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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023769-07.2012.815.0751
Relatora :        Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante :        Patrícia Tomaz Sintonio
Advogado :        Naama de Souza Efigênio
Apelado :        Município de Bayeux
Advogado :        Josmar Vinícius Souza Bezerra

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO  PÚBLICO  MUNICIPAL.  MÉDICO. 
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.  CERTIFICADO 
DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR.  EXIGÊNCIA 
PREVISTA NO EDITAL. COLAÇÃO DE GRAU APÓS A 
DATA DA NOMEAÇÃO E POSSE. PREPONDERÂNCIA 
DO  INTERESSE  PÚBLICO  EM  DETRIMENTO  DO 
PARTICULAR.  ALEGAÇÃO  DE  GREVE  NA 
UNIVERSIDADE.  IRRELEVÂNCIA.  CIÊNCIA  DAS 
REGRAS  EDITALÍCIAS.  ORDEM  DENEGADA. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO 
DO APELO.

Para  os  cargos  públicos  que  exigem  diploma  ou 
habilitação  específica,  a  comprovação  da  respectiva 
habilitação  deve  ser  feita  no  momento  da  posse,  nos 
termos da Súmula nº 266 do STJ.

Se, na data da posse, o candidato nomeado não apresenta 
o  certificação  de  conclusão  de  curso  superior,  na  forma 
prevista  no  edital,  encontra-se  legal  a  recusa  da 
Administração Pública.
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Ao  nomear  o  candidato,  a  administração  pública 
demonstra a necessidade em preencher a vaga de médico, 
imediatamente, não sendo razoável ficar esperando até o 
candidato concluir o curso superior, devendo prevalecer o 
interesse público em detrimento do individual.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  negar provimento ao 
recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Patrícia  Tomaz 
Sintonio contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de 
Bayeux, nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado juntamente 
com Joyce  Freire  Gonçalves  de  Melo,  em face  de  ato  ilegal  do  Prefeito  do 
Município de Bayeux e do respectivo Secretário de Saúde.

Na decisão hostilizada, fls. 52/57, o juízo a quo homologou 
o  pedido  de  desistência  da  impetrante  Joyce  Freire  e  denegou a  segurança 
pleiteada pela apelante, que objetivava ser nomeada para o cargo de Médico 
-PSF do Município de Bayeux.

Em suas razões recursais, fls. 61/67, a apelante afirma que 
o fato de não ter apresentado o diploma de conclusão de curso na data da posse 
não é suficiente para denegação da segurança.

Alega que “por motivo alheio à sua vontade,  não pode 
concluir o curso de medicina dentro da perspectiva temporal no início do curso 
por força da greve da UFPB (conforme declaração da UFPB juntada aos autos)”.

Aduz que, se não houvesse a greve, teria colado grau no 
curso de Medicina dentro do prazo que lhe foi concedido para tomar posse no 
cargo  público,  peculiaridade  que  legitima  sua  pretensão,  a  tratamento 
proporcionalmente  diferenciado.
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Assevera que “na presente data,  já concluiu o Curso de 
Medicina, possuindo todo os documentos necessários para a efetivação de sua 
posse em definitivo”.

Pugna, ao final, pelo provimento do apelo, para que seja 
resguardada, em definitivo, sua posse no cargo de médico do Município de 
Bayeux.

Contrarrazões,  nas  quais  o  apelado  pugna  pela 
manutenção de todos os termos da sentença, fls. 72/74.

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  81/84,  opina  pelo 
desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Extrai-se dos autos que Joyce Freire Gonçalves de Melo e 
Patrícia Tomaz Sintonio impetraram Mandado de Segurança contra ato ilegal 
do Prefeito do Município de Bayeux e do Secretário de Saúde.

Alegaram  que  prestaram  concurso  para  o  cargo  de 
Médico  -  PSF  daquela  municipalidade,  logrando  aprovação  na  primeira  e 
quarta colocação, respectivamente.

Narraram ter sido nomeadas no dia 14 de agosto de 2012, 
no entanto, aduziram que não puderam tomar posse no prazo legal, em razão 
da  greve  ocorrida  na  Universidade  Federal  da  Paraíba,  que  impediu  a 
conclusão do curso de Medicina com a respectiva colação de grau, requisito 
previsto no edital do certame. 

Afirmaram  que  a  própria  universidade  emitiu  uma 
declaração  à  comissão  do  concurso,  informando  que  as  impetrantes  teriam 
concluído o curso em 10.10.2012.
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Em razão do narrado, impetraram o presente mandado de 
segurança, objetivando liminarmente a prorrogação da posse até a emissão do 
Certificado de Conclusão de Curso. No mérito, requereram a posse nos cargos 
para os quais prestaram o concurso.

O juízo a quo concedeu a liminar, fls. 17/23. 

Intimadas para apresentação do certificado, a impetrante 
Joyce  Freire  requereu  a  desistência  do  mandamus,  por  não  mais  possuir 
interesse no feito, enquanto Patrícia Tomaz Sitonio acostou seu diploma à fl. 47.

Ao sentenciar, o magistrado denegou a segurança. 

