
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000829-34.2014.815.0151.
Origem : 1ª Vara da Comarca de Conceição.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Plínio de Sousa Mangueira.
Advogada : Braz Oliveira Travassos Quarto Netto. 
Apelado : Município de Santana de Mangueira.

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGU-
RANÇA.  DENEGAÇÃO.  INCONFORMISMO.
CONCURSO  PÚBLICO.  PROFESSOR  DE  CI-
ÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II.  RE-
GRAS EDITALÍCIAS. EXIGÊCNIA DE LICEN-
CIATURA  PLENA  EM  CIÊNCIAS.  NOMEA-
ÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DO CURSO E DO HISTÓRICO
ESCOLAR COM AS NOTAS DE TODAS AS MA-
TÉRIAS. ATO DA ADMINISTRAÇÃO QUE IM-
POSSIBILITOU  SUA POSSE  POR  AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA.  ATO IR-
RAZOÁVEL  E  DESPROPORCIONAL.  NULI-
DADE. PRECEDENTES  DE  CORTE  SUPERI-
OR.  DIREITO LÍQUIDO E CERTO  À POSSE,
SE  ATENDIDOS  OS  DEMAIS  REQUISITIOS.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO
DO RECURSO. 

− Sabe-se que o edital, na qualidade de lei interna
do concurso e matriz do futuro contrato, vincula não
somente o candidato, mas também a Administração,
por força do princípio da vinculação ao edital. 

− A administração pública,  ao definir as normas
editalícias, deve resguardar a moralidade, a eficiência,
a impessoalidade, a ampla acessibilidade e a igualda-
de, oportunizando àqueles que preencham os requisi-
tos legais o exercício do cargo público almejado. De
outro lado,  não  pode  o  Administrador  se  distanciar
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

− O certificado de  conclusão de  curso  constitui
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documento suficiente para a comprovação da conclu-
são em ensino superior na área exigida no edital, con-
figurando excesso de formalidade do poder público e
ofensa aos princípios da razoabilidade e proporciona-
lidade a exigência de apresentação de diploma como
único meio de comprovação do requisito da escolari-
dade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível (fls. 123/130) interposta por Plínio
de Sousa Mangueira, hostilizando sentença proveniente do Juízo da 1ª Vara
da Comarca de Conceição (fls. 116/118), proferida nos autos do Mandado de
Segurança impetrado em face do Prefeito Constitucional do Município de
Santana de Mangueira e do Município de Santana de Mangueira.

Na peça de ingresso, o autor afirmou que foi publicado Edital
nº  001/2013 para  preenchimento  de  vagas  do  quadro  de  funcionários  da
prefeitura.

Em seguida, sustentou que realizou inscrição para concorrer ao
cargo de professor de  ciências do ensino fundamental II, o qual exigia para
investidura o Diploma no Curso de Licenciatura Plena em Ciências.

Relatou que foi aprovado na 3ª posição e sua nomeação ocorreu
no dia  16  de  junho de  2014,  porém foi  impedido de  tomar  posse  por  ter
apresentado  declaração  de  que  se  encontrava  matriculado  no  curso  de
licenciatura em ciências biológicas a  distância  com conclusão de  100% da
carga horária, consoante parecer da procuradoria do município.

Consignou  que  apresentou  em  tempo  hábil  toda  a
documentação necessária para sua regular nomeação e posse, ressaltando que
deixou de apresentar  o diploma pelo simples  fato de  que restava apenas a
colação de grau, a qual ocorreria no dia 08 de agosto de 2014.

Defendeu a necessidade de interpretação da discricionariedade
da  administração  pública  segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade e,  por  isso,  deve ser  considerado válido o certificado de
conclusão de curso como instrumento legal e substitutivo do diploma para a
comprovação de graduação.

Com base nos argumentos acima expendidos, requereu liminar
no  sentido  de  suspender  os  efeitos  do  parecer  emitido  pela  Procuradoria
Jurídica do Município réu e nomear o impetrante.  No mérito,  pugnou pela
confirmação da medida de urgência, com a concessão da segurança e anulação
do ato.

Juntou procuração e documentos (fls. 22/81).
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Informações prestadas pela autoridade coatora e pelo Município
de  Santana  de  Mangueira  (fls.  89/97),  asseverando,  preliminarmente,  a
impossibilidade  de  concessão  de  medida  liminar,  por  vedação  legal.
Meritoriamente, sustentou que a declaração de que se encontra matriculado no
curso de licenciatura em ciências biológicas a distância não tem o condão de
substituir o diploma ou certificado de conclusão de curso exigido no edital do
certame público em questão, de modo que o impetrante não tem direito líquido
e certo à posse, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

Seguindo suas argumentações, afirmou que o edital exigia para
o cargo nível superior em licenciatura plena em ciências mediante diploma ou
certificado. Ao fim, pediu a denegação da ordem mandamental.

Parecer Ministerial, opinando pela concessão da segurança (fls.
111/115).

Decidindo a querela,  o  magistrado de piso denegou a ordem
mandamental, por ausência de direito líquido e certo (fls. 116/118).

