
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 

JOAQUIM DA BARRA, DR. MARCELO MIAN, e/ou ILUSTRÍSSIMOS 

MEMBROS DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE Nº 01/2019 DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP. 

 

 

Eu, FERNANDO AUGUSTO FRESSATTI, brasileiro, 

casado, advogado, RG nº 42.546.837-9, CPF nº 322.347.528-17, residente e domiciliado 

na Av. Luiz Ferreira Costa, nº 209, Bairro Olhos D´Agua, Ipuã-SP, CEP 14.610-000, 

venho, respeitosamente perante Vossas Senhorias IMPUGNAR O EDITAL Nº 

01/2019 DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA 

BARRA-SP, CNPJ Nº 59.851.543/0001-65, nos termos das cláusulas 9.1 e 12.10 do 

Edital do certame. 

1 - DA TEMPESTIVIDADE 

 A presente impugnação é tempestiva em razão da 

publicação do edital de retificação de nº 01/2019 que foi publicado no dia 20 de 

setembro de 2019. 

Em que pese a questão de prazo previsto no edital, há que 

se consignar o direito de petição previsto no artigo 5º XXXIV, “a” da Constituição 

Federal que preconiza o seguinte: “XXXIV - são a todos assegurados, 

independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes 

Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;” 

No mais, há que se observar o Princípio da Autotutela 

existente em nosso ordenamento jurídico, em especial em Direito Administrativo, em 

que a Administração Pública pode, a qualquer momento, rever seus atos. 

o exercício deste poder-dever a Administração, atuando 

por provocação de particular ou de ofício, pode reapreciar os atos produzidos em seu 

âmbito. 

Nas palavras da jurista Maria Sylvia Zanella di Pietro, o 

Princípio da Autotutela "é uma decorrência do princípio da legalidade: se a 

Administração Pública está sujeita à lei, cabe-lhe, evidentemente, o controle da 

legalidade”. 

Portanto, não há qualquer perempção ao presente 

requerimento. 

2 - DA PLATAFORMA DE RECURSOS  

 

Ao clicar na opção “meus recursos” apenas aparece a 

informação “nenhum recurso solicitado até o momento”. 



Também não há outra opção quanto à interposição de 

recurso, motivo pelo qual, requeiro o recebimento do presente via e-mail sob pena de 

caracterizar 

 

Vejamos o acesso a minha área do aluno: 

 

 

 

 

 

Portanto, acessando área do candidato no site 

https://seletivaconcursos.areadocandidato.com.br/meus-editais, não foi possível 

https://seletivaconcursos.areadocandidato.com.br/meus-editais


registrar o recurso/impugnação conforme previsto no item 9.13 do edital, motivo pelo 

qual, não pode prosperar a cláusula 9.14 também do edital, sob pena de caracterização 

do direito de petição nos termos do art. 5º, XXXIV, “a” da Constituição Federal e as 

disposições da Lei nº 12527/2011. 

3 - PREVISÃO EDITALÍCIA A SER IMPUGNADA 

Inicialmente o edital previu para os empregos públicos de 

“Professor de Educação Básica II – Artes” e “Professor de Educação Básica II – 

Educação Física” os respectivos requisitos:  

A) Artes - Curso Superior, Licenciatura plena com a habilitação específica na área 

correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. Capacitação com 

no mínimo 180 horas, para atuar na Educação Especial; 

B) Educação Física - Curso Superior, Licenciatura plena com a habilitação específica na 

área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. Capacitação 

com no mínimo 180 horas, para atuar na Educação Especial. Registro no respectivo 

conselho. 

Sobreveio então retificação do edital modificando os 

requisitos para os empregos públicos de “Professor de Educação Básica II – Artes” e 

“Professor de Educação Básica II – Educação Física” sendo respectivamente os 

seguintes: 

A) Curso superior, Licenciatura de graduação plena com habilitação especifica ou 

formação superior na área correspondente e complementação nos termos da legislação 

vigente.  