É contra esta decisão que a apelante se insurge.

Inicialmente, registre-se que para os cargos públicos que 
exigem  diploma  ou  habilitação  específica,  a  comprovação  da  respectiva 
habilitação deve ser feita no momento da posse, nos termos da Súmula nº 2661 

do STJ. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. 

CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  CONCURSO  PÚBLICO.  AGENTE 

PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DIPLOMA DE CURSO 

SUPERIOR.  APRESENTAÇÃO  QUANDO  DA  POSSE. 

PRECEDENTES.  AUSÊNCIA DE  DOCUMENTO  COMPROVANTE 

DE  MATRÍCULA  EM  CURSO  SUPERIOR  POR  PARTE  DO 

IMPETRANTE.  NECESSIDADE  DE  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA. 

PRELIMINAR  ACOLHIDA.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO,  SEM 

RESOULUÇÃO DO MÉRITO. I- Para os cargos públicos que exigem 

diploma  ou  habilitação  específica,  a  comprovação  da  respectiva 

habilitação deve ser feita apenas no momento da sua posse e não da 

inscrição,  conforme  determinação  expressa  da  Súmula  nº  266  do 

STJ.  II.  Sabe-se  que  o  mandado  de  segurança  exige  prova  pré-

constituída  do  direito  líquido  e  certo  violado  ou  ameaçado,  de 

modo  que  é  imprescindível  a  apresentação,  juntamente  com  a 

inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade 

dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter 

documental,  e  no  seu  âmbito  não  se  admite  dilação  probatória. 
1 Súmula 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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Precedente  do  C.  STJ.  III.  No  caso  dos  autos,  verifico  que  o 

Impetrante  não  demonstrou cabalmente,  através  de  uma simples 

certidão,  que  encontra-se  matriculado  em  instituição  de  ensino 

superior, ou que, pelo menos, encontra-se cursando a graduação, o 

que caracterizaria o direito líquido e certo ferido, demonstrando a 

carência de ação. lV. Preliminar acolhida. Extinção do processo, sem 

julgamento  de  mérito.  (TJMA;  Rec  0001109-11.2014.8.10.0000;  Ac. 

149558/2014; Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desª Maria 

das  Graças  de  Castro  Duarte  Mendes;  Julg.  04/07/2014;  DJEMA 

14/07/2014) 

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO. 

PRINCÍPIO  DA  VINCULAÇÃO  AO  EDITAL.  DIPLOMA  DE 

CONCLUSAO  DE  CURSO  SUPERIOR  COM  HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

1. Se no momento da inscrição no certame, está no edital que deverá 

portar  o  diploma  de  conclusão  de  nível  superior  com  formação 

específica para o exercício do cargo, não pode cogitar da respectiva 

posse sem a apresentação desse documento. 2. Recurso desprovido. 

(TJDF; Rec 2007.01.1.010382-0; Ac. 748.445; Quarta Turma Cível; Rel. 

Des. Antoninho Lopes; DJDFTE 17/01/2014; Pág. 80) 

Resta,  pois,  incontroverso  que,  para  o  provimento  do 
cargo de Médico no concurso em comento, é exigido o Diploma de conclusão 
no Curso de Medicina, o qual configura requisito indispensável à investidura 
no cargo.

Assim, desde o momento em que efetuou a inscrição no 
concurso, a requerente tinha ciência da obrigação de apresentar o certificado de 
conclusão do curso superior em Medicina, na data da posse. Todavia, alegando 
não  ter  concluído  o  curso  em  decorrência  de  greve  da  UFPB,  a  apelante 
requereu a prorrogação do prazo porque não tinha como apresentar o Diploma.

Pelo  que  se  observa,  a  convocação  da  apelante  para  o 
cargo  de  Médico  do  PSF  daquele  Município  ocorreu  no  dia  13.08.2012, 
consoante se observa à fl. 14. Por conseguinte, o período para tomar posse seria 
aquele compreendido entre o dia 14 de agosto e 14 de setembro de 2012.

Contudo, pelo que consta no Diploma da apelante, fl. 47, 
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esta somente concluiu o curso de Medicina em 18.10.2012.

Portanto,  ainda que se considere o prazo de  30 (trinta) 
dias,  contados  da  nomeação,  para  juntada  da  documentação  indispensável, 
certo é que, na data da posse, a recorrente não possuía o grau de escolaridade 
exigido no edital, procedendo a Administração Pública dentro da legalidade, 
não havendo o que se falar em razoabilidade no caso.

Nesse sentido:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  NÃO 

APRESENTAÇÃO  DE  DIPLOMA  DE  CONCLUSÃO  DE  CURSO 

SUPERIOR.  PREVISÃO  NO  EDITAL.  NEGATIVA  DE  POSSE. 

