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APELAÇÃO  CÍVEL. MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
PRELIMINAR.  NULIDADE  DA SENTENÇA.  REJEIÇÃO. 
MÉRITO.  CONCURSO  PÚBLICO.  PROFESSORA  DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA B I. CANDIDATA PORTADORA DE 
HABILITAÇÃO  PARA  LECIONAR  DA  1ª  À  4ª  SÉRIES. 
EDITAL.  EXIGÊNCIA  DE  GRADUAÇÃO  SUPERIOR 
ÀQUELA  CONSTANTE  DA  LEI  FEDERAL  Nº  9.394/96. 
IMPOSSIBILIDADE.  PREENCHIMENTO,  PELA 
IMPETRANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

É ilegal previsão contida em edital que, para provimento do 
cargo  de  Professor  de  Educação  Básica  B  I,  exige  que  o 
candidato  possua  Ensino  Superior  em  Pedagogia,  cuja 
habilitação  não  consta  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da 
Educação Nacional,  a  qual  admite como formação mínima 
para o exercício da educação infantil e nos cinco primeiros 
anos  do  ensino  fundamental,  aquela  oferecida  em  nível 
médio, na modalidade normal.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
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referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitada  a  preliminar, 
conhecer do Recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de 
Cajazeiras, hostilizando sentença (fls. 215/218) do Juízo da 4ª Vara da Comarca de 
Cajazeiras, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Isabel da Silva 
Rodrigues. 

A sentença,  fls.  215/218, concedeu  à  ordem  em  favor  da 
impetrante, mantendo a liminar anteriormente concedida, por entender que fere 
direito líquido e certa o ato de recusa da posse de candidata aprovada e nomeada 
em concurso público pela ausência de comprovação de habilitação em desacordo 
com o art. 62 da Lei n° 9.394/96. 

Em  suas  razões,  fls.  231/242,  o  recorrente  argui, 
preliminarmente, a nulidade da sentença, posto que, na espécie, não é admitido o 
mandado de segurança, nos termos do art. 5°, I, da Lei n° 12.016/09.

No  mérito,  alega  que  a  apelada/impetrante  não  tem  a 
formação  acadêmica  exigida  para  o  cargo,  conforme  previsto  no  edital  e  na 
legislação municipal  aplicável  a  espécie.  Por fim,  postula  pelo  acolhimento  da 
preliminar, ou caso não seja esse o entendimento, pelo provimento do apelo para 
que seja reformada a sentença, julgando improcedente a demanda. 

Contrarrazões,  fls.  244/255,  pugnando pela  manutenção  da 
sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 264/267, opina 
pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso apelatório. 

É o relatório.

V O T O  

Preliminar de nulidade da sentença.

O  apelante  argui  a  nulidade  da  sentença,  posto  que,  na 
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espécie, não é admitido o mandado de segurança, nos termos do art. 5°, I, da Lei 
n° 12.016/09.

Tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, 
previsto no art.  5°, XXXV, da CF, é desnecessário o prévio esgotamento da via 
administrativa para a impetração do mandado de segurança.

Razão pela qual, rejeito a preliminar. 

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. QUESTÃO 
NÃO  ANALISADA  NA  ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  1. 
Tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido 
no  art.  5º,  XXXV,  da  CRFB/88,  desnecessário  o  prévio  requerimento 
administrativo para a impetração do mandado de segurança, ressaltando 
que  o  prévio  esgotamento  da  via  administrativa  só  é  exigido  quando 
pressuposto ao exercício do direito de ação, o que não se configura na 
hipótese. 2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela não pode ser 
apreciado  pelo  Tribunal,  sem  que  antes  o  tenha  feito  o  julgador  de 
primeiro grau, pena de configurar supressão de instância. (TJMG; AGIN 
1.0024.13.424676-8/001;  Rel.  Des.  Jair  Varão;  Julg.  03/07/2014;  DJEMG 
14/07/2014)  

Passo à análise do mérito.

A  controvérsia  a  ser  apreciada  consiste  em  saber  se  a 
habilitação  profissional  da  apelada/impetrante  é  suficiente  para  atender  os 
requisitos para investidura no cargo de Professor de Educação Básica B I.