Inconformado, o impetrante interpôs Recurso de Apelação (fls.
123/130), aduzindo que, após nomeação, apresentou cópia da declaração de
conclusão de curso, porém foi impedido de tomar posse, em virtude de não ter
apresentado o diploma ou certificado de conclusão no curso de licenciatura
plena  em  ciências.  Ainda,  sustenta  que  a  documentação  apresentada  é
suficiente para comprovar o preenchimento de todos os requisitos necessários
para seu empossamento no cargo para o qual foi aprovado.

Por fim, requer a reforma da sentença, com o provimento do
apelo.

Contrarrazões  ofertadas  (fls.  143/150),  rogando  pela
manutenção do édito judicial.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  ofertou
parecer, opinando pelo desprovimento da irresignação apelatória, em razão da
Súmula nº 266 do STJ, a qual estabelece que “o diploma ou habilitação legal
para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o
concurso público”, Ainda, pondera que, de acordo com calendário disponível
no site da UFPB e colacionado aos autos, o período letivo encerrou-se em
27/06/2014 e a aplicação dos exames finais se iniciou em 30/06/2014, com
registro  de  notas  apenas  entre  09/07/2014  a  19/07/2014,  fato  este  que
demonstra que provavelmente não haveria encerramento de todas as matérias
como consta na declaração juntada pelo impetrante. Finalmente, assevera que
a  declaração  de  fls.  32  apenas  informa que  foi  apresentado  o  trabalho  de
conclusão do curso, mas não comprova se o impetrante foi aprovado ou não
(fls. 156/160).

É o relatório. 

VOTO.
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Conheço  da impugnação  apelativa,  posto  que  obedece  aos
pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse
recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder
de recorrer).

Conforme  narrado,  pretende  o  recorrente,  através  desta
irresignação  apelatória,  a  reforma  da  sentença  de  primeiro  grau,  sob  o
argumento  de  que  foi  aprovado  e  nomeado  para  o  cargo  de  Professor  de
Ciências do Ensino Fundamental II, porém foi  impedido de tomar posse por
ter apresentado declaração de conclusão do curso de licenciatura em ciências
biológicas  a  distância,  ao  invés  do  Diploma  em  Licenciatura  Plena  em
Ciências.

Seguindo  suas  argumentações,  assevera  que  a  documentação
apresentada  é  suficiente  para  comprovar  o  preenchimento  de  todos  os
requisitos  necessários  para  seu  empossamento  no  cargo  para  o  qual  foi
aprovado.

Para  o  deslinde  da  questão  posta  nos  autos,  inicialmente,
ressalto que o Edital n° 001/2013 (fls. 37/77) visava o preenchimento de vagas
do quadro de funcionários da prefeitura, dentre elas para o cargo de Professor
de  Ciências  do  Ensino  Fundamental  II,  cuja  habilitação  exigida  era  Nível
Superior em Licenciatura Plena em Ciências (fls. 53-verso), que deveria ser
apresentada a comprovação no ato da posse, conforme item 14.4 do edital em
questão.

Pois bem. 

Acerca  do  preenchimento  dos  cargos  públicos  estabelece  a
Constituição da República que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: I - os cargos, empregos e funções públicas
são  acessíveis  aos  brasileiros  que  preencham  os
requisitos  estabelecidos  em  lei,  assim  como  aos
estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em
cargo  ou  emprego  público  depende  de  aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do  cargo  ou  emprego,  na  forma  prevista  em  lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

Por outro lado, o edital, na qualidade de lei interna do concurso
e matriz do futuro contrato, vincula não somente o candidato, mas também a
Administração, por força do princípio da vinculação ao edital. Ademais, deve
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ser  compatível,  no plano hierárquico-normativo,  com texto da Constituição
Federal e as leis infra-constitucionais. 

Desta forma, caso o instrumento convocatório que disciplinou o
certame  estabeleça  determinada  habilitação  para  o  provimento  de  cargo
público, não podem, quaisquer dos envolvidos no concurso, aceitar, a seu livre
arbítrio, a apresentação de habilitação que esteja em descompasso com aquele,
sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia.

Outrossim,  sabe-se  que  o  candidato  aprovado  tem  direito  à
posse, quando convocado, desde que preencha os requisitos necessários para a
investidura no cargo, os quais, consigne-se, devem ser comprovados no ato da
posse. 

No caso em liça,  como visto acima,  o apelante concorreu ao
cargo de Professor de  Ciências do Ensino Fundamental II, cujo edital exigia
Nível Superior em Licenciatura Plena em Ciências no ato da posse.

Ocorre  que  o  autor,  ora  recorrente,  ficou  impossibilitado  de
tomar  posse  porque,  após  sua  nomeação  em  16/06/2014,  apresentou
declaração de conclusão de curso em licenciatura em ciências biológicas  a
distância,  datada  de  25/06/2014,  e  declaração  de  apresentação  de  trabalho
acadêmico de conclusão de curso com o devido histórico escolar de aprovação
nas matérias (fls. 34). 

