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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

REEXAME NECESSÁRIO nº 0025583-58.2010.815.2001
RELATOR :Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado para substituir o Exmo.
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
IMPETRANTE:Kelina Rocha Pedrosa Simões
ADVOGADO :Bruno da Silva Farias (OAB/PB 13.352)
IMPETRADO 1: Município de João Pessoa, Rep. por seu Procurador
IMPETRADO 2: IBFC -Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
ADVOGADO :Ricardo Ribas da Costa Berloffa (OAB/SP 185.064)
REMETENTE :Juízo de Direito da 1ª Vara da fazenda Pública da Comarca da
Capital

ADMINISTRATIVO –  Reexame
necessário  –  Mandado  de  segurança  -
Concurso  público  –  Prova  de  título  –
Validade  da  declaração  de  conclusão  de
curso - Concessão da ordem - Manutenção
da sentença – Desprovimento.

− O mandado de  segurança é  uma ação
constitucional,  de  natureza  civil  e  de  rito
sumário  especial,  posto  à  disposição  de
toda  pessoa  para  a  proteção  de  direito
líquido  e  certo,  lesado  ou  ameaçado  de
lesão,  não amparado por  “habeas corpus”
ou  “habeas  data”,  quando  o  responsável
pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for
autoridade  pública  ou  agente  de  pessoa
jurídica  no  exercício  de  atribuições  do
Poder Público.

− A investidura  em  cargos  ou  empregos
públicos da Administração direta e indireta
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exige  prévia  aprovação  em  concurso
público  ou  de  provas  e  títulos,  conforme
disposto  no  art.  37,  II,  da  Constituição
Federal de 1988.

−  A  exigência  de  apresentação  de
certificado  ou  diploma  de  curso  de  pós-
graduação  é  válida,  mas  deve  ser
interpretada  de  modo  a  permitir  que  o
candidato desprovido de tal documento por
questão de ordem meramente burocrática,
mas que concluiu o curso em tempo hábil,
considerando o prazo estabelecido no edital
do  concurso  público,  comprove  essa
condição  por  meio  de  declaração  ou
atestado  e,  por  conseguinte,  obtenha  a
pontuação correspondente ao título.  (RMS
26.377/SC,  Rel.  Ministro  ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado
em 10/9/2009, DJe 13/10/2009) 

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos da apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento
ao  reexame  necessário, nos  termos  do  voto  do  relator  e  de  súmula  de
julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O 

Trata-se  de  remessa  oficial  oriunda  da
sentença de fls. 107/108v., prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da
Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital  que,  nos  autos  do  mandado  de
segurança,  com  pedido  de  liminar,  sob  o  nº  0025583-58.2010.815.2001,
impetrado por KELINA ROCHA PEDROSA SIMÕES em face de ato dito ilegal
e  abusivo  do  Excelentíssimo  Senhor  PRESIDENTE  DA COMISSÃO  DO
CONCURSO  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  JOÃO  PESSOA e  do
PRESIDENTE  DO  INSTITUTO  BRASILEIRO  DE  FORMAÇÃO  E
CAPACITAÇÃO,  concedeu  a  segurança  perseguida  pela  impetrante,
“determinando que a  impetrada que aceite  a  declaração de  conclusão do
Curso  de  Pós-Graduação  em  Saúde  da  Família  da  impetrante,  em
substituição a certidão de conclusão, exigida no edital do Concurso Público
da Prefeitura de João Pessoa para o cargo de Fisioterapeuta, garantindo a
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participação de Kelina Rocha Pedrosa Simões no certame mencionado e,
ainda, que conceda os pontos respectivos, referentes à titulação, conforme
previsto no edital”. 

Instada a opinar,  a douta Procuradoria de
Justiça  lançou  parecer,  opinando  pelo  desprovimento  da  remessa  oficial,
mantendo-se os termos de julgamento de primeiro grau. (fls. 132/134). 

É o relatório.

 V O T O.

Como é cediço, o mandado de segurança é
uma ação constitucional, de natureza civil e de rito sumário especial, posto à
disposição de toda pessoa para a proteção de direito líquido e certo, lesado
ou ameaçado de lesão, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”,
quando  o  responsável  pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for  autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.

Como  pressuposto  constitucional  para  a
impetração do mandado de segurança é exigido violação a direito líquido e
certo.

A  respeito  do  que  seja  direito  líquido  e
certo, veja-se o escólio do saudoso mestre HELY LOPES MEIRELLES:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser  exercitado  no  momento  de  sua  impetração.  Por
outras palavras, o direito invocado, para ser amparável
por mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de
sua aplicação ao impetrante; se sua extensão ainda não
estiver  delimitada;  se  seu  exercício  depender  de
situações  e  fatos  ainda  indeterminados,  não  rende
ensejo  à  segurança,  embora  possa  ser  defendido  por
outros meios judiciais1”. (grifei)

Para  que  seja  impetrado  mandado  de
segurança, faz-se necessário que haja prova pré-constituída nos autos, como
condição  essencial  à  verificação  da  pretensa  ilegalidade,  sendo  a  dilação
probatória  incompatível  com a  natureza  dessa  ação  constitucional  (art.  5,
LXIX, CF/882). Sobre o tema, ensina  HELY LOPES MEIRELLES:

1 In Mandado de Segurança, 25ª ed., Ed. Malheiros, 2003, p. 36.
2 Art.  5º. LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,  não
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso
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“As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza
do direito podem ser de todas as modalidades admitidas
em lei, desde que acompanhem a inicial. O que se exige é
prova pré-constituída das situações e fatos que embaçam
o direito invocado pelo impetrante”3.

