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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  DEFERIMENTO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.
IRREGIGNAÇÃO  DO  ESTADO.  CONCURSO  PÚBLICO.
EXAME  DE  SAÚDE.  TERCEIRA ETAPA DO  CERTAME
DISPOSTA  NO  EDITAL.  CANDIDATO
TEMPORARIAMENTE  INCAPACITADO.  NOVA  DATA
PARA  O  TESTE.  IMPOSSIBILIDADE.  VEDAÇÃO
EXPRESSA  NA  NORMA  EDITALÍCIA.  PRECEDENTES
DAS  CORTES  SUPERIORES.  CASSAÇÃO  DA MEDIDA
ANTECIPATÓRIA  DEFERIDA  NO  PRIMEIRO  GRAU.
UTILIZAÇÃO  DO  ARTIGO  557,  §1º-A  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  DO
RECURSO.     

-  “Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão
física em concurso público em razão de problema temporário
de  saúde.  3.  Vedação  expressa  em  edital.
Constitucionalidade.  4.  Violação  ao  princípio  da  isonomia.
Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a
possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de
concurso  público  em  virtude  de  situações  pessoais  do
candidato.  Cláusula  editalícia  que  confere  eficácia  ao
princípio  da  isonomia  à  luz  dos  postulados  da
impessoalidade  e  da  supremacia  do  interesse  público.  5.
Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas
em  razão  de  circunstâncias  pessoais  dos  candidatos.  6.
Segurança  jurídica.  Validade  das provas  de  segunda  chamada
realizadas até  a  data  da conclusão  do  julgamento.  7.  Recurso
extraordinário a que se nega provimento.”
(STF- RE 630733,  Relator(a):  Min.  GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno,  julgado  em  15/05/2013,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013
PUBLIC 20-11-2013) (grifei)

-  “ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  POLÍCIA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DO  ESTADO  DE   GOIÁS.  LESÃO



NO JOELHO ESQUERDO. DISPENSA DO TESTE DE APTIDÃO
FÍSICA  E  DO  EXAME  DE  SAÚDE.  TRATAMENTO
DIFERENCIADO ENTRE CANDIDATOS. VEDAÇÃO NO EDITAL.
HOMOLOGAÇÃO  DO  RESULTADO  FINAL  DO  CERTAME.
PERDA DO OBJETO. OCORRÊNCIA.
1. Pretende a impetrante ser dispensada do teste de aptidão física
e da avaliação médica, fases do concurso público para ingresso
na  carreira  de  Perito  Criminal,  da  Superintendência  da  Polícia
Técnico-Científica  do  Estado  de  Goiás,  em  virtude  de  lesão
meniscal sofrida no joelho esquerdo.
2. A ação mandamental fora extinta na origem sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo
Civil, ante a superveniente carência do direito de ação, por falta
de interesse processual, visto que o resultado final do concurso já
foi homologado.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
a  homologação  do  resultado  final  do  concurso  não  conduz  à
perda do objeto do mandamus quando o remédio constitucional
busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas
do concurso.
4.  É  inadmissível  o  tratamento  diferenciado  entre  os
candidatos, mormente quanto o edital expressamente veda a
realização do teste de aptidão física em condições diversas
das  inicialmente  estabelecidas,  até  mesmo  nos  casos  de
incapacidade  física  temporária,  em  homenagem  aos
princípios  da  moralidade,  da  isonomia  e  da  vinculação  ao
instrumento convocatório.
5. A controvérsia não diz respeito à possível ilegalidade do teste
de aptidão física, e sim à pretensão da impetrante em se abster
de  tal  exigência,  em  vista  de  incapacidade  física  temporária.
Perda do objeto do mandado de segurança reconhecida.
6.  Agravo  regimental  não  provido.”  (STJ  -AgRg  no  RMS
36.566/GO, Rel.  Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 12/04/2012, DJe 23/04/2012) (grifei)

V I S T O S.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  c/c  Pedido  de  Efeito  Suspensivo

interposto pelo Estado da Paraíba, contra decisão (fls. 137/139) que deferiu antecipação

de tutela requerida nos autos de “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer” movida por

