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APELAÇÃO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO  DA  INSCRIÇÃO  NO  CURSO  DE
HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR.
EXIGÊNCIA  DE  INTERSTÍCIO  DE  2  ANOS  COMO  1º
SARGENTO  NA  DATA  DO  INGRESSO  NO  CURSO.
AUSÊNCIA  DE  JUSTIFICATIVA  PLAUSÍVEL.
INEXISTÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
ISONOMIA.  SÚMULA  266  DO  STJ.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

“(…) Diante da ausência de justificativa formal e necessária,
nessa requisição de interstício temporal no ato da matrícula, a
manutenção  da  exigência  atacada  terminaria  por  criar  uma
inútil segregação, isso porque, com essa inoportuna exigência,
candidatos que estariam prestes a concluir o lapso temporal
requisitado  passariam  a  estar  fora  do  processo  seletivo,
privando a Administração de dispor de talentos que poderiam
superar  o  potencial  dos  que  já  se  encontram  com  o  lapso
temporal concluído. - Por essas razões, a jurisprudência pátria
já se firmou no sentido de que os requisitos para exercício de
qualquer  cargo  público  devem  ser  exigidos  apenas  no
momento  da  posse.  -  Súmula  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.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  20020040312643001,  2ª  Câmara  cível,
Relator Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti , j. em 17-11-2005) 

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.



ACORDA  a  4ª  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento
de fl. 82.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença,  proferida  pelo
Juízo  da 2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  de  João  Pessoa, que  concedeu  a
segurança na ação proposta por Wezio Félix da Silva em desfavor do Estado da Paraíba.

Na sentença,  a  magistrada  a  quo concedeu  a  segurança  para
confirmar a liminar deferida, determinando que a autoridade homologue o pedido
de inscrição do impetrante para o curso de habilitação de cabos da Polícia Militar.

Inconformado  com  a  decisão,  o  Estado  da  Paraíba interpôs
recurso apelatório, aduzindo, em suma, violação ao princípio da vinculação ao Edital
do Concurso Público e ao princípio da isonomia; não atendimento pelo impetrante
da necessidade de possuir 02 (dois) anos na graduação de 1º Sargento da PM.

Afirma que é legítimo o afastamento do requerente, pugnando
pelo provimento do presente recurso, para o fim de reformar a sentença primeva, no
sentido de denegar a segurança pleiteada.

Contrarrazões apresentada às fls. 71/74.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se  dos  autos  que  Leonardo  da  Silva aforou  a  presente
demanda, objetivando a efetivação da sua inscrição para o Curso de Habilitação de
Sargentos, em razão de sua exclusão do processo seletivo sob o argumento de não
preencher o requisito 2.1.3 do Edital 002/2014, que exige que o candidato complete 2
anos na graduação de 1º sargento em 03 de fevereiro de 2015.

Afirmou na  exordial  que a  Lei  4.925/78  exige  o  atendimento
dessa exigência no ato da matrícula do curso superior, daí porque há ilegalidade no
ato que indefere sua inscrição.



O feito tomou seu trâmite regular,  sobrevindo a sentença ora
guerreada que, conforme relatado, concedeu a segurança. É contra essa decisão que
se insurgiu o Estado da Paraíba.

Inicialmente,  ressalte-se  que  a  única  restrição  imposta  pelo
impetrado se restringe ao fato do impetrante não possuir dois anos na graduação
anterior,  no  dia  03  de  fevereiro  de  2015,  tendo,  portanto,  atendido  os  demais
requisitos dispostos no Edital.

Portanto,  considerando  tal  restrição,  assim  como  perfilhou  a
Sentença primeva, não demonstra haver lógica à interpretação de que a exigência de
se comprovar o interstício de dois anos exigido para o exercício do cargo, deve se
consubstanciar no ato da matrícula no curso de formação profissional.

Tal exigência constante no edital do concurso, deve-se amoldar
aos  preceitos  legais  e  constitucionais.  Além do  mais,  a  falta  de  uma justificativa
plausível  para  tal  medida  administrativa,  denota  afronta  aos  princípios  da
legalidade, da razoabilidade e da acessibilidade aos cargos públicos pela via legitima
do concurso público.

Afinal, o objetivo de qualquer certame público é o de convidar o
maior  número  de  candidatos,  para  que  a  Administração  aumente  seu  leque  de
opções, no momento de preencher seus cargos ou empregos.

