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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. 

ART. 21, , II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 86, DE 1º DECAPUT

DEZEMBRO DE 2008 DO ESTADO DA PARAÍBA E, POR

ARRASTAMENTO, ART. 5º, § 2º, II, DO ANEXO ÚNICO DA

RESOLUÇÃO CSPGE-PB Nº 02, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.

CONCURSO DE PROCURADOR DO ESTADO. EXIGÊNCIA DA

CONCLUSÃO DO CURSO DE DIREITO NO ATO DA INSCRIÇÃO.

APARENTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA ACESSIBILIDADE

AOS CARGOS PÚBLICOS (ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

E ART. 30, VII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). INSCRIÇÕES EM

ANDAMENTO. PRESENÇA DO E FUMUS BONI IURIS PERICULUM IN

. DEFERIMENTO DA LIMINAR.MORA

- Deve ser acolhido o pedido liminar de suspensão dos efeitos de lei que exige a

conclusão do curso de Direito, no ato de inscrição de concurso público para

Procurador do Estado, em face da aparente ofensa ao princípio da ampla

acessibilidade dos cargos públicos, previsto no art. 30, VII, da Constituição

Estadual, bem como do fato de estarem em andamento as inscrições preliminares

do certame.  e presentes.Fumus boni iuris periculum in mora 

 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima identificados.
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 o Colendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em sessãoA C O R D A

plenária, por unanimidade, em deferir a liminar requerida, integrando a decisão a certidão de julgamento

constante dos autos.

 

 

 

RELATÓRIO

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por meio do 1º

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, com fulcro no art. 105, I, “a”, nº 3, da Constituição do

Estado da Paraíba, propôs AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO

LIMINAR, visando à declaração de inconstitucionalidade do inciso II, caput, do art. 21 da Lei

Complementar nº 86, de 1º de dezembro de 2008 do Estado da Paraíba e, por arrastamento, do art. 5º, §2º,

inciso II, do Anexo Único da Resolução CSPGE-PB nº 02, de 11 de dezembro de 2019, por ofensa ao art.

37, inciso I, da Constituição Federal (norma reproduzida no art. 30, inciso VII, da Constituição Estadual).

 

Alega inconstitucionalidade material dos citados dispositivos, decorrente da

ofensa ao princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, I, CF, e art. 30, VII, CE), uma

vez que o art. 21, II, da Lei Complementar Estadual nº 08, de 1º de dezembro de 2008 (Lei Orgânica da

Procuradoria-Geral do Estado) e, por arrastamento, o art. 5º, §2º, II, do Anexo Único da Resolução nº 02,

de 11 de dezembro de 2019 (Regulamento do Concurso Público para ingresso na Carreira de Procurador

do Estado da Paraíba), aprovada pelo Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba

(CSPGE-PB), trazem a exigência, para o ato inicial de inscrição preliminar em concurso público de

provas e títulos para o provimento do cargo de Procurador do Estado, da apresentação do diploma de

Bacharel em Direito, o que foi ratificado pelo Edital nº 01-PGE, de 8 de junho de 2021, que exige, no

Item 6.2.1, “b”, para a inscrição preliminar, o diploma de bacharel em Direito.

 

Aduz, ainda, que a norma constitucional assegura o direito público subjetivo de

acesso aos cargos públicos como regra que apenas pode ser excepcionada por requisitos restritivos que

guardem respaldo na razoabilidade; que, em relação à organização em carreira da Advocacia-Geral do
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Estado da Paraíba, a Constituição Estadual atribuiu-lhe à Procuradoria-Geral do Estado (art. 132),

prevendo, no inciso VI do art. 135, como princípio a ser observado o “provimento do cargo de Procurador

do Estado somente para advogado”, de modo que se apenas o provimento do cargo exige a condição de

advogado, revela-se desproporcional estabelecer exigência restritiva à concorrência, no sentido de

apresentação, já no ato de inscrição, de documento que comprove a conclusão em curso de bacharelado

em Direito, partindo-se da lógica do precedente que originou a edição da Súmula nº 266 do STJ.

