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APELAÇÃO  CÍVEL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
CONCURSO  PÚBLICO.  PROFESSOR.  PRETENSÃO  À
POSSE.  NOMEAÇÃO.  PORTARIA  PUBLICADA.  FASE.
APRESENTAÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  HABILITAÇÃO
ESPECÍFICA PARA DISCIPLINA DE  SOCIOLOGIA NÃO
EXIBIDA.  TITULAÇÃO  APENAS  DE  CONCLUSÃO  DE
BACHARELADO EM  CIÊNCIAS  SOCIAIS.  PREVISÃO
EDITALÍCIA.  FORÇA VINCULANTE.  OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE  E  ISONOMIA  DOS
CANDIDATOS.  QUALIFICAÇÃO  SUPERIOR  À  EXIGIDA
NO EDITAL NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO
NÃO  EVIDENCIADO.  MANUTENÇÃO DO  JULGADO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

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  Sociologia
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.

Malgrado  haja  entendimento jurisprudencial  oriundo  do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça  que mitigue as regras
editalícias  para  assegurar  nomeação  e  posse  aos
candidatos que apresentam qualificação superior às normas
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do  concurso1,  a  análise  do  caso  concreto  inviabiliza  a
pretensão  autoral,  posto  que  a  conclusão  do  curso  de
especialização por  bacharel  não  o  legitima  a  atuar  como
docente,  sendo  exigida  a  licenciatura  plena,  titulação
superior  ou  complementação  pedagógica  com  base  nas
diretrizes do Conselho Nacional de Educação – CNE2.

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 mantida a sentença de improcedência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível  (fls.  145/153) interposta  por Sandra
Lacerda de Cartaxo insurgindo-se contra a sentença (fls. 137/144) do Juízo de
Direito da  2ª  Vara da  Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que
julgou  improcedente  o  pedido  formulado  na  Ação  de  Obrigação  de  Fazer
promovida em face do Estado da Paraíba.

Irresignada, a apelante argumenta, em síntese, que a sentença
merece ser reformada com base no atual posicionamento jurisprudencial que
flexibiliza  as  regras  editalícias  quando  o  candidato  apresenta  qualificação
superior à exigida, argumentando que embora possua o título de bacharel em
sociologia, concluiu pós-graduação em psicologia social pela UFPB, inclusive
com  habilitação  de  créditos  para  o  mestrado,  destacando  que  devem  ser
observadas as diretrizes dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com base em tais premissas, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que tenha garantida a posse no cargo de Professora de Educação
Básica.

Intimada  a  parte  adversa  para  apresentar  as  contrarrazões,
manifestou pelo desprovimento do recurso, fls. 161/167.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento
do recurso, fls.172/177.

VOTO

1 (REsp 1693317/RN, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe
14/11/2017); (REsp 1646268/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe 20/04/2017)

2 Art. 61 e seguintes da Lei nº 9.394/96.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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A  temática  processual  aportou  nesta  Corte  Revisora  para
apreciação do Recurso Voluntário de Sandra Lacerda Cartaxo. Argumenta ter
direito  à  posse  no  concurso  público  por  apresentar  qualificação  superior  à
exigida no edital.

Dos autos ressai:

1. A autora submeteu ao Concurso Público de Provas e Títulos do
Estado da Paraíba,  Edital  01/2008/SEAD/SEEC,  para  concorrer  a  uma das
vagas disponíveis para o cargo de Professor da Educação Básica 3 da Carreira
do  Magistério  Estadual,  Classe  “B”,  disciplina  deSociologia.  A candidata foi
aprovada e nomeada (fls. 18), mas não conseguir a investidura no cargo.

2. O citado Edital previu no item 3. o seguinte:

3.1. Requisitos exigidos:
e) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo
constante no item 2, deste edital;
[…]
3.2. Estará impedido de ser empossado, o candidato que:
a)  deixar  de  comprovar  qualquer  um  dos  requisitos
especificados no subitem 3.1

3.  O  edital  igualmente  disciplinou  o  pré-requisito  para  a
disciplina de Sociologia, o diploma em Licenciatura Plena em Sociologia
ou Licenciatura em Ciências Sociais, com ingresso do candidato até 1998.
(item 2.1).

4.  Pela autora foi colacionado o Diploma de conclusão do Curso
de Bacharelado em Ciências Sociais, fls. 22, sem apresentar outro documento
alusivo  à  Licenciatura  Plena  em  Sociologia  ou  Licenciatura  em  Ciências
Sociais.

5.  No  Processo  Administrativo  nº  12.024.289-3,  o  Estado  da
Paraíba  indeferiu  o  pedido  do  reconhecimento  do  diploma  do  curso  de
bacharelado em ciências sociais como documento hábil à tomada de posse no
cargo ao qual foi nomeada.

6. Com base em tal exposição, a autora/apelante retratou possuir
qualificação  superior  à  exigida  no  edital,  juntando  aos  autos  certificado  de
conclusão  do  curso  de  Psicologia  Social  (600  horas),  com  integração  dos
créditos exigidos para integração do curso de mestrado em Psicologia (fl. 21);
certificado  de  participação  na  formação  continuada  de  educadores  do
programa  nacional  de  inclusão  de  jovens  –  Projovem  Urbano,  com  carga
horária  de  216  horas  (fl.  20);  diploma  de  professora  do  ensino  primário
conferido pelo Estado da Paraíba (fl.19).

