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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

EDITAL Nº 47 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE,
GS/SEED - 2020

Argumentações
Nome: HERMES SILVA LEAO  
CPF: 59762721934 

Edital: EDITAL Nº 47 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE, GS/SEED - 2020

Item/Subitem: 1.2.a

Argumentação do candidato:

1.2 O PSS será constituído de:  

a) provas objetivas, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; 
b) prova de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade da SEED/PR 

A instituição de prova objetiva como método de seleção impõe complexidade imprópria aos processos seletivos simplificados
destinados à contratação temporária para o exercício de função de professor e professor pedagogo, estando em
desconformidade com o artigo 37, incisos II e IX da Constituição Federal, implicando, ainda, violação ao artigo 4º, caput, da
Lei Complementar Estadual nº 108/2005.  

Prevê a Constituição Federal: 

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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
(...) 
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; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998) 
(...) 
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público; (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020) 

Prevê a Lei Complementar Estadual nº 108/2005: 
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Art. 4º. O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei será feito mediante processo seletivo simplificado
sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial do Estado, prescindindo de concurso público. 

Na Administração Pública, impõe-se, como regra, a observância do concurso público para o provimento de cargo efetivo e de
emprego público, consoante o disposto no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal. Por imposição constitucional, o
concurso público será de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. 

No tocante à contratação temporária de pessoal autorizada pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, na análise do
Tema 612 de Repercussão Geral (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Dje de 31/10/2014), o Supremo Tribunal
Federal fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação
temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de
contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação
seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das
contingências normais da Administração”. 

É indubitável que a contratação de pessoal por prazo determinado visa atender necessidade temporária de excepcional
interesse público, consubstanciando-se em exceção à regra do concurso público. Por se enquadrar em hipótese excepcional,
que permite o afastamento da regra geral constitucional do concurso público, não é lícita a realização de certame idêntico
para a contratação de temporários, ao que se realizaria para o provimento de cargo efetivo e de emprego público. 

Em resumo, o concurso público se destina à seleção de servidores públicos para ocuparem cargo efetivo ou emprego
público. Tratando-se de exercício temporário e excepcional de função pública, como é o caso em tela, não há que se falar
em concurso público, de provas e títulos consoante item/subitem impugnado, por implicar em absoluto desvirtuamento da
figura de contratação temporária prevista no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e burla à regra geral do concurso
público (inciso II do artigo 37 da Constituição Federal).  

De acordo com Fabricio Macedo Motta, “O direito fundamental, que se efetivará com a realização do procedimento
administrativo denominado “concurso público”, abrange cargos e empregos públicos. As funções públicas não precedidas de
concurso público ou porque somente podem ser ocupadas por servidores efetivos (concursados, obviamente, nos termos do
art. 37, inciso V), em se tratando de funções de confiança, ou porque a realização do concurso poderia obstar a proteção
temporária de interesse público excepcional (art. 37, inciso IX)” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. et.al. Comentários à
Constituição do Brasil. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 894). 

O Supremo Tribunal Federal também reconhece a inoportunidade da realização de concurso público para a contratação de
pessoal por tempo determinado. De acordo com o Ministro Luiz Fux, nas contratações realizadas com escopo no inciso IX da
Constituição Federal: “A condição mais evidente é a temporariedade, que pode ser ora da demanda ora do excepcional
interesse público contemplado, mas que não se basta na temporariedade do vínculo, sendo a excepcionalidade que torna a
realização de concurso público inoportuna no caso concreto” (ADI 5267/MG, Rel. Min. Luiz Fux) 

No mesmo sentido, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello sobre as contratações por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público: “Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante
contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em
circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime
normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a
própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se
justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é
temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realização de concurso, sem que suas delongas
deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar”. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 292). 
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Em comentários ao inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e citando a lei federal de contratação temporária, Fabricio
Macedo Motta aduz que “Para a contratação temporária, sempre que possível diante das circunstâncias de cada caso, é
necessária a realização de seleção prévia entre os candidatos, mais breve e simplificada, como forma de atender aos
princípios da impessoalidade, isonomia e moralidade. É o que a Lei Federal n. 8.745/93 denominou de “procedimento
seletivo simplificado”. Essa seleção não substitui nem elimina a obrigatoriedade de posterior concurso, no caso de
necessidade permanente, nem pode ser fonte de direito à permanência do contratado na função. Após verificar que o caso
concreto se enquadra nas hipóteses previstas em lei, a contratação deve ser efetuada com a exposição, expressa e pública,
dos motivos que conduziram à contratação, pois a ausência dessa justificativa pode levar à nulidade da contratação e à
responsabilização da autoridade” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. et.al. Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed.
São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 921). 