B) Educação Física - Curso superior, Licenciatura de graduação plena com habilitação 

especifica ou formação superior na área correspondente e complementação nos termos 

da legislação vigente e registro no respectivo conselho. 

Com toda as venias cabíveis, não pode o edital do certame 

ou a Administração Pública Municipal usurpar a competência do Ministério da 

Educação para atribuir validade de diplomas ou certificados de cursos superiores. 

No caso, o edital e o Município de São Joaquim da Barra 

ao prever que apenas poderão participar do certame profissionais com “(...)formação 

superior na área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente” 
estão cerceando a possibilidade de possuidores de certificado/diploma de curso de 

formação especial de professores conforme os artigos 14 e 15 da Resolução nº 02/2015 

do Conselho Nacional de Educação, que prevêem o seguinte: 

“Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de 

caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior 

formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de 

conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 

(mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da 

equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida. 

§ 1º A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios: 



I - quando o curso de formação pedagógica pertencer à mesma área do curso de 

origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.000 (mil) horas;  

II - quando o curso de formação pedagógica pertencer a uma área diferente da do 

curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.400 (mil e quatrocentas) 

horas;  

III - a carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300 (trezentas) horas;  

IV - deverá haver 500 (quinhentas) horas dedicadas às atividades formativas referentes 

ao inciso I deste parágrafo, estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do 

artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;  

V - deverá haver 900 (novecentas) horas dedicadas às atividades formativas referentes 

ao inciso II deste parágrafo, estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do 

artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;  

VI - deverá haver 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de 

aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos, conforme núcleo definido 

no inciso III do artigo 12, consoante o projeto de curso da instituição;” 

§ 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da 

respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e 

metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, 

formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 

metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial 

e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas.  

§ 3º Cabe à instituição de educação superior ofertante do curso verificar a 

compatibilidade entre a formação do candidato e a habilitação pretendida.  

§ 4º O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da organização 

curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica intrinsecamente articulada 

com a prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico.  

§ 5º A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser realizada 

por instituições de educação superior, preferencialmente universidades, que ofertem 

curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo 

Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida, sendo dispensada a 

emissão de novos atos autorizativos.  

§ 6º A oferta de cursos de formação pedagógica para graduados deverá ser 

considerada quando dos processos de avaliação do curso de licenciatura mencionado 

no parágrafo anterior.  

§ 7º No prazo máximo de 5 (cinco) anos, o Ministério da Educação, em articulação 

com os sistemas de ensino e com os fóruns estaduais permanentes de apoio à formação 

docente, procederá à avaliação do desenvolvimento dos cursos de formação 

pedagógica para graduados, definindo prazo para sua extinção em cada estado da 

federação. 



Art. 15. Os cursos de segunda licenciatura terão carga horária mínima variável de 800 

(oitocentas) a 1.200 (mil e duzentas) horas, dependendo da equivalência entre a 

formação original e a nova licenciatura. 

 § 1º A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios: 

 I - quando o curso de segunda licenciatura pertencer à mesma área do curso de 

origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 800 (oitocentas) horas;  

II - quando o curso de segunda licenciatura pertencer a uma área diferente da do 

curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.200 (mil e duzentas) horas;  

III - a carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300 (trezentas) horas;” 

A Resolução 02/2015 do Conselho Nacional de Educação 

(MEC) possui respaldo na Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, Lei nº 11.502, de 11 de 

julho de 2007, Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, Lei nº 12.796, de 4 de abril de 

2013, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, observados os preceitos dos artigos 61 até 

67 e do artigo 87 da Lei nº 9.394, de 1996, que dispõem sobre a formação de 

profissionais do magistério, e considerando o Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 

2009, as Resoluções CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, CNE/CP nº 2, de 19 de 

fevereiro de 2002, CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, CNE/CP nº 1, de 11 de 

fevereiro de 2009, CNE/CP nº 3, de 15 de junho de 2012, e as Resoluções CNE/CEB nº 

2, de 19 de abril de 1999, e CNE/CEB nº 2, de 25 de fevereiro de 2009, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, bem como o Parecer CNE/CP nº 2, de 9 de 

junho de 2015, homologado por Despacho do Ministro de Estado da Educação 

publicado no Diário Oficial do União de 25 de junho de 2015. 