O conjunto probatório revela que a recorrida é portadora de 
Diploma  emitido  pelo  Colégio  Nossa  Senhora  de  Lourdes  conferindo-lhe  a 
titulação de Professora de 1ª à 4ª Série, fl. 15, além de ter se graduada em História 
pela  Universidade Federal  de Campina Grande/PB,  fl.  16,  e  pós-graduada em 
Metodologia do Ensino pelo Instituto Superior de Educação de Cajazeiras, fl. 17.

A investidura em cargo público ocorre com a posse, ocasião 
em que o candidato deve comprovar que preenche todos os requisitos para o 
exercício da função, exigidos no edital que regula o certame.

O Edital nº 01/2013 prevê a existência de 10 vagas destinadas 
ao cargo de Professor de Educação Básica B I, estabelecendo como Habilitação 
necessária ao provimento: “curso em nível superior em pedagogia p/ lecionar as 
primeiras séries do ensino fundamental”, fl. 33.
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O  edital  de  concurso  público  caracteriza-se  como  um 
procedimento  administrativo  cujo  objetivo  visa  escolher  o  candidato  mais 
capacitado para o exercício do cargo nele previsto, estando tanto a Administração 
quanto os concorrentes vinculados às suas disposições.

Entretanto,  as  exigências  do  edital  devem  limitar-se  ao 
estritamente  essencial  e  indispensável  à  busca  do  interesse  público,  pois  há 
exigências que só se prestam a afastar "competidores". O rigor editalício e legal 
não pode se transformar num fim em si mesmo, para apenas preencher requisitos 
inúteis.

Os  diplomas  que  instruem  a  petição  inicial  conferem  à 
apelada titulação profissional de Professora de 1º Grau - 1ª a 4ª Série, em nível 
médio,  e  graduação  de  curso  superior  em  História  e  pós-graduação  em 
Metodologia  do  Ensino,  o  que demonstra  ter  ela  habilitação  suficiente  àquela 
exigida para a investidura no cargo para o qual concorreu e foi aprovada.

A  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (Lei 
9.394/96) estatui que:

Art. 62 -  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em  nível  superior,  em  curso  de  licenciatura,  de  graduação  plena,  em 
universidades  e  institutos  superiores  de  educação,  admitida,  como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 
nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental,  a  oferecida em 
nível médio na modalidade normal.

Aludida norma legal admite como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 
fundamental, aquela oferecida em nível médio, na modalidade Normal.

Segundo  regra  de  hermenêutica  constitucional,  compete  à 
União estabelecer normas gerais, o que não exclui a competência dos Estados e 
Municípios, de forma concorrente e suplementar, respectivamente, de legislarem 
sobre educação.

Diante  da  existência  de  lei  federal  tratando  sobre  normas 
gerais da educação, suspende-se a eficácia de lei local no que lhe for contrário 
(art. 16º, da Lei n° 1.806/08), tanto que a própria Lei nº 9.394/96 no art. 88 impõe 
aos Municípios a obrigação de adaptarem "sua legislação educacional e de ensino 
às disposições desta Lei".
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Com efeito,  ao  exigir  como requisito  de investidura Curso 
Superior em Pedagogia para o exercício do cargo de Professor de Educação Básica 
B I,  o  certame em questão extrapolou as diretrizes  contidas no art.  62  da Lei 
Federal nº 9.394/96.