 

Requer o deferimento de medida cautelar para suspender a eficácia normativa do

inciso II do caput do art. 21 da Lei Complementar Estadual nº 86, de 1º de dezembro de 2008, e, por

arrastamento, do art. 5º, §2º, inciso II, do Anexo Único da Resolução CSPGE-PB nº 02, de 11 de

dezembro de 2019, diante da ofensa ao art. 30, VII, da Constituição do Estado da Paraíba, indicando-se

expressamente ao Estado da Paraíba a impossibilidade de se valer do dispositivo legal para a realização

do concurso em andamento, que se encontra ainda na fase das inscrições preliminares. No mérito, postula

a declaração de inconstitucionalidade dos referidos normativos.

 

A inicial veio instruída com documentos (IDs 11375178 a 11375178).

 

É o relatório.

 

VOTO

            

Sabe-se que a atribuição de efeito suspensivo é de natureza eminentemente

cautelar, estando a sua concessão ligada à demonstração da aparência de um bom direito e da

possibilidade de causar lesão em decorrência da demora.

 

DA FUMAÇA DO BOM DIREITO:

 

De início, convém analisar os dispositivos legais questionados na presente ação.
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O art. 21, , II, da Lei Complementar Estadual nº 86, de 1º de dezembro decaput

2008 (Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado) dispõe:

 

Art. 21 :. São requisitos para a inscrição no concurso de ingresso

I – ser brasileiro;

II – ter concluído o curso de bacharelado em Direito, em Faculdade oficial ou

;reconhecida no país

III – comprovar quitação ou isenção do serviço militar;

IV – estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações eleitorais;

V – possuir idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais;

VI – gozar de higidez física e mental;

§ 1º A prova da inexistência de antecedentes criminais será feita mediante

certificado de antecedentes criminais da Justiça e da Polícia dos Estados em que o

candidato houver residido nos últimos cinco anos, podendo o Conselho Superior

da Procuradoria-Geral do Estado realizar investigações sobre a conduta do

candidato.

§ 2º O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado poderá autorizar a

dispensa, no ato da inscrição, da prova de atendimento pelos candidatos dos

requisitos exigidos nos incisos V e VI, determinando o momento adequado para

sua apresentação.

 

Por sua vez, o art. 5º, § 2º, II, do Anexo Único da Resolução CSPGE-PB nº 02,

de 11 de dezembro de 2019 (Regulamento do Concurso Público para ingresso na Carreira de Procurador

do Estado da Paraíba), prescreve:

 

Seção II

Da Inscrição e dos Requisitos

Art. 5º. A inscrição para o concurso público ficará aberta, no mínimo, durante 30

(trinta) dias contínuos, a partir da sua publicação em Diário Oficial do Estado.

§1º. A publicação do edital será feita integralmente ou por extrato, com

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis para início do prazo de inscrição.

§2º. Observado o art. 21, caput e seu §2º, da Lei Complementar nº 86, de

2008, são requisitos exigidos para a inscrição:

I – ser brasileiro;

II – ter concluído o curso de bacharelado em Direito, em Faculdade oficial ou

;reconhecida no país

III – comprovar quitação ou isenção do serviço militar; e

IV – estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações eleitorais.

 

De igual modo, o Edital nº 01-PGE, de 8 de junho de 2021, ao dispor no Item 6

sobre os requisitos das inscrições preliminares no concurso público, definiu, no Item 6.2.1, “b”, o

seguinte:
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6.2.1 Para a inscrição preliminar, o candidato deverá enviar, em link específico a

ser divulgado na internet, no endereço eletrônico

http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pb_21_procura dor, no período de

inscrição preliminar, imagem legível da seguinte documentação:

(...)

b) diploma de bacharel em Direito, registrado pelo MEC”

 

No caso em questão, entendo que os referidos artigos são, prima facie,

materialmente inconstitucionais, haja vista a afronta ao art. 30, VII, da Constituição Estadual, que retrata

norma de reprodução obrigatória da Lei Maior, qual seja, o inciso I do art. 37, relativa ao princípio da

ampla acessibilidade dos cargos públicos. Vejamos o teor da mencionada norma:

 

Art. 30. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos

Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade, eficiência, segurança jurídica e, também, ao seguinte:

(...)

VII - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na

forma da lei.

