
 
 
 
 

   1 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Plantão Jurisdicional do 2º Grau 
 

Protocolo n°: 2021/10.372-1 

Mandado de Segurança 

 

**Comarca de Porto Alegre** 

 

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO RIO GRAN 

Impetrante 

 

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Coator(a) 

 

D E C I S Ã O  

 

Vistos. 

1. REATÓRIO. Trata-se de mandado de segurança coletivo 

impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DO RIO GRANDE DO SUL - APEF apontando como coator ato do 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 

consistente em edital de concurso público, em relação ao qual impugna o 

item 3.3, alínea b, que diz o seguinte: 

Para atuar na Educação Básica/Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais) e Ensino 

Médio, em Educação Física: 

a) Diploma e/ou Certificado de Conclusão de 

Curso Superior de Licenciatura em Educação Física. 

b) Registro Profissional no Conselho Regional 

de Educação Física (CREF), com data atualizada de 

credenciamento. 
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Atenção: Não será aceita inscrição para 

professor(a) de Ed. Física sem a apresentação da 

carteira do CREF com validade. 

Alega, em essência, ferimento à direito líquido e certo, 

considerando os documentos necessários para a inscrição, 

especificamente a exigência de prévio registro junto ao Conselho de 

Educação Física. 

Diante dessa realidade, requer liminar no sentido de 

“determinar que a Autoridade coatora suspenda o cadastro temporário de 

contratação emergencial para professor em prol de retificar a alínea „b‟ do 

item 3.3 prevista no edital para que a comprovação do registro junto ao 

Conselho Regional de Educação Física seja apresentada somente no ato 

de posse dos candidatos aprovados, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais) ou a ser arbitrada pelo juízo, além de 

configuração de crime de desobediência”. 

2. FUNDAMENTAÇÃO. A exigência constante da alínea b do 

item 3.3 do Edital, vai de encontro a já antiga e torrencial jurisprudência 

de todos os tribunais do país, inclusive do nosso, e do STJ, haja vista a 

Súm. 266, provocando, com isso, o próprio Administrador Público 

Estadual, tumulto no certame.  

Dessarte, afirmada a probabilidade do direito quanto ao 

mérito, resulta evidente a ineficácia da segurança, no caso de, a final, ser 

deferida, pois as inscrições se encerram no próximo dia 10. 

3. DISPOSITIVO. Nesses termos, com base no art. 7º, III, da 

Lei 12.016/09, defiro a liminar, a fim de suspender, para fins de inscrição, 

a alínea b do item 3.3 do Edital questionado, devendo a autoridade 

coatora cumpri-la, desde logo, sob pena de multa pessoal de R$ 200,00 
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de multa por inscrição negada pelo mencionado motivo, sem prejuízo do 

crime de desobediência. 

Notifique-se, com urgência, com envio de exemplar, para fins 

de imediato cumprimento, e de eventuais informações no prazo de dez 

dias. 

Com as informações, ou decorrido o prazo, vista à douta 

Procuradoria de Justiça. 

Distribua-se na forma do Regimento Interno. 

Porto Alegre, 8 de janeiro de 2021, às 8h30min. 

 

Des. Irineu Mariani, 

Magistrado Plantonista. 


