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DECISÃO

Processo nº: 053.09.020923-3 - Ação Civil Pública

Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo

Requerido: Prefeitura Municipal de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos de Lima Porta

Vistos.

Vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da liminar previstos 
no artigo 12 c.c artigo 4º da Lei da Ação Civil Pública, quais sejam, a fumaça do bom 
direito e o periculum in mora, sob a perspectiva da preservação de um direito in natura.

No caso, a exigência que a Municipalidade vem fazendo quanto à aceitação 
de diplomas obtidos em cursos presenciais, não guarda compatibilidade com o 
ordenamento jurídico em vigor, o que além de discriminatório implica em injustiça social.

O documento que consta no Inquérito Civil anexado à ação, expedido pelo 
MEC, revela que não há nenhuma distinção entre os diplomas de cursos presenciais e os de 
cursos e programas à distância.

Ademais, exigir do concorrente a um cargo ou função pública tão-somente 
diplomas presenciais vulnera o Princípio da Competitividade e impede a escolha do melhor 
candidato, uma vez que excluem do certame aqueles que possuem diplomas de curso à 
distância. A escolha deve recair sobre o mérito do candidato independentemente se ele fez 
o curso presencial ou à distância.

Nesse contexto, surge o perigo da demora e a necessidade de deferir a 
liminar nesta oportunidade a fim de se evitar um dano irreparável à direitos dos 
administrados.

Por esse motivo, igualmente, torno inaplicável a este caso o disposto no art. 
2º da lei 8437/92.

Posto isto defiro a liminar para que o requerido se abstenha de praticar as 
seguintes alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do item 3, da petição inicial.

Como conseqüência lógica, determino que o requerido promova, no prazo 
de 10 (dez) dias, em relação aos concursos em andamento, a notificação dos candidatos, 
por meio da Imprensa Oficial, dando ciência da liminar.

No caso de descumprimento de tais determinações, fixo a multa diária de 
R$100.000,00 (cem mil reais), por ser razoável e proporcional aos elementos deste caso 
concreto e que se encontram bem revelados na inicial apresentada pelo Ministério Público 
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oficiante que aqui são adotadas como parte integrante desta decisão..
Cite-se.
Int.

São Paulo, 23 de junho de 2009.

MARCOS DE LIMA PORTA

Juiz de Direito
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