Diante  da  ausência  de  justificativa  formal  e  necessária  nessa
requisição de interstício temporal no ato da matrícula, a manutenção da exigência
atacada terminaria por criar uma inútil segregação. Isso porque, com essa inoportuna
regra,  candidatos  que  estariam  prestes  a  concluir  o  lapso  temporal  requisitado
passariam a estar fora do processo seletivo, privando a Administração de dispor de
talentos  que poderiam superar  o potencial  dos  que já  se  encontram com o lapso
temporal concluído.

Mutatis mutandis, a jurisprudência pátria já se firmou no sentido
de que os requisitos para exercício de qualquer cargo público devem ser exigidos,
apenas, no momento da posse.

Trata-se,  inclusive,  de  entendimento  pacificado  no  STJ,
conforme se depreende da súmula de n° 266, adiante reproduzida:

"O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve
ser  exigido  na  posse  e  não  na  inscrição  para  o  concurso
público."

Em casos análogos julgados desta Corte de Justiça e de outros
tribunais reconheceram o direito a participação no Curso de Habilitação. In verbis:



MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO
DE  OFICIAIS.  POLÍCIA  MILITAR.  EXIGÊNCIA  DE
INTERSTÍCIO  DE  2  ANOS  COMO  1°  SARGENTO  NA
DATA  DO  INGRESSO  NO  CURSO.  FALTA  DE
JUSTIFICATIVA  PLAUSÍVEL  PARA  TAL  MEDIDA
ADMINISTRATIVA.  AFRONTA  OS  PRINCÍPIOS  DA
LEGALIDADE,  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
ACESSIBILIDADE  AOS  CARGOS  PÚBLICOS,  PELA  VIA
LEGÍTIMA DO CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA 266 DO
STJ.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  RE-FORMA  DO
DECISUM.  -  Diante  da  ausência  de  justificativa  formal  e
necessária, nessa requisição de interstício temporal no ato da
matrícula, a manutenção da exigência atacada terminaria por
criar uma inútil segregação, isso porque, com essa inoportuna
exigência, candidatos que estariam prestes a concluir o lapso
temporal  requisitado  passariam  a  estar  fora  do  processo
seletivo, privando a Administração de dispor de talentos que
poderiam superar o potencial dos que já se encontram com o
lapso temporal concluído. - Por essas razões, a jurisprudência
pátria  já  se  firmou  no  sentido  de  que  os  requisitos  para
exercício  de  qualquer  cargo  público  devem  ser  exigi-dos
apenas  no  momento  da  posse.  -  Súmula  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.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020040312643001, 2ª Câmara cível, Relator Desª Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti , j. em 17-11-2005) 

MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  CURSO  PARA
HABILITAÇÃO  DE  OFICIAIS  DA  POLÍCIA  MILITAR
-EXIGÊNCIA  DE  DOIS  ANOS  NA  GRADUAÇÃO  DE  1°
SARGENTO  -  CONSTÏTUCIONALIDADE  DA  REGRA
-CANDIDATO  -  NÃO  PREENCHIMENTO  DO
PRESSUPOSTO  -  LIMINAR  DEFERIDA  -  INSCRIÇÃO
DEFERIDA - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - APELAÇÃO
CÍVEL  -  IRRESIGNAÇÃO  -  SITUAÇÃO  CONSOLIDADA
-APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DO  FATO  CONSUMADO
-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - CONCESSÃO DA
SEGURANÇA  -  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  88820030112011001,  1  CAMARA
CIVEL, Relator Marcos Antonio Souto Maior , j. em 15-02-2007)

"CONCURSO PÚBLICO - DIPLOMA EXIGÊNCIA DO ATO
DE INSCRIÇÃO - ILEGALIDADE - MOMENTO DA POSSE -
SEGURANÇA DENEGADA - A súmula n° 266 do STJ dirimiu
a  controvérsia:  "o  diploma  ou  habilitação  legal  para  o



exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição
para  o concurso público" (TJMT — MS-1nd 8252/2002 TP Rel. Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha —J. 08.05.2003)

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO -
DIPLOMA - POSSE - Afigura-se lesão a direito liquido e certo
do  impetrante  a  vedação  à  sua  investidura  no  cargo,  por
aprovação em concurso público, sob o fundamento de que no
ato da inscrição não preencheu  o requisito previsto no edital
consistente  na  conclusão  de  curso  específico,  considerando
que a exigência da habilitação encontra azo no ato da posse.”
(TJMG — APCV 000.309.076-8/00— 2" C.Civ. — Rel. Des. Francisco Figueiredo
—J. 17.06.2003)

Ademais,  observa-se que o  impetrante  alcançou o  interregno
exigido de dois anos ainda dentro do mesmo ano em que a matrícula foi efetivada.

Ante  todo  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso,  para
reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade, negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Marilene de Lima Campos
de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de abril de 2018.

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator
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