Não cabe ao Município decidir se o certificado/diploma 

expedido em favor de um professor de matemática que realizou o curso de 

complementação pedagógica ou segunda licenciatura nos termos da Resolução 02/2015 

em área diferente, como por exemplo, em artes, possui ou não validade para participar 

do certame. 

Os cursos de complementação pedagógica e segunda 

licenciatura são reconhecidos como licenciatura plena, possuindo total validade em todo 

âmbito nacional. Nesse sentido, inclusive, há várias jurisprudências, sendo oportuno 

colacionar uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.195.239 - RJ (2017/0279790-7). 

RELATOR:MINISTRO HERMAN BENJAMIN - AGRAVANTE  : COLÉGIO PEDRO II - 

AGRAVADO   : CARLOS GUILHERME DE SOUZA SAMPAIO - ADVOGADOS : 

MARCELO DAVIDOVICH  - RJ053782 - IGOR CORTES DE MEDEIROS E 

OUTRO(S) - RJ123016 – DECISÃO - Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu 

Recurso Especial interposto (art. 105, III, "a", da Constituição da República) contra 

acórdão assim ementado (fl. 273, e-STJ): “ADMINISTRATIVO. CONCURSO 

PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE EMCARGO DE PROFESSOR. 

LICENCIATURA PLENA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

DE DOCENTES. EQUIVALÊNCIA. 1. A Resolução CNE/CP n° 02/97 prevê, em seu 

artigo 10, que o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, cursado 

pelo apelante, eqüivale à licenciatura plena exigida pelo Edital n° 02,de maio de 



2013, que regulou o certame para o cargo de Professor I - Francês do Colégio Pedro II 

- unidade Rio de Janeiro. 2. Além disso, o Parecer CNE/CEB N° 31/2005 é claro ao 

entender que os certificados obtidos nos Programas Especiais de Formação 

Pedagógica de Docentes são equivalentes a diploma de licenciatura plena, sempre 

com irrestrita validade no território nacional. 3. Ademais, não se pode aplicar a 

Resolução CNE/CP n° 02/97 para criar e estabelecer o Programa Especial de 

Formação Pedagógica de Docentes em determinada localidade e, após, não aplicá-la 

quando se trata da equivalência do certificado recebido pelo concluinte do programa 

à licenciatura plena, em detrimento do art. 10 da Resolução acima mencionada. 4. 

Ressalta-se que a discussão, no presente caso, não se refere à prova de títulos, mas à 

eliminação do candidato do concurso público por não cumprir o requisito de 

escolaridade exigido para o cargo, o que não se sustenta em razão da equivalência 

acima mencionada. 5. Apelação provida.” Os Embargos de Declaração foram 

rejeitados (fl. 336, e-STJ). Aponta a parte agravante, em Recurso Especial, violação, 

em preliminar, do artigo 1.022 do CPC/2015; e, no mérito, do art. 12. §1°, da Lei 

8.112/1990. Aduz:No caso concreto em discussão, a entidade, em perfeita consonância 

com a disposição editalícia acima aludida, entendeu como descumprido o requisito em 

questão, uma vez que a parte, com vistas à satisfação da aludida exigência editalícia, 

apresentou documentação diversa, a saber, Certificado do Programa Especial de 

Formação Pedagógica de Docentes. Com efeito, o Certificado do Programa Especial 

de Formação Pedagógica de Docentes não é equivalente ao diploma de formação de 

Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Francês exigido no Edital para 

investidura no cargo almejado. O Programa Especial de Formação Pedagógica de 

Docentes, nos termos do artigo 1°, Parágrafo único da Resolução nº 2 CNE/CEB, 

destina-se a suprir a falta nas escolas de professores habilitados, em determinadas 