Ou seja, a seleção para contratação por prazo determinado exige a adoção de critérios objetivos, como não poderia ser
diferente no âmbito da Administração Pública, prescindindo, todavia, de concurso público, ante a natureza da contratação e
as razões que a justificam (temporariedade e excepcionalidade), de modo que tanto a legislação federal quanto a legislação
estadual preveem a observância de procedimento seletivo de caráter simplificado. No caso em exame, a exigência de prova
objetiva própria de concurso público implica violação à Constituição e a legislação infraconstitucional e serve como burla da
regra geral insculpida no inciso II do artigo 37 da Constituição. 

O Supremo Tribunal Federal tem decidido de maneira reiterada que “A contratação temporária prevista no inciso IX do art. 37
da Constituição da República não pode servir à burla da regra constitucional que obriga a realização de concurso público
para o provimento de cargo efetivo e de emprego público”. (ADI 3.649, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Dje de 30/10/2014). 

Ademais, o artigo 4º da Lei Complementar Estadual nº 108/2005 determina que a contratação por prazo determinado deve
ser feita mediante processo seletivo simplificado, prescindindo de concurso público. No caso em exame, a adoção de
concurso de provas e títulos, por ser idêntico ao regime geral de concursos públicos insculpido na Constituição Federal, não
atende o conteúdo da regra estadual, que prevê a adoção de processo seletivo simplificado para a contratação de pessoal
por prazo determinado e serve como burla à regra do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal. Não há como elaborar-se
interpretação diversa: concurso público e processo seletivo simplificado são figuras jurídicas distintas, pois caso não fossem,
seria desnecessário o discrímen efetuado pela lei. A adoção de prova objetiva, método de seleção próprio dos concursos
públicos, para a contratação de pessoal por prazo determinado implica no desvirtuamento da finalidade da norma. 

De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, “se alguém é investido de uns tantos poderes, não o é para atuá-los em
quaisquer circunstâncias ou perante quaisquer fins ou segundo quaisquer formas, mas só o é para mobilizar ditos poderes
ante determinadas circunstâncias, em vista de específicos fins e através de certas formas. Donde, quem mobilizasse tais
poderes fora das circunstâncias estabelecidas explícita ou implicitamente na lei, ou em desacordo com a finalidade legal ou
mediante formas distintas das estabelecidas na regra de direito, estaria, em rigor de verdade, agindo fora da própria
competência, isto é, sem competência (...) O desvio de poder é tipicamente um caso em que o agente, por apartar-se do fim
específico inerente ao poder que lhe estava condicionado, viola a regra de Direito, alheia-se da fonte que o legitimava”
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 61-
62). 

Mencione-se que o Instituto Água e Terra inaugurou processo seletivo por meio do Edital IAT nº 001/2020 por análise de
títulos, e não prevê a realização de prova objetiva. A instituição de critérios diferentes para um mesmo tipo de seleção
simplificada que tem origem na mesma legislação estadual, qual seja, a Lei Complementar Estadual nº 108/2005 caracteriza
nítida discriminação para com os docentes da rede estadual de ensino, e não deve subsistir. 

Não bastasse a incompatibilidade do método de aplicação de provas objetivas - acrescido ainda de prova de títulos - com o
regime do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado em âmbito estadual pela Lei Complementar Estadual
nº 108/2005, deve-se considerar o cenário de excepcionalidade sanitária decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19),
que impede a realização de provas presenciais.  

É fato notório que a Organização Mundial da Saúde – OMS declarou no dia 11/03/2020 estado de pandemia em razão do
coronavírus. 
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A pandemia da covid-19 se encontra instalada no Brasil, tendo sido reconhecido o status de transmissão comunitária desde
a data de 20/03/2020, que é aquela em que não é mais possível localizar a origem da infecção, indicando que o vírus está
circulando entre os indivíduos que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior. 

