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RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
IMPETRANTE: Francisco Almeida Carneiro Neto e outro
ADVOGADO : Maricelle Ramos de Oliveira e outro
IMPETRADO : Reitor da Universidade Estadual da Paraíba
ADVOGADO : José de Araújo Lucena
INTERESSADO: Universidade Estadual da Paraíba
ADVOGADO : George Suetonio Ramalho Junior
REMETENTE : Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Campina Grande.

ADMINISTRATIVO –  Reexame
necessário  –  Mandado  de  segurança  –
Concurso público – Examinadores atuando
concomitantemente  como  examinados  –
Ofensa  aos  princípios  da  moralidade  e
impessoalidade – Ilegalidade -  Concessão
da segurança - Manutenção da sentença -
Recurso  em  patente  confronto  com
jurisprudência  dominante  de  Tribunal
Superior  –  Artigo  557,  “caput”,  do  CPC –
Seguimento negado.

-  Consoante  entendimento  do  STJ,  é
incontestável  que  nos  casos  de  vício  de
legalidade,  como  de  resto  ocorre  com
qualquer  ato administrativo,  pode o Poder
Judiciário exercer o controle do ato em toda
a sua plenitude,  eis  que não se cuida de
controle  de  mérito,  nem  de  substituir  a
valoração reservada ao administrador. 

− Os  princípios  da  moralidade  e
impessoalidade  impõem a  total  isenção  e
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imparcialidade  dos  membros  das
comissões  examinadoras  de  concursos,
com a finalidade de proporcionar a todos os
candidatos efetiva igualdade de acesso aos
cargos  públicos.  Deve  o  administrador,
exclusivamente,  voltar-se para o  interesse
público - e não para o privado -, vedado-se,
em  consequência,  sejam  favorecidos
alguns indivíduos em detrimento de outros
e  prejudicados  alguns  para  favorecimento
de outros.

-  Viola,  claramente,  os  princípios  da
moralidade  administrativa  e  da
impessoalidade  o  ato  administrativo  que
designa os próprios candidatos do concurso
público  como  examinadores  da  prova
prática. Não há como se cogitar de isenção
dos  examinadores  que  atuam
concomitantemente como candidatos.

-  “O relator  negará seguimento a  recurso
manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo Tribunal  Federal,  ou de Tribunal
Superior” (art. 557 do CPC).

Vistos, etc.

Trata-se  de  remessa  oficial  oriunda  da
sentença de fls. 126/129, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da
Fazenda  Pública  da  Comarca  de  Campina  Grande  que,  nos  autos  do
mandado de segurança, sob o nº. 0010862-86.2012.815.0011, impetrado por
FRANCISCO ALMEIDA CARNEIRO NETO e OUTRO, contra ato dito ilegal e
abusivo  do  REITOR  DA  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DA  PARAÍBA,
concedeu a segurança perseguida na inicial, para determinar “a anulação do
resultado  final  referente  ao  cargo  de  CARPINTEIRO,  no  concurso  público
levado a efeito através do edital nº 01/2011, determinando a realização de
nova  prova  prática  com  a  convocação  de  todos  os  candidatos  que
participaram da prova prática anulada, que deve ser examinada por pessoas
especialistas na profissão e que não tenham participado como candidatos do
concurso público referido, em prazo razoável”. 
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Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de Justiça opinou pelo desprovimento da remessa oficial  (fls.
161/163).

É o relatório.

Decido.

Certo é que o Superior Tribunal de Justiça,
com supedâneo no princípio da separação dos poderes, firmou entendimento
no sentido de que em concurso público a intervenção do Judiciário no controle
dos  atos  administrativos  está  restrita  ao  exame  da  legalidade  do
procedimento. Isso porque afirma que não cabe ao Poder Judiciário adentrar
no denominado mérito administrativo. Veja-se:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.  PROCESSO  CIVIL.  CONCURSO
PÚBLICO.  OFENSA  AO  ARTIGO  535.  NÃO
OCORRÊNCIA. AFRONTA AO ARTIGO 50 DA LEI N.º
9.784/99.  MOTIVAÇÃO  DO  ATO  ADMINISTRATIVO.
SUBSTITUIÇÃO  PELO  PODER  JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. 
(…)
2. Ao Poder Judiciário é permitido tão somente o exame
da  legalidade  do  concurso  público,  sendo  vedado
apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora,
sob pena de substituir o mérito do ato administrativo
praticado. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ  -  AgRg  no  REsp:  1159486  DF  2009/0201159-2,
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Data de Julgamento: 21/09/2010, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 11/10/2010, undefined)”

Mais:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO
EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.DIREITO
ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
REEXAME  DE  QUESTÕES  DAPROVA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCURSÃO NO
MÉRITOADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. 
1. Em matéria de concurso público, a competência do
Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das
normas instituídas no edital  e dos  atos praticados na
realização  do  concurso,  sendo  vedado  o  exame  dos
critérios  de  formulação  de  questões,  de  correção  de
provas  e  de  atribuição  de  notas  aos  candidatos,
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matérias  cuja  responsabilidade  é  da  banca
examinadora.
(...)
(STJ  -  AgRg  no  RMS:  32138  PR  2010/0087081-6,
Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de
Julgamento: 09/11/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data
de Publicação: DJe 17/12/2010, undefined)”