No mesmo sentido o  MINISTRO CASTRO
MEIRA asseverou que: “o mandado de segurança é ação de rito especial em
que se exige do impetrante a comprovação de plano do direito líquido e certo
violado, não sendo admitida dilação probatória4”.

No caso em análise,  a  ordem perseguida
funda-se,  em  síntese,  no  requerimento  de  que  a  primeira  autoridade
impetrada seja compelida a aceitar a declaração de conclusão do Curso de
Pós-Graduação  em  Saúde  da  Família  como  documento  hábil  para
comprovação de título no Concurso Público da Prefeitura de João Pessoa
para o cargo de Fisioterapeuta, em substituição à certidão de conclusão, com
concessão  da  pontuação  respectiva,  consoante  previsto  no  edital.  Aduz,
ainda, que a segunda autoridade impetrada atrasou a entrega do certificado
de conclusão do mencionado curso de pós-graduação. 

Registro,  de  logo,  que  razão  assiste  a
impetrante, não havendo motivos para a reforma da decisão vergastada. 

Como  é  cediço,  o  art.  37,  inciso  II da
Constituição  Federal  prevê  que “a  investidura  em  cargo  ou  emprego  público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
de  acordo  com a  natureza  e  a  complexidade  do  cargo  ou  emprego,  na  forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração”.

Diante  desse  delineamento  jurídico  e  das
razões fáticas do caso vertente, a Administração Pública está ligada além dos
princípios que regem o seu regime jurídico, as normas fixadas em editais de
concursos públicos.

No  caso  em  comento,  certo  é  que  a
autoridade impetrada violou princípios reitores da Administração Pública, qual
seja, o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, ao entender que a

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.
3 MEIRELLES, Hely Lopes.  Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e
“habeas data”, 3ª Edição ampliada e atualizada pela Constituição de 1988, Editora Revista dos Tribunais, São
PAULO, 1998, P. 15
4 REsp  1172088/SP,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  07/10/2010,  DJe
21/10/2010
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documentação  apresentada  pela  impetante  estava  em  desacordo  com  o
edital,  que  estabeleceu  como  requisito  ao  cômputo  dos  pontos,  a
apresentação do certificado de curso de pós-graduação “lato sensu”, em nível
de especialização. 

No entanto,  restou comprovado nos autos
(fls.14-61/62)  que  a  impetrante  concluiu  o  mencionado  curso  de
especialização com carga horária de 360 h (trezentos e sessenta horas) e que
a segunda autoridade coatora seguiu em atraso na expedição do certificado
de conclusão. 

Portanto,  não  resta  dúvida,  que  a
declaração de conclusão de curso serve como documento idôneo enquanto a
certidão não é expedida. 

Em casos análogos, o Superior Tribunal de
Justiça, decidiu no sentido, confira-se:

 
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 83/STJ.
1. Não é possível conhecer da tese de contrariedade ao
princípio da separação dos poderes por ser tal matéria
de competência do Pretório Excelso, nos termos do art.
102,  III,  da Constituição Federal.  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. Precedentes.
3. No caso dos autos, ficou comprovado que o candidato
concluiu  o  seu  curso  de  mestrado  antes  da  prova  de
títulos  e  que  apresentou  a  certidão  de  conclusão  do
curso. 4. Aplica-se à espécie o enunciado 83 da Súmula
do STJ, verbis: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no  mesmo  sentido  da  decisão  recorrida."  Recurso
especial  não  conhecido.  (REsp  1.426.414/PB,  Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS,  SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014) (grifei)
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E,

CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. APRESENTAÇÃO DE
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO, E NÃO DE
DIPLOMA OU  CERTIFICADO.  CUMPRIMENTO  DA
EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO PROVIDO. 1. A
exigência de apresentação de certificado ou diploma de
curso  de  pós-graduação  é  válida,  mas  deve  ser
interpretada  de  modo  a  permitir  que  o  candidato
desprovido  de  tal  documento  por  questão  de  ordem
meramente burocrática, mas que concluiu o curso em
tempo  hábil,  considerando  o  prazo  estabelecido  no
edital do concurso público, comprove essa condição por
meio  de  declaração  ou  atestado  e,  por  conseguinte,
obtenha  a  pontuação  correspondente  ao  título. 2.
Recurso  ordinário  provido. (RMS  26.377/SC,  Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA,
julgado em 10/9/2009, DJe 13/10/2009) (grifei)

Ressalte-se,  a  desnecessidade  de
apresentação de certificado para comprovação de titulação, pois é pacificada
a  orientação  de  que  tal  comprovação  pode  ser  realizada  por  meio  de
declaração de conclusão de curso. 

Diante disso, dúvidas não há de que agiu
com acerto o magistrado de piso, devendo, assim, ser mantido  “in totum o
decisum a quo”.

Por  tais  razões,  nego  provimento ao
reexame necessário. 

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho  Júnior.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 27 de março de 2018.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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