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MANDADO DE SEGURANÇA: 0865839-53.2018.8.10.0001 
 
Impetrante: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO
LUÍS – SINDEDUCAÇÃO 
 
Impetrado: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
 

ÓRGÃO JULGADOR: Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís 
 

                                   
 

SENTENÇA
 

Trata-se de mandado de segurança coletivo, c/c pedido de urgência,

impetrado por Sindicato dos Profissionais do Ensino Público Municipal de São Luís

- SINDEDUCAÇÃO, contra ato dito ilegal do Secretário de Educação do Município

de São Luís, que expediu e publicou edital de realização de processo seletivo de

escolha pública democrática de servidores efetivos na função de gestores gerais e

gestores adjuntos das unidades de educação básica, da rede pública municipal de

São Luís (Edital 01/2018-SEMED).
 

Alega o impetrante a ausência de ampla divulgação do edital no portal de

informações do site do Município de São Luís e de publicação em Diário Oficial do

Município, pois divulgado apenas na página destinada à veiculação de editais (

http://www.saoluis.ma.gov.br/lista_editais.asp), em 15 de dezembro, sendo

posterior ao início da inscrição, datada de 14 de dezembro deste ano.
 

Segue impugnando pontos centrais do edital, especificamente as regras para

inscrição no processo seletivo, especificamente a que limita o acesso dos

profissionais efetivos do magistério ao seletivo após 12 (meses) de efetivo

exercício; a que não define eventuais ocupantes de vagas não preenchidas pelos

profissionais efetivos; a falta de clareza entre a função do Gestor A e do Gestor B,

insuficiente para embasar a escolha do candidato pela falta de dados e diferença da

remuneração; e a declaração de cumprimento de estágio probatório. Requer,

liminarmente, a suspensão dos pontos impugnados (Artigo 9º, parágrafo único,

Artigo 10, IV, Artigo 29, VII,– Artigo 29, VIII, Artigo 11, §2º) e a retificação e

republicação do edital, devidamente assinado pelo prefeito municipal, com ampla

divulgação do processo seletivo e reabertura dos prazos de inscrição.
 

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id 16380840).
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A autoridade impetrada prestou suas informações (id 17111155).
 

O Município de São Luís apresentou manifestação, requerendo a denegação

da segurança (id 17115940).
 

Parecer do Ministério Público pela denegação da segurança (id 17921770).
 

É o relatório. Decido.
 

2.      FUNDAMENTAÇÃO
 

O estatuto disciplinador do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/2009)

assegura, em seu art. 1º, a sua concessão “para proteger direito líquido e certo, não

amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais

forem as funções que exerça”. 
 

Nesse panorama, na ação mandamental – além dos requisitos necessários

ao exercício de qualquer ação judicial, tais como legitimidade de parte, interesse de

agir e possibilidade jurídica do pedido – há necessidade do preenchimento de duas

condições específicas, quais sejam: estar configurada a certeza e liquidez do direito

vindicado e que o ato apontado coator provenha de autoridade pública ou agente

de pessoa jurídica de direito privado, no exercício de atribuições do Poder Público.
 

Com efeito, por direito líquido e certo se entende “o que se apresenta

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no

momento da impetração.”.
 

Assim, para ser amparado por mandado de segurança, o direito deve ser

manifesto no momento da impetração, não se admitindo sobre ele dúvidas,

incertezas ou presunções.
 

No presente caso, em que pese os argumentos expendidos na Inicial,

entendo que a segurança deve ser concedida apenas parcialmente.
 

Com efeito, o requisito previsto no art. 10, IV, do Edital 01/2018 – SEMED

viola o princípio da legalidade, ao exigir que o candidato à vaga de gestor esteja

lotado na unidade escolar respectiva há pelo menos 12 meses.
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Este requisito não consta do Plano Municipal de Educação, instituído pela

Lei Municipal nº 6.001/2015, conforme a META 19, 19.2, a seguir transcrita:
 

19.2) Nomear os gestores escolares que forem eleitos, considerando os

seguintes critérios técnicos de mérito e desempenho:
 

- Ser profissional nomeado para cargo efetivo na rede municipal de

educação.
 

- Ter sido aprovado no estágio probatório.
 

