266 do STJ: o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e
não na inscrição para o concurso público. 
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José Afonso da Silva conceitua o mandado
de segurança como sendo "um remédio constitucional, com natureza de ação
civil,  posto  à  disposição  de  titulares  de  direito  líquido  e  certo,  lesado  ou
ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público”.4

O direito líquido e certo,  por  seu turno,  é
aquele que se apresenta cristalino, evidente, capaz de ser apurado de plano,
sem exames mais detidos. 

A violação a direito líquido e certo,  capaz
de  ser  corrigida  por  mandado  de  segurança,  deve  decorrer  de  evidente
ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública.

Na  inicial  do  “mandamus”,  alega  a
impetrante, em síntese, que possui direito líquido e certo à nomeação e posse
no cargo público de Professor de Inglês do Município de Alagoa Grande, haja
vista que o ato de investidura da candidata aprovada e classificada na posição
imediatamente  anterior  a  sua  é  ilegal,  posto  que  referida  candidata  não
preencheu o requisito de escolaridade previsto no edital do concurso. 

Pois bem. “Ab initio”, é de se ressaltar que
o  edital  erige-se  como  a  lei  disciplinadora  do  certame  público,  sendo
referência para apreciação das regras e preceitos a ele aplicáveis.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento no sentido de que  “o edital é a lei do concurso, cujas regras
vinculam  tanto  a  Administração  quanto  os  candidatos,  ou  seja,  o
procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação
ao edital5”.

Sobre  o  assunto,  ensina  HELY  LOPES
MEIRELLES que os “concursos não têm forma ou procedimento estabelecido
na Constituição, mas é de toda conveniência que sejam precedidos de uma
regulamentação legal ou administrativa, amplamente divulgada, para que os
candidatos  se  inteirem de suas  bases  e  matérias  exigidas.  Suas  normas,
desde que conformes com a CF e a lei, obrigam tanto os candidatos quanto a
Administração6”.

A jurisprudência do STJ entende que  “não
existe  direito  líquido  e  certo  à  nomeação  e  posse  de  candidato  que  não

4 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
5AgRg no REsp 1.307.162/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 27/11/2012, Dje 5/12/2012.
6Direito Administrativo Brasileiro, 33ª edição, p. 437
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preenche o requisito de escolaridade exigido no edital de abertura do
certame7”. 

“In casu”,  o edital  do concurso público (fl.
31) exigiu como requisito/escolaridade específico para o exercício do cargo de
Professor de Inglês o “Curso de Licenciatura Plena em Letras – Inglês”.   

Ocorre que, de fato, a litisconsorte passiva
necessária não preencheu os requisitos necessários à investidura no referido
cargo, conforme exigência do edital. É que o diploma acostado por cópia à fl.
21  demonstra,  claramente,  que  ela  preencheu  apenas  parte  da  exigência
editalícia supramencionada, haja vista que possui o curso de Licenciatura em
Letras  pela  Universidade  Federal  da  Paraíba.  Contudo,  não  atende  à
exigência da habilitação em inglês, pois, conforme se constata do verso do
citado documento, sua graduação apenas a habilita a atuar na área de Língua
Portuguesa. 

Assim,  a  despeito  de  sua  experiência  na
docência da língua inglesa, certo é que a referida candidata, vale repetir, não
atende a exigência editalícia de habilitação em inglês, com a qual concordou
ao se inscrever no referido concurso. 

Nesse sentido, aliás,  o STJ tem decidido,
conforme se extrai dos seguintes julgados: 

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO
PÚBLICO. MAGISTÉRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE POSSUIR A HABILITAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
1 - A aprovação e classificação em concurso não confere
o  direito  à  posse  no  cargo,  gerando  apenas  uma
expectativa de sua concretização.
2  -  Deve  o  candidato  ao  cargo  de  magistério,  no
momento  da  posse,  comprovar  possuir  licenciatura
plena na área de atuação para a qual está concorrendo.
3 - Não existe direito líquido e certo à nomeação e posse
de  candidato  que  não  preenche  o  requisito  de
escolaridade exigido no edital de abertura do certame.
4 - Recurso ordinário improvido.
(RMS  28.461/RJ,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE,  QUINTA TURMA,  julgado em 14/02/2012,
DJe 06/03/2012)” (grifei)

