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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  CONCURSO  PÚBLICO.
PROFESSOR.  PRETENSÃO  À  POSSE.  NOMEAÇÃO.
PORTARIA  PUBLICADA.  FASE.  APRESENTAÇÃO  DE
DOCUMENTOS.  HABILITAÇÃO  ESPECÍFICA  PARA
DISCIPLINA  DE  ARTES  NÃO  EXIBIDA.  TITULAÇÃO
APENAS  DE  CONCLUSÃO  DE  GRADUAÇÃO  EM
PEDAGOGIA.  PREVISÃO  EDITALÍCIA.  FORÇA
VINCULANTE.  OBSERVÂNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE  E  ISONOMIA  DOS  CANDIDATOS.  FATO
CONSTITUTIVO  NÃO  EVIDENCIADO.  REFORMA  DO
JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO
DOS RECURSOS.

Não  comprovada  a  ilegalidade  do  edital  de  concurso,
prevalecem  as  regras  nele  contidas,  em  especial  se  o
candidato se dispôs a participar do certame respectivo, não
impugnando previamente as exigências nele estipuladas.

A  desconsideração  da  exigência  prevista  no  edital  para
permitir a assunção do cargo na disciplina de Artes revela o
caráter  pessoal,  visto  que,  assim,  estar-se-á  dando  mais
relevo às condições particulares da candidata em detrimento
da Administração, contrariando  não somente  o princípio da
impessoalidade,  mas também a garantia  constitucional  da
isonomia quanto aos demais candidatos que comprovaram a
habilitação exigida para a posse.

Considerando  que  a  autora  não  declinou  prova  satisfatória
quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu  direito,  em  especial  de
investir-se no cargo de professor,  inexiste  razão  de impor  à
Administração  à  posse  da  candidata,  devendo,  por
conseguinte, ser reformada a sentença que havia concedido tal
direito.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  (fls.  58/68) interposta pelo Estado da
Paraíba insurgindo-se contra a sentença (fls.  54/55) do Juízo de Direito da 4ª
Vara da Comarca de Patos, que julgou procedente o pedido formulado na Ação
de  Obrigação  de  Fazer  promovida  por  Geralda  Inácia  da  Silva contra  o
apelante para:

“[…]  determinar  que  o  Estado  da  Paraíba,  proceda  no  prazo
máximo e improrrogável de 10 dias, nomeação, posse e exercício da
parte  autora  acima  identificada,  qualificada  nos  autos,  no  cargo  de
Professor de Educação Básica 3- disciplina Ates [...]”.

Ressaltou que “a Administração nomeou a autora para o cargo a
qual  logrou regular aprovação, fl.  14, contudo não houve a posse tendo em
vista que não foi aceito o diploma de graduação em licenciatura plena”, fls. 55.

Irresignado,  o  apelante  argumenta:  1)  a  autora  descumpriu  o
edital  do certame, vez que deixou de atentar as regras nele previstas; 2) a
nomeação fere o princípio da igualdade, pois a autora não apresentou a cópia
do certificado de licenciatura plena na disciplina que a qual se inscreveu; 3)
inexistência de direito subjetivo, notadamente diante da crise na arrecadação
de receitas que assola o Estado apelante. Por fim, pugna pelo provimento do
recurso, modificando a sentença, a fim de ser julgado improcedente o pedido.

Intimada  a  parte  adversa  para  apresentar  as  contrarrazões,
manifestou pelo desprovimento do recurso, fls. 72/77.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento
do recurso, fls. 87/90.

VOTO

A  temática  processual  aportou  nesta  Corte  Revisora  para
apreciação de  Remessa Necessária  e do Recurso Voluntário  do Estado da
Paraíba. Argumenta este não ter a autoria direito à posse, por não ter atendido
as prescrições dispostas no Edital do Concurso.

Dos autos ressai:

1. A autora submeteu ao Concurso Público de Provas e Títulos do
Estado  da  Paraíba,  Edital  01/2012/SEAD/SEE,  para  concorrer  a  uma  das
vagas disponíveis para o cargo de Professor da Educação Básica, Classe “B”,
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disciplina de Artes. A candidata foi  aprovada e nomeada (fls. 14), mas não
conseguir a investidura no cargo.

2. O citado Edital previu no item 4. o seguinte:

4.1. São Requisitos básicos para a investidura no cargo, que
serão averiguados para a posse:
4.1.1. ser aprovado neste concurso público;
[…]
4.1.5. possuir os pré-requisitos exigidos para o exercício do
cargo constante no item 3, deste edital, com comprovação
mediante apresentação de original  e cópia de diploma ou
certificado de licenciatura plena na disciplina para a qual se
inscreveu, devidamente autenticados; [...]