Forçoso concluir que é ilegal previsão contida em edital que, 
para provimento do cargo de  Professor  de Educação Básica B I,  exige que o 
candidato possua Curso Superior em Pedagogia, cuja habilitação não consta da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual admite como formação 
mínima para o exercício da educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 
fundamental, aquela oferecida em nível médio, na modalidade normal.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. 
ENSINO  FUNDAMENTAL  (1º  E  2º  CICLOS).  CANDIDATA 
PORTADORA  DE  HABILITAÇÃO  PARA  LECIONAR  NA  1ª  A  4ª 
SÉRIES. EDITAL.  EXIGÊNCIA  DE  NORMAL  SUPERIOR. 
ILEGALIDADE. POSSE  POR  FORÇA  DE  DECISÃO  JUDICIAL. 
INDENIZAÇÃO.  DESCABIMENTO.  RECURSO  PARCIALMENTE 
PROVIDO. É ilegal previsão contida em edital que, para provimento do 
cargo  de  Professor  Municipal  do  Ensino  Fundamental,  exige  que  o 
candidato  possua  Ensino  Normal  Superior  ou  Pedagogia,  cuja 
habilitação  não  consta  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação 
Nacional,  a  qual  admite  como formação mínima para  o  exercício  da 
educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 
aquela  oferecida  em  nível  médio,  na  modalidade  normal. O  ato 
administrativo que indefere a posse de candidato aprovado em concurso 
público,  ainda  que  considerado  ilegal  e  posteriormente  revogado  por 
decisão judicial, não implica no reconhecimento de direito à indenização 
por dano moral ou ao recebimento de vencimentos retroativos. (TJMG; 
APCV 1.0024.09.576271-2/001; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 
11/11/2014; DJEMG 21/11/2014)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  O 
CARGO DE PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR (PEB I) DO MUNICÍPIO DE 
JEQUITINHONHA.  EXIGÊNCIA  DE  GRADUAÇÃO  SUPERIOR 
ÀQUELA  CONSTANTE  DA  LEI  FEDERAL  Nº  9.394/96. 
IMPOSSIBILIDADE.  PREENCHIMENTO,  PELA  IMPETRANTE,  DOS 
REQUISITOS  LEGAIS  PERTINENTES.  PRAZO  DECADENCIAL NÃO 
CONFIGURADO.  SEGURANÇA  CONCEDIDA.  SENTENÇA 
CONFIRMADA  NO  REEXAME  NECESSÁRIO,  PREJUDICADO  O 
RECURSO  VOLUNTÁRIO.  O  mandado  de  segurança  consubstancia 
remédio de natureza constitucional, destinado a proteger direito líquido e 
certo,  contra  ato  ilegal  ou  abusivo  de  poder  emanado  de  autoridade 
pública. Se a Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases 
da  educação  nacional,  admite  professores  com  formação  mínima  de 
nível médio, na modalidade normal, para o exercício do magistério na 
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educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, 
não poderia o Poder Público Municipal exigir graduação superior para 
o cargo do que a prevista na Lei Federal, qual seja, conclusão do curso 
"normal  superior  completo  ou  curso  superior  em  pedagogia  com 
habilitação para o exercício do magistério nas séries iniciais  do ensino 
fundamental".. Conforme documentação juntada aos autos, a formação da 
impetrante atende aos requisitos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação  e  no  Decreto  Federal  nº  3.276/99..  Segurança  concedida. 
Sentença  confirmada  no  reexame  necessário,  prejudicado  o  recurso 
voluntário.  (TJMG;  AC-RN  1.0358.13.000465-0/001;  Rel.  Des.  Eduardo 
Guimarães Andrade; Julg. 28/05/2014; DJEMG 05/06/2014)

RECURSO  ESPECIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO 
PÚBLICO.  CARGO  DE  PROFESSOR  MUNICIPAL.  EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. 1ª  A 4ª SÉRIES.  EXIGÊNCIA 
EDITALÍCIA DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. LEI 
Nº 9.394/96. 1. A Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, admite professores com formação mínima de nível 
médio,  na  modalidade  normal,  na  educação  infantil  (creches  e  pré-
escolas) e nos quatro primeiros anos do ensino fundamental, razão pela 
qual não poderia o Poder Público Municipal exigir graduação superior 
para o cargo do que a prevista na Lei Federal. 2. Recurso Especial a que 
se nega provimento. (STJ; REsp 1.126.957; Proc. 2009/0042778-3; PR; Sexta 
Turma;  Relª  Minª  Maria  Thereza  Assis  Moura;  Julg.  22/08/2011;  DJE 
31/08/2011)

Com  essas  considerações, rejeitada  a  preliminar,  NEGO 
PROVIMENTO  AO  APELO  E  À  REMESSA,  mantendo  incólume  a  sentença 
vergastada.   

   
É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 
de abril de 2015, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henrique 
de Sá e Benevides, dele participando, além desta Relatora, o Exmo. Dr. João Batista 
Barbosa,  Juiz  convocado para substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo Henrique de Sá e 
Benevides,  e  a  Exma.  Dra.  Vanda  Elisabeth  Marinho,  Juíza  convocada  para 
composição  de  quórum.  Presente  à  sessão,  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 15 de abril de 2015. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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