É fato notório que ainda não há vacina ou medicamento disponível contra o coronavírus. Diante disso, as medidas
recomendadas pelas autoridades da área da saúde, brasileiras e estrangeiras, para reduzir danos neste cenário de
pandemia, consistem, em síntese, na promoção do isolamento, adoção da quarentena e do distanciamento social. 

O distanciamento social é a diminuição de interação entre as pessoas de uma comunidade para diminuir a velocidade de
transmissão do vírus. É uma estratégia, cuja adoção é considerada importante pela comunidade científica, quando há
indivíduos já infectados, mas ainda assintomáticos ou oligossintomáticos, que não se sabem portadores da doença e não
estão em isolamento. Esta medida deve ser aplicada especialmente em locais onde existe transmissão comunitária – como é
o caso de todo o Brasil e, por conseguinte, do Estado do Paraná –, quando a ligação entre os casos já não pode ser
rastreada (transmissão comunitária) e o isolamento das pessoas expostas é insuficiente para frear a transmissão. 

Bem se sabe que em nosso país estão sendo adotadas medidas de distanciamento social ampliado, com restrições à
iniciativa privada e ao setor público, mediante a imposição do dever de observância de medidas sanitárias excepcionais, a
suspensão dos serviços e atividades não essenciais e que não atendam às necessidades inadiáveis da população, a adoção
de trabalho remoto, entre outras. 

A realização de provas objetivas e presenciais, nos municípios sede dos Núcleos Regionais de Educação, com duração de
duas horas e trinta minutos a quatro horas, a depender da vaga almejada pelo candidato, vai na contramão das medidas de
prevenção da covid-19 e tem o potencial de aumentar as infecções no Estado do Paraná. 

A imposição de obrigatoriedade de apresentação do (a) professor (a) candidato (a) para a realização de prova escrita é
ilegal, contrário às disposições federais e estaduais, especialmente ao artigo 3º e demais disposições do Decreto Estadual nº
4.230, de 16 de março de 2020 e Decreto Estadual nº 4.319, de 23 de março de 2020. 

Por todo o exposto, impugna-se e requer-se a retificação do edital para a retirada da prova objetiva como método de
seleção. Como consequência, requer-se a supressão dos itens 7 e 8 do edital (“Das provas objetivas” e “Dos procedimentos
para a realização das provas objetivas”). 

Data da argumentação 11/6/2020 11:46:10 AM

Nome: HERMES SILVA LEAO  
CPF: 59762721934 

Edital: EDITAL Nº 47 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE, GS/SEED - 2020

Item/Subitem: 1.3

Argumentação do candidato:

1.3 As provas objetivas serão aplicadas simultaneamente nos municípios sede do Núcleo Regional de Educação (NRE),
quais sejam: Apucarana, Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Dois
Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul,
Londrina, Maringá, Loanda, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Toledo,
Umuarama, União da Vitória e Wenceslau Braz. 
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A realização de provas objetivas presenciais nos municípios sede dos Núcleos Regionais de Educação (NRE), implica
necessariamente o deslocamento, reunião e aglomeração de pessoas em espaços fechados, haja vista a necessidade de
designação de ambientes salubres e sem ruídos aos candidatos para a resolução das avaliações. A imposição de prova
presencial é ilegal e está em descompasso com as medidas de prevenção e combate ao coronavírus. 

É fato notório que foi promulgada, no âmbito federal, a Lei nº 13.979/2020, que “Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019”. 

Na data de 20/03/2020 foi editado o Decreto Federal nº 10.282/2020 para regulamentar a referida lei e definir os serviços
públicos e as atividades essenciais. Dispõe o artigo 2º do Decreto Federal nº 10.282/2020:  

Art. 2º Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distrital e municipal, e aos
entes privados e às pessoas naturais. 

O §1º do artigo 3º do Decreto Federal nº 10.282/2020 conceitua serviços públicos e atividades essenciais, cuja manutenção
deve ser assegurada pelo poder público: 

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a
segurança da população, tais como: (...) 

Da leitura dos incisos deste dispositivo do Decreto Federal, verifica-se que a prestação de serviços educacionais e a oferta
pública de ensino não se encontram no rol de serviços públicos e atividades essenciais, justamente pelo fato de não serem
inadiáveis, isto é, a não oferta destes serviços não causa risco ou prejuízo à sobrevivência, saúde ou segurança da
população. Por consequência lógica, não há essencialidade na realização de prova objetiva presencial, em plena pandemia
e em cenário de excepcionalidade sanitária, visando à contratação temporária para o exercício das funções de professor e
de professor pedagogo.  