3.  O  edital  igualmente  disciplinou  o  pré-requisito  para  a
disciplina de Arte, o diploma em Licenciatura Plena em Arte ou Educação
Artística. Para outras disciplinas não foi diferente, a exemplo de História, cuja
exigência foi Licenciatura Plena em História (item 3.1).

4.  Pela autora foi colacionado o Diploma de conclusão do Curso
de Licenciatura em Pedagogia, fls. 48, sem apresentar outro documento alusivo
à Licenciatura Plena em Arte ou Educação Artística.

Com base em tal exposição e tomando-se por lastro o raciocínio
da autora, apesar de nomeada, estaria impedida de investir-se no cargo, “isso
porque os atos posteriores à nomeação (posse e exercício) foram suspensos,
sem qualquer explicação ou procedimento administrativo”.

Em contestação, o Estado da Paraíba aventa a hipótese de não
ter  a  autora  preenchido  os  requisitos  estabelecidos  no  Edital  do  certame,
precisamente do certificado “de licenciatura plena na disciplina para a qual se
inscreveu” – Artes. Esta tese foi reiterada por ocasião da apelação.

5. Com efeito, vê-se que a autora não tem razão, pois, dispondo-
se a participar do certame, aceitou os termos do edital, motivo pela qual não
pode, agora, voltar-se contra as regras nele encartadas.

Também não se afigura apropriada a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao caso presente.

É  que  a  desconsideração da  exigência  prevista  no  edital  para
permitir a assunção do cargo na disciplina de Artes revela o caráter pessoal,
visto que, assim, estar-se-á dando mais relevo às condições particulares da
candidata  em  detrimento  da Administração,  contrariando  não  somente  o
princípio  da  impessoalidade,  mas  também  a  garantia  constitucional  da
isonomia  quanto  aos  demais  candidatos  que  comprovaram  a  habilitação
exigida para a posse.
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Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
assente e  em sentido contrário ao pleito contido nesta ação, como se pode
verificar pelos julgados colacionados:

[...]
III  -  O edital  é  a  lei  interna do concurso público,  que
vincula  não  apenas  os  candidatos,  mas  também  a
própria Administração,  e estabelece regras dirigidas à
observância do princípio da igualdade, devendo ambas
as partes observar suas disposições.
IV - O pleito para a entrega dos exames do impetrante
fora do prazo, no caso em tela,  caracteriza quebra da
isonomia sem razão que a justifique, uma vez que todos
os  candidatos  submeteram-se  às  mesmas  regras,  as
quais se mostraram claras e inequívocas.
V  -  Não ofende qualquer  direito  líquido e  certo o  ato
administrativo  que  tornou  sem  efeito  a  nomeação  e
posse de  candidato  que não preencheu  os  requisitos
exigidos no instrumento convocatório.
[...]
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS 34.254/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em 06/06/2017,  DJe
13/06/2017)

[...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que o edital é a lei do concurso e de que suas regras
obrigam tanto  a  Administração quanto  os candidatos,
em atenção ao princípio da vinculação ao edital.
[...]
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  16/04/2015,  DJe
29/04/2015)

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  MAGISTÉRIO.
ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA PELO EDITAL.  FALTA
DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA POSSE. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
1.  O  aspirante  ao  magistério  deve,  no  momento  da
posse,  comprovar  possuir  licenciatura  plena  na  área
correlata  às funções do cargo em disputa,  razão pela
qual não se pode exigir da Administração que aguarde o
término  dos  estudos  de  candidato  não  habilitado  em
primeira convocação.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RMS 25.708/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013)
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Desta  forma,  ao  considerar  que  a  apelada  não  apresentou  a
titulação inerte à disciplina que concorreu, tenha que o direito almejado é frágil
pois afrontou  o princípio da vinculação ao edital,  bem como ao princípio da
isonomia aos demais candidatos que, inclusive, certamente concorreram para a
mesma disciplina e apresentaram o título.

Portanto, à luz das explanações supra, é forçoso reconhecer que
as  exigências  contidas  no  edital  do  certame  não  foram  preenchidas  pela
autora/concursanda,  porquanto  o  Diploma  de  conclusão  do  Curso  de
Licenciatura em Pedagogia não atendeu aos comandos do edital do certame,
por necessitar da apresentação de certificado em Licenciatura Plena em Arte
ou Educação Artística. 

Por conseguinte, a autora não é detentora do direito à posse e
não tem como se manter os fundamentos esposados na sentença, a qual deve
ser reformada.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  a  Remessa  Necessária  e  à
Apelação interposta pelo Estado da Paraíba para reformar a sentença e julgar
improcedentes os pedidos constantes na Ação de Obrigação de Fazer.

Honorários advocatícios invertidos, no que fixo  em R$1.000,00,
com base no art. 85, §8º do NCPC, suspensa, porém, a exigibilidade em razão
da autora ser beneficiária da Gratuidade Processual.

Ante o exposto, nego provimento à Apelação.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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