ILEGALIDADE  NÃO  VERIFICADA.  1)  Na  inscrição  do  concurso 

público o candidato torna conhecimento e concorda com as regras 

estabelecidas  no  certame,  tornando-se,  essas  regras,  válidas  para 

todos,  indistintamente;  2)  não  sendo  apresentado  o  diploma  de 

conclusão  do  curso  superior,  exigência  prevista  no  edital  do 

concurso,  não  se  verifica  nenhuma  ilegalidade  praticada  pela 

administração  pública  ao  negar-se  a  dar  posse  ao  candidato;  3) 

ordem  denegada.  (TJAP;  Proc  0008561-95.2013.8.03.0002;  Tribunal 

Pleno;  Rel.  Des.  Agostino  Silvério;  Julg.  28/05/2014;  DJEAP 

23/06/2014; Pág. 8) 

O argumento de que a culpa do atraso na conclusão do 
curso  seria  da  greve  motivada  pelos  servidores  da  própria  Universidade  é 
irrelevante,  pois,  com a  publicação  do  edital,  a  apelante  tomou ciência  das 
regras ali impostas. 

Colaciono julgados neste sentido:

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE 

SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  PROFESSOR  DE 

GEOGRAFIA. MOMENTO DA POSSE. FALTA DE APRESENTAÇÃO 

DE  DIPLOMA  DE  CURSO  SUPERIOR  PELO  CANDIDATO. 

AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO  DE  ESCOLARIDADE  EXIGIDA 

PARA  O  CARGO.  SÚMULA  Nº  266  DO  STJ.  AUSÊNCIA  DE 

DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.  1)  Consoante  entendimento 

jurisprudencial, inclusive sumulado pelo STJ, no Enunciado nº 266, o 
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momento para apresentação de diploma ou habilitação legal para o 

exercício do cargo é o da posse. 2) No caso, se no momento agendado 

pela administração para que o impetrante tomasse posse no cargo de 

professor  de  geografia,  para  o  qual  fora  aprovado  em  concurso 

estadual, não apresentou o diploma de conclusão de curso superior, 

ainda que em razão de greve na universidade federal do Amapá, 

como  afirma,  induvidosamente  desatendeu  exigência  editalícia 

relacionada à comprovação de sua formação superior, não havendo 

que se falar em direito líquido e certo em ser empossado e entrar 

em  exercício  no  cargo  público  sem  a  apresentação  do  referido 

documento, ou que o faça apenas ao final do estágio probatório. 3) 

Segurança  denegada.  (TJAP;  Proc  0000124-37.2014.8.03.0000; 

Tribunal Pleno; Rel. Juiz Conv. Eduardo Contreras; Julg. 02/04/2014; 

DJEAP 14/04/2014; Pág. 22) 

Como se vê, o interesse particular não pode se sobrepor 
ao  interesse  público.  Ao  nomear  o  candidato,  a  administração  pública 
demonstra a necessidade em preencher a vaga de médico, imediatamente, não 
sendo  razoável  ficar  esperando  até  o  candidato  concluir  o  curso  superior, 
conforme já decidido por esta Corte de Justiça:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONCURSO  PÚBLICO. 

NOMEAÇÃO. GREVE DA UNIVERSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

APRESENTAR DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO. FINAL DE 

FILA COM GARANTIA DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE 

PÚBLICO  EM  OCUPAR  A  VAGA.  DESPROVIMENTO  DO 

RECURSO. O fato do recorrente não ter concluído o curso em tempo 

hábil em razão da greve dos professores da ufpb, não é motivo para 

que seja garantido a ele o direito de ser nomeado e empossado no 

cargo  em tela,  em conformidade  com os princípios  da  isonomia, 

legalidade, moralidade e impessoalidade, que são inerentes a todos 

os concursos públicos. O interesse particular não pode se sobrepor 

ao interesse público, assim, ao nomear o candidato, a administração 

pública  demonstra  a  necessidade  em  preencher  a  vaga  de 

odontólogo,  imediatamente,  e  não  pode  ficar  esperando  até  o 

candidato  concluir  o  seu  curso  superior.  […].  (TJPB;  AI 

999.2013.000109-5/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. 

João Alves da Silva; DJPB 01/08/2013; Pág. 15) 
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De igual modo, cai por terra o argumento da apelante no 
tocante  à  possibilidade de  dilação do prazo para tomar  posse  em concurso 
público.

Isso  porque,  mesmo  que  concedida,  administrativa  ou 
judicialmente, a dilação (por mais 30 dias) do prazo previsto no art. 13 da Lei 
8112/90  (utilizada  subsidiariamente),  inexistem dúvidas  de  que a  recorrente 
apenas se mostrou apta a assumir o cargo em 18 de outubro de 2012, ou seja, 
mais  de dois  meses após  ter  sido convocada,  não havendo que se falar  em 
direito líquido e certo.

Conclui-se, pois, que o concurso público deve ser regido 
por  normas  rígidas  e  igualitárias,  previamente  estabelecidas,  as  quais  o 
candidato  adere  ao  efetuar  sua  inscrição,  e  que,  por  outro  lado,  vinculam 
também a Administração, impondo-se a manutenção da sentença de 1º grau.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É o voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 23 de 
setembro de 2014, conforme certidão de julgamento de f.94. Participaram do 
julgamento, além  desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz 
convocado para substituir o Exmo Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o 
Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Presente  à  sessão,  o  Exmo Dr.  Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.   

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 24 de setembro de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                          Relatora
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