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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 1ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
TERESINA DA COMARCA DE TERESINA
Praça Edgard Nogueira, Cabral, TERESINA - PI - CEP: 64000-830

PROCESSO Nº: 0830955-73.2020.8.18.0140
CLASSE: AÇÃO POPULAR (66)
ASSUNTO(S): [Violação aos Princípios Administrativos]
AUTOR: MANOEL RIBEIRO HOLANDA NETO, ESTACIO ALVES DOS SANTOS,
LUCIANO MARTINS DA CUNHA, MARCOS VINICIO DE SANTANA PEREIRA

REU: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI, ANTONIA
VALTERIA MELO ALVARENGA, SALOMAO MASCARENHAS CAVALCANTE,
NEHANDEARA NAZIRA NOGUEIRA GUERRA

 

SENTENÇA

Vistos etc.
Trata-se de ação popular, com pedido de liminar, ajuizada por MANOEL

RIBEIRO HOLANDA NETO E OUTROS, em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO PIAUÍ – FUESPI E OUTROS, requerendo, em síntese, que seja
declarado nulo a inscrição e o resultado final dos eleitos aos cargos de Diretor e
Vice-Diretor do Campus Dep. Jesualdo Cavalcante (Corrente-PI) da
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI.

Alegam os requerentes que a FUESPI realizou eleições para escolha do
cargo de Diretor e Vice-Diretor do Campus de Corrente-PI, para o quadriênio
2021/2024. Todavia, a referida instituição pública de ensino teria admitido como
inscritos concorrentes não servidores efetivos do quadro de professores, pois não
teriam sido admitidos através de concurso, não podendo postular cargo de direção
restrito aos professores servidores efetivos. Com a inicial foram acostados
documentos (ID. 13933643).

O pedido liminar foi deferido determinando a suspensão da posse e exercício
dos eleitos e sustando o resultado das eleições promovidas pelo Edital nº 01/2020
da FUESPI quanto aos cargos de direção do Campus Corrente-PI (ID. 13977200).

SALOMÃO MASCARENHAS CAVALCANTE e NEHANDEARA NAZIRA
NOGUEIRA GUERRA apresentaram contestação (ID. 14661746).

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI apresentou
contestação (ID. 15258681).

Os impetrantes apresentaram réplica às contestações (ID. 17040415).
O Ministério Público apresentou parecer opinando pela procedência do

pedido.
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É o relatório. DECIDO.
Inicialmente, cumpre reproduzir o teor do art. 37, inciso II, da Constituição

Federal, o qual prevê que:
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte: II - 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;

 
Como se observa do comando constitucional, o requisito básico para

garantia da impessoalidade, moralidade e isonomia no acesso a cargos públicos é
a realização de concurso público, uma vez que os critérios de seleção são
objetivos, não se admitindo quaisquer espécies de favoritismos ou discriminações
indevidas.

Dessa forma, a Norma Fundamental exige a realização de prova,
obrigatoriamente, para que a seleção seja realizada de forma isonômica, sendo
indispensável esse procedimento prévio para que possa haver uma investidura
regular na atividade pública permanente.

No caso dos autos, a discussão cinge-se à alegação do impetrante de que
teria havido investidura nos cargos de Diretor e Vice-Diretor do Campus Dep.
Jesualdo Cavalcante (Corrente-PI), da UESPI, por pessoas sem legitimidade para o
exercício dos cargos, pois seriam candidatos que não fazem parte do quadro de
professores efetivos da UESPI, o que seria um requisito para concorrer aos
referidos cargos. Assevera, o impetrante, que tal conduta que constituiria ato lesivo
ao patrimônio público e à moralidade administrativa.

Verificou-se no item 2.1 do EDITAL CEC Nº 01/2020, o qual regulou o
certame para os Cargos de Diretor e Vice-Diretor de Centro e Coordenador de
Curso da UESPI, que, de fato, somente poderão concorrer aos referidos cargos os
professores do quadro permanente, em efetivo exercício com Regime de Trabalho
em Tempo Integral (ID. 13933659).

No mesmo sentido, consta previsão no art. 94, “h”, do Estatuto da
Universidade Estadual do Piauí - UESPI, que são inelegíveis a qualquer cargo
eletivo na UESPI quem estiver no exercício da docência com contrato temporário
(ID. 13933671).
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Assim, resta analisar se os candidatos eleitos, o Sr. SALOMÃO
MASCARENHAS CAVALCANTE e a Sra. NEHANDEARA NAZIRA NOGUEIRA
GUERRA, fazem parte do quadro de professores permanentes da UESPI, conforme
a regra do concurso público prévio prevista no art. 37, inciso II, da Constituição.