Michael Douglas Ferreira das Neves Melo, para “determinar que a promovida, em cinco

dias,  convoque  o  autor  para  realizar  o  exame de  saúde,  e,  em caso  de  aprovação,

prossiga com as demais etapas do certame”, sob fundamento de que por motivo de força

maior, no caso, incapacidade temporária de saúde, o candidato não pode ser prejudicado,

sendo irrazoável a sua exclusão do certame. 
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Em suas razões (fls. 02/11), o ente estatal sustenta a ausência de direito do

candidato de se apresentar em nova data para a realização do teste de saúde, em razão

de alterações físicas temporárias, porquanto o edital, Lei que rege a Administração e os

candidatos no concurso público, no item 1.5, veda expressamente essa possibilidade.

Ademais,  sustenta  que  a  benesse  concedida  ofende  ao  princípio  da

impessoalidade e da isonomia, estabelecendo tratamento diferenciado em relação aos

outros concorrentes. 

Dessa forma,  requer  o provimento  do recurso,  para  que seja  cassada a

medida emergencial em debate. Formulou pedido de efeito suspensivo.

Acostou documentos – fls.12/139. 

Liminar deferida às fls. 143/146.

Agravo  regimental  interposto  contra  o  efeito  suspensivo  concedido,

fls.152/168. Rejeição, ante a sua inadmissibilidade, decisão monocrática de fls.190/192.

    

Contrarrazões  encartadas  às  fls.  174/188,  alegando,  o  agravado,  em

síntese,  a  ausência,  no  edital,  de  qualquer  referência  aos  casos  de  força  maior.

Outrossim,  afirma  que  a  realização  de  etapa  em  data  posterior  à  aprazada  não

consubstancia qualquer espécie de privilégio em detrimento dos demais candidatos, ao

contrário, trata-se da correta aplicação do princípio da isonomia, deferindo-lhe tratamento

particular em razão de fato imprevisível e impossível de se obstar.

Aduz,  ainda,  o  recorrido,  na  sua  peça  de  defesa,  a  impossibilidade  de

utilização, pelo Poder Público, da via processual eleita, uma vez que tal instrumento é

excepcional, e só deve ocorrer quando restar demonstrado, cabalmente, grave lesão à

ordem pública, à saúde, à segurança e à economia. 

Sustenta, também, a inépcia do recurso, na medida que o agravante não

observou os princípios da congruência e da dialeticidade ao enfrentar a decisão, já que

apresentou  argumentos dissociados do contexto fático efetivamente retratado, fazendo
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menção a exame psicológico, quando se está a discutir a realização de novo teste de

saúde.

Informações do Magistrado de base às fls. 197.

Parecer do Ministério Público às fls. 200/204, opinando, tão somente, pelo

prosseguimento do recurso, sem manifestação meritória.

É o breve relatório. 

DECIDO.

Mantenho-me fiel a posição esposada por ocasião da apreciação  do

pedido  liminar.  Por  isso,  permito-me  reproduzir  o  que  fora  afirmado  naquela

oportunidade, eis que suficiente para o deslinde do caso. 

“Segundo a exegese do art. 527, III, do Código de Processo Civil,
o  Relator  poderá,  desde  que  haja  solicitação  do  agravante,
antecipar  os  efeitos  da  tutela  recursal,  condicionando  o
deferimento  do  pedido  à  relevância  da  fundamentação  (fumus
boni juris)  e à possibilidade de ocorrência de lesão grave e de
difícil reparação (periculum in mora).

Portanto, para a concessão do efeito suspensivo, é imprescindível
a presença de ambos os requisitos.

Partindo  de  um juízo  de  cognição  sumária, entendo  que  a
decisão proferida na instância inferior merece ser suspensa.

De início, importante transcrever o item 1.5 do edital em questão,
vejamos (fls.30):

“1.5 Não haverá, sob qualquer hipótese, segunda chamada para
nenhuma das etapas  do  concurso  constante  neste  edital,  nem
será permitida  a  realização de qualquer  etapa deste  concurso,
fora  do  local  e  horário  previamente  estabelecido  no  edital  de
convocação,  ficando o candidato ausente,  por qualquer  motivo,
eliminado do concurso.”  