 

Com efeito, o preceito em epígrafe, um dos postulados do Direito Administrativo,

denota que não se pode, de forma irrazoável, criar empecilho ao .direito à prestação do concurso público

Assim, , é desmedida a o curso de bacharelado em Direitoa priori exigência antecipada de conclusão d  por

ocasião da inscrição do concurso para o cargo de Procurador do Estado da Paraíba, sobretudo porque a

própria Constituição Estadual, acerca do cargo em questão, não faz tal cobrança, trazendo, em seu art.

provimento do cargo somente para advogado135, VI, como princípio o . 

 

Destarte, se a própria Constituição Estadual, ao tratar do cargo em comento,

impõe a condição de advogado para o seu , é aparentemente desproporcional a determinaçãoprovimento

Tal conclusão éde apresentação, já no ato de inscrição do concurso, do diploma do curso de Direito. 

retirada da mesma lógica do precedente que originou a edição da Súmula nº 266 do STJ, :in verbis

 

Súmula 266-STJ. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve

ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público

 

No mesmo norte, o STF, a fim de resguardar a observância ao preceito em

discussão, possui o entendimento de que a comprovação da habilitação exigida para a investidura em

cargo público deve ocorrer no momento da posse. Vejamos:
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Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo.

Concurso público. Exigência prevista no edital. Comprovação. Data da posse.

Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou

entendimento no sentido de que a comprovação dos requisitos para o exercício do

cargo público, salvo na hipótese do art. 93, inciso I, da Constituição, deve ser

exigida no momento da posse. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o

art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE

953125 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em

11/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 25-11-2016      

PUBLIC 28-11-2016) 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO

REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS PREVISTOS NO

EDITAL. MOMENTO DA EXIGÊNCIA. POSSE. PRECEDENTES. A

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que – exceto na

hipótese prevista no art. 93, I, da Constituição – exige-se o cumprimento de

requisito de habilitação para investidura em cargo público no momento da posse e

não no da inscrição do concurso público. Precedentes. Agravo regimental a que se

nega provimento. (AI 418727 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira

Turma, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG  

08-05-2014 PUBLIC 09-05-2014)  

 

CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE TÉCNICO

DE PROVIMENTO DE APOIO. EXIGÊNCIA DE TRES ANOS DE

HABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONA.

SEGURANÇA CONCEDIDA. I - O que importa para o cumprimento da

finalidade da lei é a existência da habilitação plena no ato da posse. II - A

exigência de habilitação para o exercício do cargo objeto do certame dar-se-á no

ato da posse e não da inscrição do concurso. III - Precedentes. IV - Ordem

concedida. (MS 26668, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal

Pleno, julgado em 15/04/2009, DJe-099 DIVULG 28-05-2009 PUBLIC      

29-05-2009 EMENT VOL-02362-05 PP-00919)  

 

Assim, presente o requisito do , passo ao exame do                                 fumus boni iuris periculum in

.mora

 

DO PERIGO DA DEMORA:

 

O  para a concessão do efeito suspensivo pleiteado mostra-sepericulum in mora
evidente, afinal, a exigência da prova de conclusão do curso de bacharel em Direito, já no ato da inscrição
do concurso de Procurador do Estado da Paraíba, está em pleno vigor, enquanto que as inscrições
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preliminares do citado certame estão em andamento, tendo como data final o dia 15 de julho de 2021.
Bem por isso, tenho por indiscutível o perigo da demora no retardo desta decisão.

 

Diante do exposto, configurados os requisitos legais à concessão da medida

liminar requerida, a eficácia normativa do inciso II do caput do art. 21 da Lei Complementarsuspendo 

Estadual nº 86, de 1º de dezembro de 2008, e, por arrastamento, do art. 5º, § 2º, II, do Anexo Único da

Resolução CSPGE-PB nº 02, de 11 de dezembro de 2019, em face da constatação de vício material de

inconstitucionalidade.

 

Notifique-se o Governador do Estado e o Presidente da Assembleia Legislativa

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, prestem informações.

 

Em seguida, cite-se o Procurador-Geral do Estado, para se manifestar no prazo de

40 (quarenta) dias.

 

Por fim, remeta-se o feito à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de

parecer.

 

É como voto.

 

 

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos

Relator
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