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E M E N T A 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 
TECNOLÓGICO. PROVA DE TÍTULOS. APROVAÇÃO EM OUTRO CARGO 
PÚBLICO. COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO TERMO DE 
POSSE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA 
CONFIRMADA.  

1.  Af igura-se de excessivo r igor,  v io lando o pr incípio da razoabi l idade, a 
at i tude da banca examinadora, ao deixar de confer ir  pontuação referente à 
prova de t í tu los ao candidato que demonstrou, por meio idôneo, ter s ido 
aprovado em outro concurso públ ico.  

2 .  Sentença concessiva da segurança, que se conf irma.  

3 .  Remessa of ic ia l  não provida.  

 

A C Ó R D Ã O 

Decide a 6ª Turma do Tr ibunal Regional Federal  da 1ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à remessa of ic ia l .  

Brasí l ia,  28 de agosto de 2017. 

 
 

Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO 
Relator 
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R E L A T Ó R I  O 

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO:   

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de l iminar,  impetrado por 

Jeydson Jonys Barros Bat ista contra ato prat icado pelo Reitor do Inst i tuto Federal  

de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí ( IFPI) ,  objet ivando suspender a 

nomeação e posse da candidata Luciana Ol iveira Atanásio para o cargo de 

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, área de Português, para o 

campus do IFPI de São João do Piauí.   

O impetrante narra,  em síntese, que se submeteu ao concurso para 

provimento do cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, área 

de Português, sendo c lassi f icado em 2º lugar,  na prova objet iva, entretanto, na 

úl t ima fase, o IFPI não aceitou a cópia autent icada do Termo de Posse, 

documento por e le apresentado, como documento hábi l  para pontuar na aval iação 

de t í tu los,  nos termos dos i tens 11.7 e 11.23 do Edita l  n.  1/2014 ( f ls .  44-45),  o 

que lhe acrescentar ia mais 3 ( t rês) pontos, e consequentemente, o seu 

remanejamento ao pr imeiro lugar na l is ta de aprovados.  

A sentença concedeu a segurança, com base no pr incíp io da razoabi l idade, 

assim como na jur isprudência,  considerando que o Termo de posse apresentado é 

documento públ ico, dotado de fé públ ica, e rat i f ica que o impetrante comprovou a 

t i tu lação exig ida ( f l .  102).   

Sem recurso voluntár io,  v ieram os autos a este Tr ibunal,  para o reexame 

necessár io.   

 O Ministér io Públ ico Federal  opina pelo desprovimento da remessa of ic ia l  

( f ls .  126-128).  

É o re latór io.  

 
 

Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO 
Relator 
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V O T O 

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO:   

Para ju lgar procedente o pedido, o i lustre ju lgador a quo  expendeu os 

seguintes fundamentos ( f ls .  102-103):   
 

Na espécie, o impetrante pretende seja determinado à 
autor idade examinadora que considere os documentos por e le 
apresentados como hábeis a comprovar a aprovação em cargo 
públ ico anter ior,  com a ret i f icação da pontuação de t í tu los a e le 
atr ibuída, acrescentando mais 03 pontos, e consequente 
remanejamento ao pr imeiro lugar na l is ta de aprovados. 

O edita l  nº 1/2014 do IFPI,  para provimento de cargo de 
professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnólogo, prevê no i tem 
11.23 que “a comprovação para a al ínea AD4 dar-se-á por meio de 
publ icação no Diár io Of ic ia l  da União (DOU), d iár io Of ic ia l  do Estado 
(DOE) e Diár io Of ic ia l  do Municíp io da homologação f inal  do 
concurso” .  

Conforme cediço, o edi ta l  estabelece as normas que regem o 
concurso, estando o Poder Públ ico c ingido aos seus preceitos.  Não 
obstante, a Administração Públ ica está adstr i ta também, além das 
normas f ixadas em edita is de concursos públ icos, aos pr incíp ios que 
regem o seu regime juríd ico. De certo,  a v inculação ao edita l  deve 
estar de acordo com o ordenamento jur íd ico em vigor. 

Dentre os mandamentos nucleares do s istema, o pr incíp io da 
razoabi l idade deve sempre nortear a atuação do administrador 
públ ico, devendo guardar compat ib i l idade com o fato ocorr ido no caso 
concreto,  ou seja,  o administrador públ ico deve agir  com bom senso.  