Mais:

7RMS 28.461/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe
06/03/2012
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“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO
PÚBLICO.  CARGO  DE  PROFESSOR  DE  CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE
CONCLUSÃO  EM  CURSO  SUPERIOR  COM
LICENCIATURA PLENA.
NÃO  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  DO
EDITAL.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  NÃO
COMPROVADO.  MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  JUNTADA  DE
DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1.  Não tem direito  líquido  e  certo  a  tomar  posse  no
cargo de Professor de Ciências Biológicas a candidata
que não cumpre requisito editalício consubstanciado na
apresentação de  comprovante  de conclusão em curso
superior com licenciatura plena na área.
2. A alegação da recorrente no sentido de que que seu
curso de graduação - Licenciatura em Ciências -  teve a
duração  de  4  (quatro)  anos  e  o  de  Plenificação  de
Ciências  Biológicas,  complemento  à graduação,  durou
18 (dezoito) meses, além de não comprovada nos autos,
não pode ser examinada nesta oportunidade, sob pena de
supressão de instância, uma vez que esse tema não foi
abordado pelo Tribunal de origem.
3. De igual modo, não se pode levar em conta o diploma
apresentado  tão  somente  quando  da  interposição  do
recurso ordinário, uma vez que é cediço que o mandado
de  segurança  exige  prova  pré-constituída  do  direito
alegado,  sendo  totalmente  descabida  a  juntada  de
documentos somente em sede recursal.
4. Recurso ordinário improvido.
(RMS 23.833/ES,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2011,
DJe 01/06/2011)” (grifei)

E:

“RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO
PÚBLICO.  CARGO DE PROFESSOR DE HISTÓRIA.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  CONCLUSÃO
EM CURSO SUPERIOR COM LICENCIATURA PLENA.
NÃO  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  DO
EDITAL E DA LEI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
COMPROVADO.
1.  Não tem direito  líquido  e  certo  a  tomar  posse  no
cargo  de  Professor  de  História  a  candidata  que  não
cumpre requisito legal e editalício consubstanciado na
apresentação de  comprovante  de conclusão em curso
superior com licenciatura plena na área.
Precedentes.
2. Recurso ordinário improvido.
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(RMS 23.241/AP,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/03/2010,
DJe 22/03/2010)” (grifei)

Diante  da  necessidade  de  preenchimento
pelo  candidato  do  requisito  de  escolaridade  previsto  no  edital,  é  forçoso
concluir que o ato de investidura da litisconsorte passiva necessária, de fato, é
nulo, pois eivado de ilegalidade. 

Feitas  essas  considerações,  não  há
dúvidas  de  que a  impetrante  possui  direito  líquido  e  certo  à  nomeação e
posse no cargo de Professor de Inglês, na vaga ocupada irregularmente pela
litisconsorte passiva. Isso porque a requerente restou aprovada e classificada
na  posição  imediatamente  subsequente,  e,  segundo  entendimento  do
Superior Tribunal de Justiça,  “a desistência dos candidatos convocados, ou
mesmo  a  sua  desclassificação  em  razão  do  não  preenchimento  de
determinados  requisitos,  gera  para  os  seguintes na  ordem  de
classificação  direito subjetivo à  nomeação,  observada a  quantidade das
novas vagas disponibilizadas8”. 

Ademais,  comprovou  a  impetrante  que
preenche o requisito de escolaridade exigido no edital do certame, posto que
possui  o  curso  de  Licenciatura  em  Letras  com  habilitação  em
Português/Inglês (fl. 10v).  

Por todo exposto, vê-se que com acerto a
douta magistrada monocrática concedeu a segurança, não havendo qualquer
motivo para censurar sua decisão.  

D I S P O S I T I V O 

Por  essas  razões,  não  se  conhece da
primeira apelação cível, bem como nega-se provimento ao segundo apelo e
à remessa necessária.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado para substituir a Exma.
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

8AgRg  no  REsp  1347487/BA,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
26/02/2013, DJe 05/03/2013

13



Remessa Oficial e Apelações Cíveis nº 0000549-06.2012.815.0031

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 03 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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