No âmbito do Estado do Paraná foram editados diversos atos normativos, dentre os quais se destacam os Decretos
Estaduais nº 4.230/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus – covid-19, e nº 4.317/2020, que dispõe sobre as medidas para a iniciativa privada
acerca do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância decorrente da covid-19. 

Constou no preâmbulo do Decreto Estadual nº 4.230/2020, como uma das finalidades que justificaram a sua edição, “que a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República”. 

O artigo 1º, inciso I, deste Decreto prevê como objetivo estratégico da administração pública estadual, para enfrentamento
da emergência de saúde pública em decorrência da Infecção Humana pelo covid-19, “I - limitar a transmissão humano a
humano, incluindo as infecções secundárias entre contatos próximos e profissionais expostos aos riscos de infecção,
prevenindo eventos de amplificação de transmissão”. 

O artigo 3º do Decreto Estadual 4.230/2020 determinou “a partir de 16 de março de 2020, a suspensão de eventos abertos
ao público, de qualquer natureza, com aglomeração acima de cinquenta pessoas”. 

A realização de prova objetiva presencial viola os direitos à saúde, à vida, à segurança, à incolumidade física e psicológica,
às políticas públicas de redução do risco de doença e outros agravos, entre outros. 
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O direito à saúde (artigo 6º da Constituição Federal) e de proteção à vida, como direitos fundamentais constitucionalmente
garantidos, dispensam maiores elucubrações. Decorrem, ainda, do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana
(artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), sendo resguardados pela Constituição (artigo 196) e pela legislação
infraconstitucional 

Por todo o exposto, impugna-se e requer-se a retificação do edital para a retirada da prova objetiva presencial como método
de seleção. 

Data da argumentação 1/1/1900 12:00:00 AM

Nome: HERMES SILVA LEAO  
CPF: 59762721934 

Edital: EDITAL Nº 47 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE, GS/SEED - 2020

Item/Subitem: 3.3.2.1

Argumentação do candidato:

3.3.2.1 O candidato que, no momento da convocação, estiver com idade pertencente ao grupo de risco do coronavírus,
segundo a legislação vigente, será considerado inapto temporariamente enquanto perdurar a situação emergencial de
saúde, conforme item 13 deste Edital. 

O item/subitem viola o princípio da igualdade previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal e os direitos dos
trabalhadores previstos nos incisos XXX e XXXI da Lei Maior: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:  
(...) 
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou
estado civil; 
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de
deficiência; 

Os candidatos que se submeterão ao processo seletivo simplificado não podem ser penalizados por possuírem mais de
sessenta anos de idade (inciso XXX do artigo 7º da Constituição Federal), ou possuírem morbidades ou comorbidades que
os insiram em grupo de risco do coronavírus (inciso XXXI do artigo 7º da Constituição Federal). A morbidade ou
comorbidade não impede a participação cívica, exercício de direitos e muito menos o exercício do direito constitucional ao
trabalho 

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 9.029/95 proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras
práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho. Em seu artigo 1º
prevê o seguinte: 

Art. 1º É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de
sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional,
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idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente previstas no inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

Não bastasse isso, decidiu o Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral que os requisitos do edital para o
ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material e os editais de
concurso público não podem prever situações que violem valores constitucionais (Repercussão geral reconhecida com
mérito julgado. STF, RE 898.450, rel. Min. Luiz Fux, j. 17-8-2016, DJe de 31-5-2017, Tema 838). 

Neste tocante, ressalte-se que não há lei que obste a contratação de trabalhador com idade pertencente ao grupo de risco
do coronavírus ou com morbidades ou comorbidades.  

Por todo o exposto, impugna-se e requer-se a exclusão da distinção entre pessoas de diferentes idades ou integrantes de
grupo de risco do covid-19, em razão de questões de saúde. 

Data da argumentação 1/1/1900 12:00:00 AM

Nome: HERMES SILVA LEAO  
CPF: 59762721934 

Edital: EDITAL Nº 47 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE, GS/SEED - 2020

Item/Subitem: 8.21.2

Argumentação do candidato:

8.21.2 Para os casos previstos na Lei n.º 14.019, de 2 de julho de 2020, será dispensado o uso da máscara, conforme item
8.21 deste Edital, para pessoas com autismo, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou com quaisquer outras
deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara. 