- Ter disponibilidade de 40 horas semanais.
 

- Ter formação inicial em pedagogia e/ou nas licenciaturas e/ou

especialização em administração escolar ou gestão escolar.
 

- Ter experiência comprovada em unidade escolar por um período mínimo

de 3 anos como professor, gestor escolar, secretário escolar, ou especialista

em educação e/ou coordenador pedagógico.
 

- Apresentar um plano de ação para a gestão escolar. 
 

Além disso, o requisito restringe a participação de um número maior de

candidatos no certame, frustrando uma das finalidades do seletivo.
 

Por conseguinte, a nulidade se estende também ao inciso VII, art. 29, do

Edital, que exige apresentação de declaração do chefe imediato de que o candidato

se encontra em efetivo exercício e com assiduidade na escola pretendida. O

mesmo fundamento se aplica.
 

Desse modo, são nulos os artigos 10, IV, e 29, VII, do Edital nº 01/2018.
 

As demais alegações, entretanto, não merecem guarida.
 

A um, por não restar caracterizada a alegada ausência de publicidade de

edital. O edital foi publicado em site específico tanto no site da Prefeitura de São

Luís quanto do Instituto Excelência. Não se pode afastar a publicação por outros

meios de comunicação, inclusive no site da Administração Municipal.
 

Destaco que o edital fora direcionado aos professores efetivos da rede

pública municipal de ensino, profissionais com acesso ao site do município,

afastando a ausência ou deficiência de publicidade quando divulgado em portal do

Município. Dito edital fora destinado a parcela restrita da população, sendo
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suficiente, a meu sentir, e nesta etapa, a divulgação em site da municipalidade,

afastando-se pretensa ofensa ao princípio da publicidade.
 

No que tange à exigência de declaração de fim de estágio probatório,

também não vislumbro ofensa ao princípio da legalidade. A exigência consta da

META 19, 19.2, item ii, conforme exposto acima.
 

Quanto à ausência de definição acerca de quais candidatos poderão

preencher as vagas em caso de não preenchimento por servidores efetivos,

entendo que não há ilegalidade. Naturalmente, caso não haja candidatos do quadro

efetivo em número suficiente para preenchimento das vagas, estas serão

destinadas em novo processo seletivo.
 

Não existe, por outro lado, na mencionada lei restrição para que estes

cargos sejam ocupados por pessoas alheias ao quadro da Administração,

mormente por se tratarem de cargos em provimento em comissão, os quais

deverão ser preenchidos preferencialmente, mas não exclusivamente, por

servidores efetivos.
 

Quanto à exigência de disponibilidade de 40h do candidato e a

correspondente proibição da participação de servidores em regime de ampliação de

jornadas, não vislumbro ilegalidade.
 

Com efeito, a exigência de disponibilidade de 40h semanais consta da META

19, 19.2, não havendo qualquer ilegalidade no requisito. Por outro lado, o

dispositivo que veda a participação de servidores em regime de ampliação de

jornada ressalva a possibilidade de participação do candidato que requerer o

cancelamento da ampliação.
 

Trata-se de hipótese de discricionariedade da Administração Pública, não

havendo ilegalidade a ser reparada.
 

Desse modo, merece parcial acolhimento a pretensão deduzida na Inicial.
 

3.    DISPOSITIVO
 

Diante do exposto, CONCEDO, em parte, a segurança pleiteada e, por

conseguinte, DECLARO a nulidade dos artigos 10, IV, e 29, VII, do Edital nº

01/2018-SEMED e DETERMINO ao Município de São Luís e ao Secretário
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Municipal de Educação a republicação do Edital, com a alteração aqui apontada,

fixando novo prazo para inscrições e publicando de forma ampla o edital retificado.
 

Sem verba honorária, na forma das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF[1].
 

Sem custas.
 

Prejudicada a análise dos Embargos de Declaração, em razão da ausência

superveniente do interesse recursal.
 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.
 

São Luís, datado eletronicamente.
 

MARCELO ELIAS MATOS E OKA
 

Juiz de Direito, Entrância Final
 

Respondendo pela  Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de

São Luís
 

[1]STJ/Súmula 105. Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.

  STF/Súmula 512. Não cabe condenação em honorários de advogados na ação de mandado de segurança.
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