A conduta administrat iva que se distanciar deste pr incíp io é 
considerada i legal,  podendo o Poder Judic iár io contro lar o méri to do 
ato administrat ivo sempre que contrar ie o supraci tado pr incíp io. 

Da anál ise dos autos, ver i f ico através do documento de f l .  13 
que o autor apresentou cópia autent icada de Termo de Posse onde 
consta que fo i  empossado como servidor no cargo de Assistente de 
Alunos, do quadro de pessoal do IFPI,  habi l i tado em concurso 
públ ico, nomeado pela Portar ia nº 1.106/2011 publ icada no Diár io 
Of ic ia l  da União em 03/11/2011, para comprovar aprovação em 
concurso públ ico, em atendimento ao requis i to constante no i tem 
11.17– AD4 (f l .44).  

Desta forma, entendo não ser razoável a desconsideração do 
Termo de posse apresentado, uma vez que é documento públ ico, 
dotado de fé públ ica, e rat i f ica que o impetrante comprovou a 
t i tu lação exig ida, a inda que de forma diversa da prevista no edita l .  

Ademais,  não pode o dire i to do autor ser obstado pela 
exigência de apresentação exclusiva de publ icações em Diár ios 
Of ic ia is,  quando há outros meios igualmente aptos para a 
comprovação exig ida. 

Nesse sent ido, a seguinte jur isprudência do TRF da 1ª Região: 
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“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.  CONCURSO 
PÚBLICO. UNIÃO. DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE 2ª  
CATEGORIA. PROVA DE TÍTULOS. APROVAÇÃO EM 
CONCURSOS PRIVATIVOS DE BACHAREL EM DIREITO. 
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE 
CERTIDÕES EMITIDAS POR SETORES DE PESSOAL DOS 
ÓRGÃOS EXECUTORES DOS CERTAMES. CANDIDATO QUE 
APRESENTOU CÓPIAS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 
RECUSA DA BANCA. EXCESSO DE RIGOR. PRELIMINAR DE 
CITAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS NA QUALIDADE DE 
LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. REJEIÇÃO. 
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL 
DESPROVIDAS. 
1.  Não há necess idade de formação de l i t isconsórc io  pass ivo 
necessár io  entre  os candidatos mais  bem c lass i f icados em 
re lação ao recorr ido,  os quais  possuem mera expectat iva de 
d i re i to ,  v is to  que foram aprovados fora do número to ta l  de 
vagas.  Pre l iminar  re je i tada.  Precedentes.  
2 .  Afigura-se de excessivo r igor a at i tude da banca 
examinadora,  ao deixar de conferir  pontuação referente à 
prova de t í tulos ao candidato,  que demonstrou,  por meio 
idôneo, ter  s ido aprovado em outros concursos públicos 
para cargos privat ivos de bacharel  em Direito.  
3.  Mant ida a sentença de procedência do pedido,  inc lus ive 
quanto à condenação re la t iva aos honorár ios advocat íc ios,  por  
ter  s ido f ixada dentro de parâmetros razoáveis .  
4 .  Apelação e remessa of ic ia l  desprov idas” .  (gr i fe i )  (AC 
0011805- 70.2010.4.01.3803/MG, Relator  Desembargador 
Federa l  DANIEL PAES RIBEIRO, 19/09/2014 e-DJF1 P.  536) .   

 

Assim sendo, caracter izado está o d ire i to do autor de 
comprovar a t i tu lação que possui apenas com cópia autent icada do 
Termo de Posse. 

Ante o exposto, conf i rmo os termos da antecipação da tute la 
defer ida e CONCEDO A SEGURANÇA ,  ao teor da fundamentação 
supra para determinar ao IFPI que considere a cópia autent icada do 
Termo de Posse como documento hábi l  a demonstrar a aprovação do 
impetrante em concurso públ ico, atr ibuindo- lhe a pontuação de 
t í tu los, prevista no Edita l  nº 1/2014, de 27/02/2014, i tem 11.7, a l iena 
AD-4. Por conseguinte,  ext ingo o processo com ju lgamento do méri to,  
nos termos do art .  269, I ,  do CPC pátr io. 	

 

Reputo que a sentença bem apreciou a questão trazida a debate, razão 

pela qual merece ser conf i rmada, por seus própr ios fundamentos.  

Ante o exposto, nego provimento à remessa of ic ia l .   

É o meu voto. 

 
 

Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO 
Relator 