Para esse fim, verificou-se que os referidos candidatos ingressaram na
UESPI por meio da seleção de Professor Auxiliar, realizada nos termos do Edital nº
003/92, que visava à contratação de docentes por tempo determinado, tratando-se
de seletivo para docência com contrato temporário, o que se confirma por meio da
Portaria DIREX 0308/92 que homologou o resultado do referido certame (ID.
13933669).

Todavia, a lei estadual nº 4.619, de 21 de setembro de 1993, que tratava
sobre a criação dos Campi Avançados da UESPI, trouxe previsão, no parágrafo
único do seu art. 7º, que tornou os professores aprovados, no certame para
temporários do Edital nº 003/92, em docentes do quadro permanente da UESPI,
nos seguintes termos:
 

Art. 7º. (...).
Parágrafo Único – Os professores que ministram aulas nos
cursos de Engenharia Agronômica e Licenciatura Plena em
Pedagogia, no Campus Avançado de Corrente e que tiverem
sido selecionados durante o período de vigência do convênio
Governo do Estado/UFPI/FADEP, passarão a integrar o
quadro de docentes da UESPI a partir da vigência da presente
lei.

 
Dessa forma, lei estadual nº 4.619/93 criou uma verdadeira hipótese sui

generis de ingresso no quadro permanente de docentes da UESPI, em arrepio à
previsão do art. 37, II, da CRFB/88, que torna necessário a prévia aprovação em
concurso público específico para o cargo almejado.

Como se observou, os aludidos candidatos ingressaram no quadro da UESPI
para cumprir contrato com prazo determinado, configurando a hipótese de
contratação temporária prevista no art. 37, inciso IX, da CRFB/88, a qual visa suprir
necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nesse contexto, faz-se mister trazer à baila a Súmula Vinculante nº 43,
segundo a qual:

Súmula Vinculante nº 43. É inconstitucional toda modalidade
de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia
aprovação em concurso público destinado ao seu provimento,
em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente
investido.
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Como se verifica do verbete sumular, não é possível investir o servidor

público em cargo na carreira na qual não tenha sido anteriormente investido por
meio de aprovação em concurso público específico. Assim, não é juridicamente
possível que um candidato aprovado em certame para cargo temporário seja
investido em cargo permanente com base nessa mesma aprovação.

Como bem assinala a Súmula Vinculante nº 43 e o art. 37, inciso II, da
CRFB/88, é necessária a aprovação em concurso público destinado ao provimento
do cargo almejado. Portanto, não se mostra legítima a forma de ingresso no quadro
de docentes permanentes da UESPI que foi utilizada pelos aludidos candidatos,
pois, a despeito de encontrarem amparo em lei estadual, sua forma de investida vai
de encontro à sistemática trazida pela Constituição Cidadã de 1988.

Dessa forma, a configuração mais ponderável para a situação desses
professores extrai-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se
refere à estabilidade excepcional dos servidores públicos anteriores à Constituição
de 1988, que encontra previsão no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

Segundo a norma do art. 19 do ADCT, os servidores públicos civis em
exercício na data da promulgação da CRFB/88, há pelo menos cinco anos
continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, são
considerados estáveis no serviço público, ou seja, a CRFB/88 equiparou tais
servidores aos servidores aprovados nos termos do art. 37 para fins de garantia da
estabilidade.

Todavia, tal equiparação limita-se ao reconhecimento da estabilidade de seus
cargos, não havendo transposição de servidores considerados cargos públicos de
carreiras distintas. Esse foi o entendimento firmado no seguinte julgamento, in
verbis:

SERVIDOR PÚBLICO – ESTABILIDADE – ARTIGO 19 DO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS – ALCANCE. A norma do artigo 19 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias encerra simples
estabilidade, ficando afastada a transposição de servidores
considerados cargos públicos integrados a carreiras distintas,
pouco importando encontrarem-se prestando serviços em
cargo e órgão diversos da Administração Pública. (ADI 351,
Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
14/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 04-
08-2014 PUBLIC 05-08-2014).
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Dessa forma, o servidor equiparado a efetivo para fins da estabilidade
excepcional do art. 19 do ADCT não detêm todos os direitos e deveres dos
servidores estatutários, pois seria medida que atingiria, por via indireta, a norma do
art. 37, inciso II, da CRFB/88, pela efetivação com dispensa de concurso público.
Foi com esse entendimento que o STF declarou inconstitucional norma da
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul que equiparava as vantagens dos
servidores públicos estatutários aos então celetistas que adquiriram estabilidade
por força da CRFB/88 (ADI 180, rel. min. Nelson Jobim, j. 3-4-2003, P, DJ de 27-6-
2003).