O presente item, ao permitir a dispensa do uso da máscara de proteção à covid-19 para pessoas com autismo, deficiência
intelectual, deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de
máscara, permite a exposição ao risco de contágio dos próprios candidatos portadores destas deficiências, bem como dos
demais candidatos, sob o equivocado pretexto de cumprir a Lei Federal nº 14.019/2020. 

Não se trata de perquirir a constitucionalidade da Lei Federal nº 14.019/2020 na presente impugnação. Contudo, bem se
sabe que o objetivo da referida lei foi isentar as pessoas com autismo, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou com
quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara, de serem punidas e penalizadas, até
mesmo criminalmente, ante a impossibilidade, decorrente da própria situação de saúde, em fazer uso do referido
equipamento de proteção. Em tese, se trata de norma protetiva (aos portadores de tais deficiências, isentando-os de punição
pelo não uso da máscara), que não pode servir de autorização à Administração Pública para franquear a possibilidade de
submeter a risco de contágio as pessoas que estarão com máscara, mas em contato com pessoas sem máscara. 

Infelizmente não há como assegurar que as pessoas sem máscara não contaminem ou não sejam contaminadas nos locais
de prova. A realização de prova objetiva presencial em contexto de excepcionalidade sanitária, somada à possibilidade de
comparecimento de pessoas sem máscara de proteção nos locais de prova, não atende os ditames da razoabilidade e
implica em violação à legislação e à Constituição. 

Compulsando o edital verifica-se que não há sequer a previsão de como ocorrerá o controle e organização das pessoas com
e sem máscara de proteção.  
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Há violação ao artigo 1º, inciso I e artigo 3º, ambos do Decreto Estadual nº 4.230/2020, artigo 1º, inciso III, artigo 6º e artigo
196, todos da Constituição Federal. 

Por todo o exposto, impugna-se e requer-se a exclusão da prova objetiva presencial, bem como a supressão da dispensa do
uso de máscara de proteção à covid-19, haja vista que não foi sequer delineado no instrumento convocatório como ocorrerá
o controle e organização das pessoas com e sem máscara de proteção.  

Data da argumentação 1/1/1900 12:00:00 AM

Nome: HERMES SILVA LEAO  
CPF: 59762721934 

Edital: EDITAL Nº 47 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE, GS/SEED - 2020

Item/Subitem: 8.22

Argumentação do candidato:

8.22 Serão divulgadas oportunamente, por ocasião da divulgação do edital previsto no subitem 7.2 deste Edital, mais
informações a respeito das medidas de proteção que serão adotadas no dia de realização das provas, em razão da
pandemia do novo coronavírus. 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do princípio da legalidade. Bem se sabe que o edital
objetiva estabelecer previamente as regras do jogo, assegurando a plena igualdade entre os candidatos e a objetividade no
concurso. O item ora impugnado, ao dispor que as informações a respeito das medidas de proteção que serão adotadas no
dia de realização das provas serão apresentadas em momento posterior (“por ocasião da divulgação do edital previsto no
subitem 7.2 deste Edital”), abre margem para subjetividades e não confere segurança aos candidatos que objetivam se
inscrever no concurso, e precisam fazê-lo até a data de 23/11/2020, ou seja, previamente à divulgação das medidas de
segurança.  

Ora, em tempos de pandemia reveste-se da maior importância a explicitação prévia das medidas de segurança e proteção à
covid-19 que serão adotadas pela comissão organizadora do processo, em conjunto com a Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte do Paraná.  

Sem dúvidas, estas informações serão consideradas pelos candidatos em um cálculo racional de riscos e benefícios, de
modo que a divulgação prévia das medidas de proteção que serão adotadas no dia da realização das provas faz-se
necessária para atender os ditames da segurança jurídica. 

Nas palavras de José Afonso da Silva, “a segurança jurídica consiste no conjunto de condições que tornam possível às
pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade
reconhecida” (SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 133). 

De acordo com José Joaquim Gomes Canotilho, “o homem necessita de segurança jurídica para conduzir, planificar e
conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo se consideravam os princípios da segurança
jurídica e proteção à confiança como elementos constitutivos do Estado de direito. Estes dois princípios – segurança jurídica
e proteção à confiança – andam estreitamente associados, a ponto de alguns autores considerarem o princípio da proteção
da confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se que a
segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica,
segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes
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subjetivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos
dos actos” (CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2000. p.
256). 