E:

“ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
CRITÉRIO  DE  CORREÇÃO  DE  QUESTÕES  DA
PROVA. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
-  O critério de correção de prova de concurso público
não  é  de  apreciação  do  Poder  Judiciário,  por
representar tal ato incursão no mérito administrativo.
- Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1384568/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA,  SEGUNDA TURMA,  julgado em 23/08/2011,
DJe 05/09/2011)” (Grifei)

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  JUIZ
SUBSTITUTO. REVISÃO DE PROVA DE SENTENÇA.
CONTROVÉRSIA  DOUTRINÁRIA.  MOTIVAÇÃO  DO
ATO  ADMINISTRATIVO  SUFICIENTE.
DISCRICIONARIEDADE DOS CRITÉRIOS DA BANCA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
(...)
2.  A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
admite  a  revisão  dos  critérios  adotados  pela  banca
examinadora de concurso público apenas em situações
excepcionais, onde fica caracterizado o erro crasso na
elaboração da questão.  Por via de regras, não cabe ao
Poder  Judiciário,  no  controle  jurisdicional  da
legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca
examinadora, nos critérios de correção de provas e de
atribuição de notas. Precedentes: RMS 33.725/SC, Rel.
Min.  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe
26.4.2011;
RMS 33.191/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma,  DJe  26.4.2011;  REsp 1.231.785/DF,  Rel.  Min.
Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  DJe
27.4.2011; AgRg no RMS 32.138/PR, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido,  Primeira  Turma,  DJe  17.12.2010;  e  RMS
32.464/MG,  Rel.  Min.  Benedito  Gonçalves,  Primeira
Turma, DJe 4.11.2010.
Agravo regimental improvido.
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(AgRg  no  RMS  33968/RS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011,
DJe 01/07/2011)” (Grifei)

Vale dizer,  é incontestável  que nos casos
de vício de legalidade, como de resto ocorre com qualquer ato administrativo,
pode o Poder Judiciário exercer o controle do ato em toda a sua plenitude, eis
que  não  se  cuida  de  controle  de  mérito,  nem  de  substituir  a  valoração
reservada ao administrador. 

Pois  bem.  Conforme  ensina  JOSÉ  DOS
SANTOS CARVALHO FILHO1,  “baseia-se  o  concurso  em três  postulados
fundamentais. O primeiro é o  princípio da igualdade, pelo qual se permite
que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga
em  condições  idênticas  para  todos.  Depois,  o  princípio  da  moralidade
administrativa,  indicativo  de  que  o  concurso  veda  favorecimentos  e
perseguições  pessoais,  bem  como  situações  de  nepotismo,  em  ordem  a
demonstrar  que  o  real  escopo  da  Administração  é  o  de  selecionar  os
melhores candidatos. Por fim, o princípio da competição, que significa que os
candidatos  participam de um certame,  procurando  alçar-se  a  classificação
que os coloque em condições de ingressar no serviço público” (grifei). 

Sobre  o  princípio  da  impessoalidade,  o
renomado  autor  explica  que  representa  ele  uma  faceta  do  princípio  da
isonomia,  já  que  “objetiva  a igualdade de tratamento  que a Administração
deve dispensar  aos administrados que se encontrem em idêntica situação
jurídica”. 

Assim,  os  princípios  da  moralidade  e
impessoalidade impõem a total isenção e imparcialidade dos membros das
comissões examinadoras de concursos, com a finalidade de proporcionar a
todos os candidatos efetiva igualdade de acesso aos cargos públicos. Deve a
Administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o
privado,  vedado-se, em consequência,  sejam favorecidos alguns indivíduos
em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros.

Desse  modo,  só  se  poderá  considerar
válido  o  procedimento  do  concurso  público  se  estiver  compatível  com os
referidos princípios.

No caso em comento,  conforme decidiu o
magistrado sentenciante, de fato, houve ofensa às diretrizes fundamentais da
Administração.  É  que  viola,  claramente,  os  princípios  da  moralidade
administrativa  e  da  impessoalidade  o  ato  administrativo  que  designa  os

1CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
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próprios  candidatos  do  concurso  público  como  examinadores  da  prova
prática.  Não há como se cogitar  de isenção dos examinadores que atuam
concomitantemente como candidatos.

Diante disso, dúvidas não há de que agiu
com acerto o magistrado de piso, devendo, assim, ser mantido  “in totum o
decisum a quo”.

Outrossim, se o recurso mostra-se contrário
à jurisprudência  dominante  do respectivo tribunal,  do Colendo STF,  ou de
Tribunal  Superior,  é aplicável  o art.  557,  “caput”,  do CPC, numa forma de
privilegiar a efetividade da prestação jurisdicional. Diz o dispositivo:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.”

Na espécie, incide, ainda, a súmula nº. 253,
do STJ:

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

Por  tais  razões, com  fulcro  no  art.  557,
“caput”, do Código de Processo Civil, nego seguimento à remessa oficial.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 22 de janeiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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