Prima face,  analisando o dispositivo acima transcrito,  verifico a
verosimilhança  das  alegações,  haja  vista  a  vedação  expressa
constante  no  instrumento  editalício  de  impossibilidade  de
concessão de nova data para a realização de qualquer etapa do
concurso.
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Acerca da matéria, já se manifestou a Suprema Corte:

“Recurso  extraordinário.  2. Remarcação  de  teste  de  aptidão
física em concurso público em razão de problema temporário
de  saúde.  3.  Vedação  expressa  em  edital.
Constitucionalidade.  4.  Violação  ao  princípio  da  isonomia.
Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a
possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de
concurso  público  em  virtude  de  situações  pessoais  do
candidato.  Cláusula  editalícia  que  confere  eficácia  ao
princípio  da  isonomia  à  luz  dos  postulados  da
impessoalidade  e  da  supremacia  do  interesse  público.  5.
Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas
em  razão  de  circunstâncias  pessoais  dos  candidatos.  6.
Segurança  jurídica.  Validade  das  provas  de  segunda  chamada
realizadas  até  a  data  da conclusão do julgamento.  7.  Recurso
extraordinário a que se nega provimento.”
(STF-  RE 630733,  Relator(a):  Min.  GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno,  julgado  em  15/05/2013,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013
PUBLIC 20-11-2013) (grifei)

A título elucidativo, colaciono excerto do corpo do voto acima:

“Há que se ressaltar que a discussão não se restringe à eventual
violação do princípio da isonomia pela mera remarcação do teste
de aptidão física. In casu, repita-se, há norma editalícia expressa
que veda a remarcação em casos de alteração “psicológica e/ou
fisiológica  temporários  (estados  menstruais,  luxações,  fraturas,
etc.) que impossibilitem a realização das provas ou diminuam a
capacidade física dos candidatos” (item 5.18.8) 

Embora  esta  Corte  tenha  firmado  posicionamento  acerca  da
possibilidade de se remarcar teste físico em razão de ocorrência
de  casos  fortuitos,  a  existência  de  previsão  editalícia  que
prescreva que alterações corriqueiras de saúde não são aptas a
ensejar  a  remarcação  do  teste  físico  não  viola  o  princípio  da
isonomia. 

O  princípio  da  isonomia  que  prevê  a  aplicação  de  tratamento
desigual àqueles que se encontram em situação de desigualdade
deve  ser  aplicado  em  hipóteses  de  relevância,  nas  quais  se
verifique de forma clara que a atuação do ente tenha beneficiado
determinado  indivíduo  em  detrimento  de  outro  em  mesmas
condições. 

O postulado da igualdade pressupõe a existência de, pelo menos,
duas situações que se encontram numa relação de comparação.
Essa  relatividade  do  postulado  da  isonomia  leva,  segundo
MAURER (Hartmut Maurer, “Zur Verfassungswidrigerklärung von
Gesetzen”, in Festschrift fur Werner Weber, Berlin, 1974, p. 349),
a  uma  inconstitucionalidade  relativa  (relative
Verfassungswidrigkeit)  não  no  sentido  de  uma
inconstitucionalidade menos grave. É que inconstitucional não se
afigura  a  norma  “A”  ou  “B”,  mas  a  disciplina  diferenciada  das
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situações (die Unterschiedlichkeit der Regelung). 

A essência do princípio da isonomia não configura, de plano, a
possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de
concurso público decorrente de situações individuais e pessoais
de cada candidato. 

Tal  fato,  todavia,  não inviabiliza  que  bancas examinadoras
entendam por pertinente a inclusão da referida cláusula em
edital  de  concurso,  uma  vez  tratar-se  de  disposições
referentes  à  organização  e  realização  do  certame.  É  certo
que,  se  tais  disposições  estivessem  presentes  em
determinado edital, e fosse possibilitado a alguns candidatos
a remarcação do teste em detrimento de outros em mesmas
condições, estaria, aí sim, configurada a violação ao citado
preceito constitucional. 