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), prevê o seguinte: 

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por
meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)  

Pelo exposto, requer-se a retificação do edital e retirada da prova objetiva como método de seleção, em razão da não
apresentação de informações a respeito das medidas e procedimentos de proteção que serão adotados no dia de realização
das provas, em razão da pandemia do novo coronavírus. 

Como pedido sucessivo, a retificação e/ou complementação do item/subitem para que passe a constar, objetivamente e de
forma detalhada no edital, informações a respeito das medidas e procedimentos de proteção que serão adotados no dia de
realização das provas, em razão da pandemia do novo coronavírus. 

Data da argumentação 1/1/1900 12:00:00 AM

Nome: HERMES SILVA LEAO  
CPF: 59762721934 

Edital: EDITAL Nº 47 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE, GS/SEED - 2020

Item/Subitem: 9.2.1

Argumentação do candidato:

9.2.1 Os títulos deverão ser enviados via upload no ato da inscrição e comprovados pelo candidato quando convocado por
meio de edital específico. 

O item/subitem ora impugnado exige a apresentação de comprovação da qualificação profissional anterior à assinatura do
contrato de trabalho. Tal exigência viola a razoabilidade e a proporcionalidade e atrai a aplicação analógica da Súmula nº
266 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser
exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.  

A exigência de apresentação dos títulos (qualificação profissional) no ato de inscrição também está em descompasso com a
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF): 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. 1º TENENTE DO QUADRO DE
OFICIAIS DE SAÚDE. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. MOMENTO DA EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO.
CONCURSO FORA DA ÁREA JURÍDICA. INSCRIÇÃO NO CERTAME. MOMENTO DA POSSE. AGRAVO IMPROVIDO.
PRECEDENTES. 
I – O momento para a exigência de habilitação para o exercício do cargo, que não seja da área jurídica, dar-se-á no ato da
posse e não da inscrição do concurso. Precedentes. 
II - Agravo regimental improvido.  
(RE nº 594.862/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/4/11). 
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. HABILITAÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO. AFERIÇÃO NO MOMENTO DA POSSE. PRECEDENTES. O Supremo
Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a habilitação legal para o exercício de cargo público deve ser exigida
no momento da posse. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AI nº 733.252/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/3/09). 

Por todo o exposto, impugna-se e requer-se a retificação do item/subitem para que passe a constar que os títulos poderão
ser comprovados pelo candidato quando convocado por meio de edital específico. 

Data da argumentação 1/1/1900 12:00:00 AM

Nome: HERMES SILVA LEAO  
CPF: 59762721934 

Edital: EDITAL Nº 47 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE, GS/SEED - 2020

Item/Subitem: 9.6.4

Argumentação do candidato:

9.6.4 O candidato que não enviar os títulos no ato da inscrição não receberá pontuação na prova de títulos, porém não será
eliminado do processo seletivo. 

O item/subitem ora impugnado exige a apresentação de comprovação da qualificação profissional anterior à assinatura do
contrato de trabalho, sob pena de o candidato não receber pontuação na prova de títulos. Tal exigência viola a razoabilidade
e a proporcionalidade e atrai a aplicação analógica da Súmula nº 266 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe: “O
diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso
público”.  

A exigência de apresentação dos títulos (qualificação profissional) no ato de inscrição também está em descompasso com a
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF): 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. 1º TENENTE DO QUADRO DE
OFICIAIS DE SAÚDE. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. MOMENTO DA EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO.
CONCURSO FORA DA ÁREA JURÍDICA. INSCRIÇÃO NO CERTAME. MOMENTO DA POSSE. AGRAVO IMPROVIDO.
PRECEDENTES. 
I – O momento para a exigência de habilitação para o exercício do cargo, que não seja da área jurídica, dar-se-á no ato da
posse e não da inscrição do concurso. Precedentes. 
II - Agravo regimental improvido.  
(RE nº 594.862/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/4/11). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. HABILITAÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO. AFERIÇÃO NO MOMENTO DA POSSE. PRECEDENTES. O Supremo
Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a habilitação legal para o exercício de cargo público deve ser exigida
no momento da posse. Agravo regimental a que se nega provimento. 