Ora, sabe-se que a administração pública, ao definir as normas
editalícias,  deve resguardar  a  moralidade,  a  eficiência,  a  impessoalidade,  a
ampla acessibilidade e a igualdade, oportunizando àqueles que preencham os
requisitos legais o exercício do cargo público almejado. De outro lado, não
pode  o  Administrador  se  distanciar  dos  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade. 

Assim, é possível concluir que, na aplicação de toda e qualquer
norma  do  edital,  para  que  seja  esta  considerada  legal  e  juridicamente
escorreita, imprescindível a observância da adequação racional, reta e justa,
com o fito de evitar uma conduta arbitrária e injusta do administrador.

Logo, na hipótese delineada no encarte processual, entendo que,
embora o calendário do ano letivo aponte que o início da realização das provas
se  deu  em  30/06/2014  e  registro  das  notas  finais  foram  entre  09/07  a
19/07/2014, o recorrente apresentou certificado de conclusão em licenciatura
plena em ciências,  datado de 25/06/2014  (fls. 31), e o histórico escolar com
aprovação em todas as matérias, inclusive com a nota do trabalho acadêmico
de conclusão de curso (fls. 34),  de modo que tais documentos  comprovam o
preenchimento do requisito previsto no edital,  ou seja,  são suficientes para
comprovar a habilitação em nível superior em área específica (ciências). Isso
porque a exigência do diploma foge ao razoável, já que sua expedição demora,
em virtude da burocracia existente nas Instituições de Ensino Superior.

Nesse sentido, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
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“ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA  -CONCURSO
PÚBLICO  -  PROFESSOR  TEMPORÁRIO  -
CANDIDATA QUE AINDA NÃO HAVIA COLADO
GRAU NA DATA PREVISTA PARA ENTREGA DOS
DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS  À
CONTRATAÇÃO,  MUITO  EMBORA  JÁ  TIVESSE
CONCLUÍDO O CURSO EXIGIDO NO EDITAL -
MERA  FORMALIDADE,  QUE  PODE  SER
SUPRIDA  COM  A  APRESENTAÇÃO  DA
CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do
Secretário da Administração do Estado de Rondônia,
em decorrência  da  não contratação da impetrante
após  a  aprovação  em  concurso  destinado  ao
provimento  de  vaga,  em  regime  temporário,  de
Professor de Séries Iniciais.
2.  A apresentação  do certificado  de  conclusão  de
curso superior constitui meio hábil à comprovação
do  nível  de  escolaridade  exigido  para  o  cargo
almejado.
3.  A colação  de  grau  é  mero  ato  burocrático  que
nada acrescenta à formação do profissional. É, em
verdade, a chancela de um ato administrativo cuja
substância já está íntegra pela aprovação da aluna
nas provas finais de conclusão do curso. 4. Recurso
ordinário  em  mandado  de  segurança  provido”.
(STJ/RMS  31862/RO.  Segunda  Turma.  Relatora
Ministra  Eliana  Calmon.  Julgado  em 05/08/2010).
(grifo nosso).

“DIREITO  ADMINISTRATIVO.  RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. APRESENTAÇÃO
DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO,  E
NÃO  DE  DIPLOMA  OU  CERTIFICADO.
CUMPRIMENTO  DA  EXIGÊNCIA  DO  EDITAL.
RECURSO PROVIDO.
1.  A  exigência  de  apresentação  de  certificado  ou
diploma de  curso  de pós-graduação é  válida,  mas
deve  ser  interpretada  de  modo  a  permitir  que  o
candidato desprovido de tal documento por questão
de ordem meramente burocrática, mas que concluiu
o  curso  em  tempo  hábil,  considerando  o  prazo
estabelecido  no  edital  do  concurso  público,
comprove essa condição por meio de declaração ou
atestado  e,  por  conseguinte,  obtenha  a  pontuação
correspondente ao título.
2. Recurso ordinário provido”. (STJ/RMS 26.377/SC,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 10/09/2009, DJe 13/10/2009)
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Ademais,  consigne-se  que  a  colação  de  grau  é  um  ato
administrativo cuja substância já está íntegra com a aprovação do aluno nas
provas  finais  de  conclusão do curso e,  por  isso,  o  esforço  de  alguém que
consegue a aprovação em concurso público não pode ficar na dependência de
um mero ato formal, qual seja colação de grau e, consequente, expedição de
diploma.

Nessa  linha  de  raciocínio,  tenho  que  os  documentos
apresentados suprem a necessidade estabelecida no edital  e assegura que o
candidato  aprovado  e  nomeado  possui  a  escolaridade  necessária  para
desempenhar as atividades concernentes ao cargo que irá ocupar, de sorte que
a sentença deve ser reformada para conceder a segurança pleiteada.

Diante  do exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  APELO  para
conceder  a  segurança vindicada  no sentido de  anular  o  ato que impediu o
impetrante  de  tomar  posse  e,  ato  contínuo,  por  ser  considerado  válido  o
certificado de conclusão de curso, determino que as autoridades coatoras dêem
posse ao candidato, se presentes os demais requisitos legais e editalícios.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 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, 07 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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