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 114, previu as
seguintes situações ensejadas pela norma do art. 19 do ADCT, ipsis litteris:
 

A norma do art. 19 do ADCT da Constituição brasileira
possibilita o surgimento das seguintes situações: a) o servidor
é estável por força do art. 19 do ADCT e não ocupa cargo de
provimento efetivo; b) o servidor que se tornou estável nos
termos do art. 19 do ADCT ocupa cargo de provimento efetivo
após ter sido aprovado em concurso público para o
provimento deste cargo; c) o servidor ocupa cargo de
provimento efetivo em razão de aprovação em concurso
público e é estável nos termos do art. 41 da Constituição da
República. O STF já se manifestou sobre essas hipóteses e,
quanto às listadas nos itens a e b, firmou o entendimento de
que, independentemente da estabilidade, a efetividade no
cargo será obtida pela imprescindível observância do art. 37,
II, da Constituição da República. [ADI 114, voto da rel. min.
Cármen Lúcia, j. 26-11-2009, P, DJE de 3-10-2011].

 
Assim, ou o servidor é estável por força do art. 19 do ADCT e não ocupa

cargo de provimento efetivo, ou o servidor se tornou estável por essa regra e,
posteriormente, tornou-se efetivo com aprovação em concurso público para esse
cargo, ou o servidor é estável e efetivo por meio de concurso público nos termos da
Constituição.

No caso em tela, verifica-se que os referidos servidores eleitos para os
cargos de direção, a despeito de não estarem abrangidos pela regra do art. 19 do
ADCT, enquadram-se na primeira hipótese prevista pela Corte Suprema, pois
tornaram-se estável por um meio que não seguiu a regra constitucional do concurso
público, não havendo que se falar em provimento efetivo no cargo de docente
permanente, pois não foram aprovados em concurso público específico para o
provimento deste cargo.
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Esse é o entendimento que se coaduna, por identidade de razão, com a
jurisprudência pátria exposta, tendo em vista a hipótese sui generis de ingresso no
quadro permanente de docentes da UESPI criada pela lei estadual nº 4.619/93, em
arrepio à previsão do art. 37, II, da CRFB/88.

Nestes termos, não há como considerar tais docentes como efetivos para
outros fins senão para fins de estabilidade no cargo, não sendo possível o seu
enquadramento como docentes permanentes para fins de candidatura a cargo
exclusivo desses profissionais, já que não cumpriram o requisito inarredável da
aprovação prévia em concurso público.

Na realidade, a situação dos aludidos docentes configura a vedação prevista
no art. 94, “h”, do Estatuto da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, segundo o
qual são inelegíveis a qualquer cargo eletivo na UESPI quem estiver no exercício
da docência com contrato temporário, pois a real natureza de seus cargos é de
cargo temporário, nos termos do processo seletivo em que foram aprovados.

Assim, assiste razão aos autores, devendo ser declarada nula a inscrição e
resultado final dos eleitos aos cargos de Diretor e Vice-Diretor do Campus Dep.
Jesualdo Cavalcante (Corrente-PI), por descumprimento às regras prevista no
Estatuto da UESPI e do edital de regência do referido certame.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido da parte autora, o que faço
com arrimo no artigo 487, I, do CPC, e confirmo a tutela de urgência deferida nos
autos, para declarar nula a inscrição e resultado final dos eleitos aos cargos de
Diretor e Vice-Diretor do Campus Dep. Jesualdo Cavalcante (Corrente-PI), para o
quadriênio 2021/2024.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, este no percentual de 10% sobre o valor da causa,
conforme art. 85, § 2º do CPC.

P.R.I.
TERESINA-PI, 30 de junho de 2021.

 
 

 

ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA
Juiz de Direito
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