06/11/2020 Lista argumentações

https://security.cebraspe.org.br/SEED_PR_20_PROFESSOR/ImpugnacaoEdital/Impugnar 11/14

(AI nº 733.252/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/3/09). 

Por todo o exposto, impugna-se e requer-se a retificação do item/subitem para que passe a constar que os títulos poderão
ser comprovados pelo candidato quando convocado por meio de edital específico. 

Data da argumentação 1/1/1900 12:00:00 AM

Nome: HERMES SILVA LEAO  
CPF: 59762721934 

Edital: EDITAL Nº 47 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE, GS/SEED - 2020

Item/Subitem: 12.20

Argumentação do candidato:

12.20 Não serão contratados candidatos considerados pertencentes ao grupo de risco do coronavírus, conforme legislação
vigente. 

Pelas mesmas razões apresentadas na impugnação do item 3.3.2.1, impugna-se e requer-se a supressão do presente
item/subitem, uma vez que viola o princípio da igualdade previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, os direitos dos
trabalhadores previstos nos incisos XXX e XXXI da Constituição Federal, o artigo 1º da Lei Federal nº 9.029/95 e a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão geral reconhecida com mérito julgado (RE 898.450, rel. Min. Luiz
Fux, j. 17-8-2016, DJe de 31-5-2017, Tema 838), vez que não há lei em sentido formal e material que obste a contratação de
trabalhador com idade pertencente ao grupo de risco do coronavírus ou com morbidades ou comorbidades. 

Data da argumentação 1/1/1900 12:00:00 AM

Nome: HERMES SILVA LEAO  
CPF: 59762721934 

Edital: EDITAL Nº 47 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE, GS/SEED - 2020

Item/Subitem: 12.22.c

Argumentação do candidato:

12.22 O candidato somente estará apto para a contratação quando: c) não for considerado grupo de risco do coronavírus,
conforme legislação vigente; 

Pelas mesmas razões apresentadas na impugnação do item 3.3.2.1, impugna-se e requer-se a supressão do presente
item/subitem (12.22, item C), uma vez que viola o princípio da igualdade previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal,
os direitos dos trabalhadores previstos nos incisos XXX e XXXI da Lei Maior, o artigo 1º da Lei Federal nº 9.029/95 e a
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão geral reconhecida com mérito julgado (RE 898.450, rel.
Min. Luiz Fux, j. 17-8-2016, DJe de 31-5-2017, Tema 838), vez que não há lei em sentido formal e material que obste a
contratação de trabalhador com idade pertencente ao grupo de risco do coronavírus ou com morbidades ou comorbidades. 
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Data da argumentação 1/1/1900 12:00:00 AM

Nome: HERMES SILVA LEAO  
CPF: 59762721934 

Edital: EDITAL Nº 47 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE, GS/SEED - 2020

Item/Subitem: 12.22.d

Argumentação do candidato:

12.22 O candidato somente estará apto para a contratação quando: d) caso o candidato seja contratado com atribuição de
aulas por apresentar atestado médico de aptidão por não pertencer ao grupo de risco do coronavírus e, após contratação,
apresentar atestado médico solicitando afastamento por pertencer ao grupo de risco do coronavírus, perderá o direito às
aulas atribuídas e terá suas aulas canceladas, permanecendo com contrato vigente, estando sujeito a instauração de
Processo Administrativo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, a fim de apurar irregularidades, e após liberação da
Secretaria de Saúde para retorno ao trabalho este candidato estará sujeito à distribuição de aulas de acordo com a
Resolução vigente. 

Pelas mesmas razões apresentadas na impugnação do item 3.3.2.1, impugna-se e requer-se a supressão do presente
item/subitem, uma vez que viola o princípio da igualdade previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, os direitos dos
trabalhadores previstos nos incisos XXX e XXXI da Lei Maior, o artigo 1º da Lei Federal nº 9.029/95 e a decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão geral reconhecida com mérito julgado (RE 898.450, rel. Min. Luiz Fux, j. 17-
8-2016, DJe de 31-5-2017, Tema 838), vez que não há lei em sentido formal e material que obste a contratação de
trabalhador com idade pertencente ao grupo de risco do coronavírus ou com morbidades ou comorbidades. 

A instauração de Processo Administrativo além de discriminatória encontraria óbice no artigo 27 da Lei Federal nº
13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade). 