Afirmou,  ainda, ter  exercido o cargo de professor de educação
fundamental no Estado do Mato Grosso do Sul no período de 2009 a 2011.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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7. A magistrada julgou improcedente o pleito exordial por entender
que a autora não atendeu as exigências do edital. 

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  Sociologia 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.

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.3

[...]
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.4

3 (AgInt no RMS 34.254/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017,
DJe 13/06/2017)

4 (AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015,
DJe 29/04/2015)
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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.5

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.

Registro e reconheço o  entendimento jurisprudencial oriundo do
Egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça que  mitiga  as  regras  editalícias  para
assegurar  nomeação  e  posse  aos  candidatos  que  apresentam qualificação
superior  às  normas  do  concurso6,  entretanto  a  análise  do  caso  concreto
inviabiliza  a  pretensão  autoral,  posto  que  a  conclusão  do  curso  de
especialização  por  bacharel  não  o  legitima  a  atuar  como  docente,  sendo
exigida a licenciatura plena, titulação superior ou complementação pedagógica
com base nas diretrizes do Conselho Nacional de Educação – CNE7.

Nesse  prisma,  destaco  inclusive  manifestação  do  Tribunal  da
Cidadania respaldando a decisão oriunda do Tribunal de Origem:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
CONCURSO  PÚBLICO.  CARGO  DE  PROFESSOR  DO
ENSINO  BÁSICO,  TÉCNICO  E  TECNOLÓGICO.  O
TRIBUNAL DE ORIGEM ASSENTOU QUE A CANDIDATA
NÃO POSSUI A QUALIFICAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, EM
ACORDO A INTERPRETAÇÃO DE SUAS REGRAS E AO
ACERVO  PROBATÓRIO  DA  CAUSA.  ENTENDIMENTO
INSUSCETÍVEL  DE  REEXAME  NA  VIA  ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1.  O  Tribunal  de  origem,  amparado  nos  elementos  de
convicção dos autos, entendeu que a autora não possui a
capacitação  correspondente  à  formação  exigida  no  edital.
Entendimento insuscetível de revisão, nesta via recursal, por
demandar apreciação de matéria fática, inviável em Recurso
Especial. No mesmo sentido: AgRg no REsp.

5 (AgRg  no  RMS  25.708/PR,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEXTA TURMA,  julgado  em  23/04/2013,  DJe
02/05/2013)

6 (REsp 1693317/RN, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe
14/11/2017); (REsp 1646268/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe 20/04/2017)

7 Art. 61 e seguintes da Lei nº 9.394/96.
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1.469.652/RS,  Rel.  Min.  HUMBERTO  MARTINS,  DJe
28.10.2014  e  AgRg  no  REsp.  1.348.093/RS,  Rel.  Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.2.2013.
2. Agravo Regimental do particular desprovido.8

Esta Egrégia Corte também se manifestou nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EDITAL. CANDIDATA
APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO
DE  PROFESSOR  DE  SOCIOLOGIA.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DE  LICENCIATURA  PLENA.  NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL E DA
LEI.  EXISTÊNCIA DE  OUTRO  CANDIDATO  APROVADO
QUE PODE ESTAR HABILITADO. REFORMA DA DECISÃO
PRIMEVA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO ART.
557, §1º-A, DO CPC. PROVIMENTO. - Não tem direito ao
resguardo da vaga no cargo de Professor de Sociologia a
candidata  que  não  cumpre  requisito  legal  e  editalício
consubstanciado  na  apresentação  de  comprovante  de
conclusão  em  curso  de  licenciatura  plena  na  área,
mormente quando há outro candidato aprovado, que pode
possuir  tal  qualificação.  -  Em  conformidade  com  o
entendimento do artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo
Civil, -Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto
com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso-.9

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
Bacharelado em Ciências Sociais, bem como sua especialização, não atendeu
aos  comandos  do  edital  do  certame,  por  necessitar  da  apresentação  de
certificado em Licenciatura Plena em Sociologia ou Licenciatura em Ciências
Sociais, com ingresso do candidato até 1998.

Por  conseguinte,  a  autora  não é  detentora  do direito  à  posse,
sendo legítima a recusa do Estado da Paraíba em dar posse por ausência de
demonstração da qualificação necessária ao cargo que disputou.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo
incólume a sentença objurgada, em consonância com o Parecer Ministerial.

Com  base  no  art.  85,  11º,  do  CPC/15,  majoro  os  honorários
advocatícios  para o valor de R$1.000,00 (hum mil reais), suspensa, porém, a
exigibilidade em razão da autora ser beneficiária da Gratuidade Processual.

8 (AgRg no REsp 1344207/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 22/03/2017)

9 (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00382276720098152001,  -  Não possui  -,  Relator  DES JOAO
ALVES DA SILVA , j. em 25-06-2015)

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
6



Apelação Cível nº.0001325-32.2013.815.0011

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/5.
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