disciplinas e localidades, em caráter especial, o que não é, definitivamente, o caso dos 

autos, tendo em vista que o Colégio Pedro II realizou o concurso de professores e 

nomeou e empossou todos eles, não havendo de se falar em falta de professores para a 

disciplina. Portanto, o Certificado apresentado pelo autor só pode ser utilizado para as 

hipóteses previstas na Resolução nº 2 CNE/CEB, isto é, casos excepcionais em que 

houver falta nas escolas de professores habilitados, em determinadas disciplinas e 

localidades. Este não é o caso dos autos. Contrarrazões às fls. 373-388, e-STJ. 

Contraminuta às fls. 434-449, e-STJ. É o relatório. Decido. Os autos ingressaram neste 

Gabinete em 14.11.2017. A irresignação não merece prosperar. No enfrentamento da 

matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: Com efeito, os 

documentos de fls. 25/32 comprovam que o apelante é Bacharel em Letras (Curso de 

Letras Português/Francês), Mestre em Estudos de Literatura e que concluiu o 

Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, atestando inclusive que o 

mesmo está habilitado a lecionar para o Ensino Fundamental e Médio a disciplina 

Francês. De fato, a Resolução supracitada prevê que os programas de complementação 

pedagógica objetivam suprir a falta de professores habilitados, sendo, portanto, de 

aplicação especial a determinadas disciplinas e localidades. Prevê também que tais 

programas são equivalentes à licenciatura plena. Contudo, como consta no Parecer 

CNE/CP 26/2001 , a finalidade da citada resolução foi desvirtuada, pois, mesmo cm 

locais cm que não havia a carência de professores, as instituições locais de ensino 

continuaram a oferecer os Programas Especiais de Complcmentação Pedagógica. 

Assim, tornou-sc necessário compatibilizar as duas regras previstas na Resolução 

CNE/CP 02/97: a equivalência do Programa Especial de Formação Pedagógica de 

Docentes com a licenciatura plena (art. 10) e sua aplicação especial a determinadas 

disciplinas e localidades (art. 1º, parágrafo único). Com efeito, diversos profissionais 



cursaram o programa a fim de obter a licenciatura plena, mesmo em locais em que não 

havia a falta de professores capacitados, o que não pode ser invalidado pelo Estado, 

visto que as instituições estavam devidamente autorizadas a oferecer tal curso. 

Ressalta-se que o Conselho Nacional de Educação, no Parecer CNE/CP 26/2001, 

manifestou-se expressamente no sentido de que o programa de complcmentação 

pedagógica é equivalente ao diploma de licenciatura plena em todo o território 

nacional, independentemente de outros profissionais em atuação no mesmo sistema de 

ensino, a saber: (...) Importante também mencionar que o Parecer CNE/CEB N° 

31/2005, de fls. 38/41, ainda é claro ao entender que os certificados obtidos nos 

Programas Especiais de Formação Pedagógica de Docentes são equivalentes a 

diploma de licenciatura plena, sempre com irrestrita validade no território nacional. 

Ademais, não se pode aplicar a Resolução CNE/CP n° 02/97 para criar e estabelecer o 

Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes em determinada localidade 

e, após, não aplicá-la quando se trata da equivalência do certificado recebido pelo 

concluinte do programa à licenciatura plena, em detrimento do art. 10 da Resolução 

acima mencionada. No tocante à diferença entre a formação exigida como pressuposto 

para candidatura ao cargo e a formação para a pontuação na prova de títulos 

mencionada na sentença, é possível verificar que, conforme PARECER CNE/CP 

26/2001, é possível atribuir valores diferentes para a licenciatura plena e o certificado 

de conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, por não 

terem eles o mesmo valor, mas isso apenas na prova de títulos e não para fins dc 

eliminação do candidato por não cumprir a titulação mínima exigida para a inscrição 

no concurso, conforme trecho abaixo do citado parecer: (...) Ressalta-se que a 

discussão, no presente caso, não se refere à prova de títulos, mas à eliminação do 

