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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

REMESSA OFICIAL Nº 0000924-93.2012.815.0261
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
JUÍZO RECORRENTE: 1ª Vara da Comarca de Piancó 
RECORRIDO: Kelder Campos de Lucena
ADVOGADO: Maurílio Wellington Fernandes Pereira
INTERESSADO: Município de Piancó
ADVOGADO: Yurick Willander de Azevedo Lacerda

REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO.  NOMEAÇÃO.  DOCUMENTAÇÃO  EXIGIDA.  INSCRIÇÃO  NO
ORGÃO  DE  CLASSE.  INSCRIÇÃO  PROVISÓRIA  ACOMPANHADA  DE
PROTOCOLO  DA  DEFINITIVA.  POSSIBILIDADE.  CONTEÚDO
PROBATÓRIO  SUFICIENTE.  PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SEGUIMENTO NEGADO.

- Mostra-se perfeitamente cabível a aceitação de documento capaz de
fazer prova da exigência prevista no edital, principalmente quando a
impossibilidade de se conseguir aquele contido na lei do certame se
deve a entraves burocráticos.

- Recurso a que se nega seguimento com arrimo no art. 557 do CPC e
Súmula 253 do STJ.

Vistos etc.
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KELDER CAMPOS DE LUCENA impetrou mandado de segurança contra
ato do PREFEITO DE PIANCÓ-PB, o qual lhe teria negado a nomeação para o
cargo de Enfermeiro, face aprovação em concurso público, sob o argumento de
que o candidato não apresentou a documentação exigida no edital.

Em sua peça  inaugural,  o  impetrante  alega  que a  negativa  se deu
porque o representante da edilidade não aceitou a sua inscrição provisória no
Conselho  Regional  de  Enfermagem  (COREN),  mesmo  que  acompanhada  do
protocolo do pedido de inscrição definitiva feita perante aquele conselho.

Na sentença de fls. 100/104, o Juiz da 1ª Vara da Comarca de Piancó
reconheceu  que  o  edital  não  exigia  a  apresentação  da  inscrição  definitiva  no
conselho de classe e, por isso, concedeu a ordem para que a autoridade coatora
nomeasse  e  desse  posse  ao  impetrante.  Essa  determinação  judicial  já  foi
devidamente cumprida, conforme se pode observar da Portaria e Termo de Posse
colacionados às fls. 129/130.

O processo desaguou nesta Corte por força da remessa necessária, não
havendo recurso voluntário.

Neste  grau  de  jurisdição,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer
opinando pelo desprovimento da remessa (fls. 142/143).

É o relatório.

DECIDO.

Kelder  Campos  de  Lucena,  aprovado  em concurso  para  o  cargo  de
Enfermeiro, não conseguiu tomar posse porque o representante do Município de
Piancó não aceitou sua inscrição provisória no COREN – Conselho Regional de
Enfermagem.

O edital do concurso realizado pelo Município de Piancó estabeleceu os
requisitos  mínimos  para  cada  cargo  ofertado  e,  na  hipótese  do  cargo  de
Enfermeiro,  o  candidato  deveria  “Possuir  diploma  de  curso  superior  em
Enfermagem e Registro no Conselho de Classe Específico”.

Assim, fica evidenciado que a lei do certame não exigiu expressamente
que o registro no conselho de classe seja definitivo.
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Partindo-se dessa premissa, deve ser mantida a sentença que obrigou a
autoridade coatora a  aceitar  a  inscrição provisória  apresentada pelo  candidato
impetrante, máxime quando acompanhada do protocolo de pedido da inscrição
definitiva feito ao COREN, com data bem anterior à data da nomeação, sob pena
de violação ao princípio da razoabilidade.

Ao apreciar casos análogos, esta Egrégia Corte também entendeu pela
possibilidade de se aceitar documento capaz de fazer prova da exigência prevista
no  edital,  principalmente  quando  a  impossibilidade  se  deve  a  entraves
burocráticos, senão vejamos:

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. (Processo  nº  0000822-
27.2012.815.0211,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator:  Des.  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, julgado em 10-02-2015).

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.  […]  (Processo  nº  024.2011.000114-6/001,  Terceira
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Câmara  Cível,  Relator:  Juiz  Convocado  WOLFRAM  DA  CUNHA  RAMOS,
publicação: DJPB 25/04/2013, p. 8).

No  mesmo  sentido,  segue  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, in verbis:

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).

Assim, não há como não atrair ao caso o art. 557 do CPC, que autoriza
o  relator  a  negar  seguimento  “a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior”, permissão que abrange o reexame necessário por força da Súmula 253
do STJ.1  

Diante do exposto, com base no art. 557 do CPC e Súmula 253 do STJ,
nego seguimento à remessa necessária, mantendo a sentença em todos os
seus termos.

Intimações necessárias. Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 30 de março de 2015.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
Relatora

1 Súmula 253 do STJ: “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.”