Data da argumentação 1/1/1900 12:00:00 AM

Nome: HERMES SILVA LEAO  
CPF: 59762721934 

Edital: EDITAL Nº 47 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE, GS/SEED - 2020

Item/Subitem: 12.22.2.a

Argumentação do candidato:

12.22.2 Para ser contratado pela SEED é indispensável apresentar os seguintes documentos pessoais originais atualizados:
a) atestado de saúde ocupacional (Anexo X), atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental
para desempenhar as atribuições da função para a qual se inscreveu e que não pertence ao grupo de risco do coronavírus,
emitido por médico registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM, ou equivalente, nos 90 (noventa) dias anteriores à
contratação; 

Pelas mesmas razões apresentadas na impugnação do item 3.3.2.1, impugna-se e requer-se a supressão do presente
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item/subitem no tocante ao trecho e exigência "e que não pertence ao grupo de risco do coronavírus", uma vez que viola o
princípio da igualdade previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, os direitos dos trabalhadores previstos nos
incisos XXX e XXXI da Lei Maior, o artigo 1º da Lei Federal nº 9.029/95 e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
em Repercussão geral reconhecida com mérito julgado (RE 898.450, rel. Min. Luiz Fux, j. 17-8-2016, DJe de 31-5-2017,
Tema 838), vez que não há lei em sentido formal e material que obste a contratação de trabalhador com idade pertencente
ao grupo de risco do coronavírus ou com morbidades ou comorbidades. 

A exigência ao candidato de apresentação de atestado de que não pertence ao grupo de risco do coronavírus caracteriza
exame admissional discriminatório, pois subtrai do concurso pessoas com mais de sessenta anos de idade (inciso XXX do
artigo 7º da Constituição Federal), e aqueles que possuem morbidades ou comorbidades que os insiram em grupo de risco
do coronavírus (inciso XXXI do artigo 7º da Constituição Federal). 

Ressalte-se que doenças respiratórias como asma ou bronquite, que alçam as pessoas ao grupo de risco do coronavírus,
são comuns em nossa sociedade e não impedem o exercício da função de professor e professor-pedagogo, razão pela qual
a exigência é descabida, desarrazoada, desproporcional, ilegal (artigo 1º da Lei Federal nº 9.029/95), discriminatória e
inconstitucional (incisos XXX e XXXI do artigo 7º da Constituição Federal). 

Data da argumentação 1/1/1900 12:00:00 AM

Nome: HERMES SILVA LEAO  
CPF: 59762721934 

Edital: EDITAL Nº 47 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE, GS/SEED - 2020

Item/Subitem: 13.1

Argumentação do candidato:

13.1 A inaptidão temporária, caracterizada somente por licença-maternidade, licença-saúde do candidato ou pertencimento
ao grupo de risco do coronavírus (conforme legislação vigente), será justificada mediante apresentação de atestado
ocupacional ou atestado médico, pelo candidato ou por procurador legal, quando convocado. 

Pelas mesmas razões apresentadas na impugnação do item 3.3.2.1, impugna-se e requer-se a supressão do presente
item/subitem no tocante ao trecho "pertencimento ao grupo de risco do coronavírus", uma vez que viola o princípio da
igualdade previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, os direitos dos trabalhadores previstos nos incisos XXX e
XXXI da Lei Maior, o artigo 1º da Lei Federal nº 9.029/95 e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em
Repercussão geral reconhecida com mérito julgado (RE 898.450, rel. Min. Luiz Fux, j. 17-8-2016, DJe de 31-5-2017, Tema
838), vez que não há lei em sentido formal e material que obste a contratação de trabalhador com idade pertencente ao
grupo de risco do coronavírus ou com morbidades ou comorbidades. 

O pertencimento ao grupo de risco do coronavírus não pode ser caracterizado como inaptidão temporária ao trabalho.
Ressalte-se que doenças respiratórias como asma ou bronquite, que alçam as pessoas ao grupo de risco do coronavírus,
são comuns em nossa sociedade e não impedem o exercício da função de professor e professor-pedagogo, razão pela qual
a caracterização como inaptidão temporária é descabida, desarrazoada, desproporcional, ilegal (artigo 1º da Lei Federal nº
9.029/95), discriminatória e inconstitucional (incisos XXX e XXXI do artigo 7º da Constituição Federal). 

Data da argumentação 11/6/2020 11:50:18 AM
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