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RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 
ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO 
DA  PMPB.  EXAME  DE  SAÚDE.  ALTURA  MÍNIMA  1,60 
METRO EXIGIDA. INAPTIDÃO DA APELADA. PEDIDO DE 
PERÍCIA  DEFERIDO.  PROVA TÉCNICA  NÃO PRODUZIDA 
PELO  IPC,  POR  ARGUIÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA  DESTE 
PARA  PERÍCIAS  CÍVEIS  DESTE  TIPO.  PROLAÇÃO  DE 
SENTENÇA  AO  ARREPIO  DA  PENDÊNCIA  DA  PERÍCIA. 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  SENTENÇA  ANULADA. 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, § 1º-A, CPC, E SÚMULA 253, 
STJ.  PARCIAL  PROVIMENTO  DA  REMESSA.  APELO 
PREJUDICADO.

- Deferido o pedido de produção da prova técnica, para fins de 
formação do livre convencimento motivado do magistrado, e não 
sendo realizada a referida perícia por circunstâncias alheias ao 
processo, resta inequivocamente configurado o cerceamento de 
defesa  decorrente  da  prolação  de  sentença  ao  arrepio  da 
realização de tal prova, mormente quando o MM. Juízo silencia 
a respeito da renovação de tal meio de prova.

-  Em  conformidade  com  a  Jurisprudência  dominante  do  STJ, 
“ocorre cerceamento de defesa quando, pleiteada a prova pelo 
interessado e não deferida ou realizada, o magistrado, julgando 
antecipadamente a lide, aprecia o pedido a favor do autor ou do 
réu,  ao  fundamento  da  ausência  de  provas  das  alegações  da 
parte.  [...]  Impõe-se  a  realização  das  provas  requeridas  pelo 
Recorrente  com a  anulação  do  processo  desde  a  sentença  e  a 
determinação  da  produção  das  provas  requeridas,  quando 
verificado  o  cerceamento  de  defesa,  restando  prejudicado  o 
exame das demais questões alegadas [...]”1

-  Uma vez reconhecido o cerceamento de defesa,  deverá ser a 
sentença  a  quo  anulada,  dando-se  regular  prosseguimento  ao 

1 AgRg EDcl no REsp 1334299/SC, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3ª TURMA, 20/11/2012, DJe 06/12/2012.



feito,  ordenando-se,  consequentemente,  a  renovação  da 
determinação  para  realização  de  prova  pericial,  nos  moldes 
exatos do que restou deferido nos autos.

- Prescreve o art. 557, § 1º-A, do CPC, que “Se a decisão recorrida 
estiver  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de 
Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso”. 
Por sua vez, nos termos da Súmula n. 253, do STJ, “o art. 557 do 
CPC,  que  autoriza  o  relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o 
reexame necessário”.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos oficial e apelatório manejado pelo Estado 
da Paraíba contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública 
da Comarca da Capital nos autos da ação desconstitutiva de ato administrativo com 
pedido de antecipação de tutela, movida por Juliana Duarte de Lima, ora apelada, 
em face do Poder Público Estadual apelante.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo julgou 
procedente a pretensão vestibular, para o fim de desconstituir o ato administrativo 
que reconheceu a inaptidão da promovente no exame biométrico, assegurando-lhe o 
direito de participação nas fases seguintes do certame objeto da demanda em desate.

Inconformada, a Fazenda Pública ré interpôs tempestivamente 
suas razões recursais, pugnando pela reforma do decisum de 1º grau, argumentando, 
em síntese: a legalidade e a imperatividade da cláusula editalícia que previu a altura 
mínima para o cargo, eis  que amparada,  inclusive,  na Lei  Estadual  n.  7.605/04;  a 
insubsistência da alegação segundo a qual seria ínfima e irrelevante a diferença entre 
as alturas exigida no concurso e a da candidata.

Intimada,  a  autora  ofertou  suas  contrarrazões,  pleiteando  o 
desprovimento do recurso e a consequente manutenção da decisão atacada, o que 
fizera ao rebater cada uma das alegações recursais formuladas.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 82 do CPC. 

É o relatório que se revela essencial. Decido.

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em disceptação, urge adiantar que a sentença atacada deve ser anulada, dando-se 
parcial provimento ao recurso oficial, tendo em vista, notadamente, a configuração 



de cerceamento de defesa decorrente da falta de produção de prova pericial deferida.

A esse respeito,  fundamental  destacar  que a  controvérsia  em 
deslinde transita em redor da discussão a respeito do direito da autora recorrida à 
participação nas fases posteriores ao exame biométrico em concurso para soldado da 
PMPB, tendo em mente que a sua inaptidão naquela etapa do certame decorrera de 
medida supostamente manifestamente reprovável,  posto que,  segundo defende,  a 
candidata possui a a exata altura exigida no edital do concurso.