candidato por não cumprir o requisito de escolaridade exigido para o cargo, conforme 

consta à fl. 82 e no parecer de fls. 68/70. Assim, pode-se concluir que agiu 

equivocadamente a Administração Pública, visto que os pareceres do Conselho 

Nacional de Educação apontam para a possibilidade de se estabelecer diferenças entre 

a licenciatura plena e o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes no 

que se refere à prova de títulos, mas não com relação a requisito para exercício do 

cargo. Destaca-se também que este entendimento está de acordo com a Lei de 

Diretrizes c Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/1996), uma vez que esta 

determina, em seu art. 63, caput e inciso II, que os institutos superiores de educação 

manterão programas de formação pedagógica para portadores de diplomas dc 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica, sem trazer qualquer 

limitação. Sob esse aspecto, a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial 

demanda a análise de cláusulas do Edital e do contexto fático-probatório dos autos, 

inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte. A 

propósito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

PROFESSOR. DIPLOMA EXIGIDO EM EDITAL. OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. MATÉRIA FÁTICO-

PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 

7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. 

Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu, com base na prova dos autos, haver 

exigência expressa em edital de formação em nível superior completo específico em 

Pedagogia ou Normal Superior para o cargo de professor. Rever tal entendimento 

implica reexame de cláusulas do edital e de matéria fático-probatória, o que é vedado 

em Recurso Especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A análise do dissídio jurisprudencial fica 



prejudicada, em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível 

encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma 

vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, 

mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 4. Recurso Especial 

conhecido em parte e não provido. (REsp 1670497/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)” Por tudo 

isso, conheço  do Agravo para, no mérito, negar provimento ao Recurso Especial. 

Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 22 de novembro de 2017. MINISTRO 

HERMAN BENJAMIN- Relator” - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.195.239 - RJ (2017/0279790-7). Decisão Publica em 19 de dezembro de 2017. 

O Programa de Formação Pedagógica, inicialmente, era 

chancelado pela Resolução n° 02/1997 do Conselho Nacional de Educação, sendo, 

posteriormente, chancelado pela Resolução 02/2015 também do Conselho Nacional de 

Educação. 

Não se olvida que o Edital é a “Lei” do certame (concurso 

público/processo seletivo), contudo, ele não pode contrariar o princípio da legalidade 

expresso no caput do art. 37 da Constituição Federal. 

Saliento que a Administração Pública, em seus atos 

administrativos, deve sempre pautar pela legalidade estrita, sendo que, mesmo para agir 

em uma margem de discricionariedade, deve pautar-se nas opções previstas em Lei. 

4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES 

Nesta oportunidade informo que, por questão de 

celeridade e economia processual, a decisão administrativa proferida em razão do 

presente pedido poderá ser aproveitada pelos demais candidatos que tenham interesse na 

retificação do edital. 

5 - PEDIDO(S) 

Diante de todo exposto, requeiro a retificação do edital, 

alterando-se o item 1.4 previsto no Edital de Abertura nº 001/2019, no qual altera as 

informações contidas na coluna “Requisitos Básicos” do cargo PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTES e EDUCAÇÃO FÍSICA, substituindo a expressão 

“(...) formação superior na área correspondente e complementação nos termos da 

legislação vigente” pela expressão “(...) formação superior com complementação 

pedagógica ou segunda licenciatura  nos termos da Resolução CNE/CP nº 02/2015 e 

legislação vigente” sob pena de ser proposta ação popular ou outra ação judicial 

específica para que se respeite a competência do Ministério da Educação quanto a 

atribuição de validade dos certificados/diplomas de cursos de complementação 

pedagógica ou segunda licenciatura, mesmo que de áreas diferentes à formação inicial, 

nos termos da Legislação Federal vigente. 

 

Termos em que, 

Peço e espero deferimento. 

 



São Joaquim da Barra-SP, 24 de setembro de 2019. 

 

FERNANDO AUGUSTO FRESSATTI 

OAB/SP 303.725 