À luz disso, impende destacar que, à real aferição da aptidão da 
apelada em exame biométrico prescrito no instrumento editalício e, igualmente, na 
legislação estadual aplicável, as provas carreadas aos autos se contrapõem, posto que 
a ficha de exame realizada no certame (fl. 81) alega uma insuficiência de 3 cm (três 
centímetros)  na  altura  exigida,  ao  passo  em  que  o  laudo  apresentado  pela 
demandante (fl. 63) comprova ter a mesma a exata metragem prescrita para o cargo.

Justamente nesta senda,  decidiu por bem o magistrado de 1º 
grau ao deferir o pleito de produção de prova técnica ou pericial, a qual se mostra 
bastante  em  eximir  a  dúvida  objetiva  atinente  à  altura  da  candidata  e, 
consequentemente, à verificação da aptidão, ou não, da mesma no exame biométrico.

Contudo, extrai-se dos autos que, oficiando o DML do Instituto 
de  Polícia  Científica  da  Paraíba,  para  fins  de  realização  da  prova  técnica,  este 
respondera asseverando a impossibilidade de produção de tal exame (fl. 124), haja 
vista que a atribuição de tal órgão se limita às perícias em vítimas de causas violentas 
ou das quais decorrem danos ou lesões à pessoa periciada.

Adicione-se  a  tal  conjuntura,  ainda,  que,  após  tal  fato,  a 
determinação de realização da perícia anteriormente deferida não fora renovada pelo 
magistrado  a quo, o qual, sem não mais se manifestar acerca desse meio de prova 
técnico, simplesmente proferira sentença pela procedência da demanda, arrimando-
se na falta  de desincumbência  do ônus da prova por  parte  do Poder  Público,  e,  
consectariamente, laborando em inequívoco cerceamento de defesa.

Nesta senda, imprescindível consignar que, uma vez deferida 
pelo Juízo a produção de um determinado meio de prova, o magistrado reconhece a 
importância de tal espécie à formação de seu livre convencimento motivado, não se 
tornando viável, após tal momento, o sentenciamento do feito independentemente 
da coleta desse referido meio probante, o que, em ocorrendo, afronta diretamente a 
processualística  pátria,  conforme  vem  entendendo,  inclusive,  a  Jurisprudência 
dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO  REGIMENTAL  -  ALEGAÇÃO  DE  CONSTRUÇÃO 
INACABADA  -  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  -  MEIOS  DE 
PROVA  REQUERIDOS  -  DEPOIMENTO  PESSOAL  DO 



REPRESENTANTE LEGAL - TESTEMUNHAS - DOCUMENTOS - 
PERÍCIA  -  DEMAIS  MEIOS  DE  PROVA  NECESSÁRIOS  - 
ANULAÇÃO  DO  PROCESSO  DESDE  A  SENTENÇA  PARA  A 
REALIZAÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS - PREJUDICADO O 
EXAME  DAS  DEMAIS  QUESTÕES  -  DECISÃO  AGRAVADA 
MANTIDA – IMPROVIMENTO. 1.- A orientação desta Corte é no 
sentido de que ocorre cerceamento de defesa quando, pleiteada a 
prova pelo interessado e não deferida ou realizada, o magistrado, 
julgando antecipadamente a lide, aprecia o pedido a favor do autor 
ou do réu, ao fundamento da ausência de provas das alegações da 
parte.  2.-  Impõe-se  a  realização  das  provas  requeridas  pelo 
Recorrente  com  a  anulação  do  processo  desde  a  sentença  e  a 
determinação  da  produção  das  provas  requeridas,  quando 
verificado o cerceamento de defesa, restando prejudicado o exame 
das demais questões alegadas no Recurso Especial. 3.- O agravo não 
trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que 
se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental 
improvido.  (AgRg  EDcl  no  REsp  1334299/SC,  Rel.  Min.  SIDNEI 
BENETI, 3ª TURMA, 20/11/2012, DJe 06/12/2012).

Destarte,  diante  do  evidente  cerceamento  de  defesa  sofrido, 
deverá ser a sentença anulada, dando-se regular prosseguimento ao procedimento e 
determinando-se a realização de prova pericial, exatamente nos moldes requeridos e 
já devidamente deferidos pelo órgão julgador a quo, conforme despacho de fls. 115.

Por fim, prescreve o art. 557, § 1º-A, do CPC que, “se a decisão 
recorrida  estiver  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência 
dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá 
dar provimento ao recurso”. Relevante destacar, ademais, que o próprio dispositivo 
retromencionado alcança o reexame necessário, conforme súmula nº 253, STJ, verbis:

STJ, Súmula 253. O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir 
o recurso, alcança o reexame necessário.

Em razão das considerações tecidas, com fulcro no artigo 557, § 
1º-A, do CPC, assim como, na Súmula 253, do STJ, e na Jurisprudência dominante do 
STJ,  dou  provimento  parcial  ao  recurso  oficial,  para  o  fim  de,  acolhendo  a 
preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença proferida e determinar seja 
dado regular  prosseguimento ao  feito,  inclusive  com realização da prova pericial 
deferida, e, de outra banda, julgo prejudicado o apelo interposto pela Fazenda.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 01 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