A meu ver, a norma editalícia que prevê a impossibilidade de
remarcação do teste físico para data diversa daquela prevista
no  edital,  em  virtude  de  alterações  fisiológicas  de  forma
geral,  estabelece  tratamento  isonômico  a  todos  os
candidatos que, estando em presumida posição de igualdade
dentro  da  mesma  relação  jurídica,  são  tratados  de  forma
igualitária. 

Ademais,  há que se levar  em conta  o interesse público,  tendo
sempre em vista que a Administração ao realizar  um concurso
público pretende não apenas a escolha dos candidatos mais bem
qualificados,  mas  também  que  a  escolha  seja  realizada  com
transparência,  impessoalidade e igualdade,  com o menor custo
para os cofres públicos. 

Assim,  não me parece razoável  a movimentação de toda a
máquina estatal para privilegiar determinados candidatos que
se  encontravam  impossibilitados  de  realizar  alguma  das
etapas do certame por motivos exclusivamente individuais e
particulares.  Trata-se  de  obediência  aos  princípios  da
isonomia e impessoalidade. 

Permitir a remarcação do teste de aptidão física em situações
previsíveis  e  corriqueiras,  abriria  precedentes  para
possibilidade de adiamento de qualquer etapa do certame, o
que causaria verdadeiro tumulto e dispêndio desnecessário
para a Administração. 

Outra questão que deve ser levada em consideração é o limite de
quantas  vezes  admitir-se-ia  a  remarcação  do  teste,  pois  é
possível  que,  marcada a segunda chamada,  o candidato ainda
não se encontrasse em plenas condições para realizá-la. 

Ora,  não é razoável  que a Administração fique à mercê de
situações adversas para colocar fim ao certame, deixando os
concursos em aberto por prazo indeterminado. Se cada caso
for  isoladamente  considerado,  conferindo-se  tratamento
diferenciado  a  cada  candidato  que  apresentar  doença,  a
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conclusão do processo seletivo poderia restar inviabilizada. 

O caso não é tão distinto daqueles em que o candidato que sofre
lesão durante a realização do exame. Esta Corte enfrentou caso
especifico  em  que  a  candidata,  por  esse  motivo,  pleiteava  a
remarcação do teste físico. Nesse processo, RE 351.142, relatoria
da  Ministra  Ellen  Gracie,  julgado  pela  Segunda  Turma,  DJ
1º.7.2005, a relatora justificou sua posição no seguintes termos: 

“Na realidade,  ao acolher a pretensão da recorrida,  a Corte de
origem conferiu a uma candidata que falhou durante a realização
de sua prova física  uma segunda oportunidade para cumpri-la.
Por isso, longe de dar efetividade ao princípio ora em discussão,
ofendeu  o  princípio  da  impessoalidade,  com  a  criação  de  um
benefício não estendido aos demais candidatos. 
É  certo  que  o  princípio  da  isonomia  pressupõe  a  criação  de
distinções  entre  pessoas  que  estejam  em  situações  diversas,
contudo esta discriminação precisa basear-se em pressupostos
genéricos e impessoais.  O afastamento da disposição editalícia
ora em debate premiou a impetrante em detrimento dos demais
candidatos que não lograram aprovação no mesmo exame”.

Naquela  oportunidade,  ressaltei  ainda  que,  diante  das
características que marcam o evento concursivo entre nós,
não  se  afigura  plausível  a  abertura  de  exceções  que
comportem a realização de provas em épocas diversas, tendo
em  vista  as  diversas  situações  de  vida  afetas  a  cada
candidato. 

Em  síntese,  entendo  que  tanto  a  Administração  Pública
quanto os candidatos estão vinculados às normas do edital, e
verifico que a cláusula editalícia que proíbe a remarcação do
teste de aptidão física para data diversa daquela prevista no
edital em virtude de caso fortuito que atinja a higidez física
do candidato não padece de inconstitucionalidade, mas, ao
contrário, confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos
postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse
público.” (grifo nosso)

Na mesma linha, mutatis mutandis, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA TÉCNICO-
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. LESÃO NO JOELHO
ESQUERDO. DISPENSA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E DO
EXAME  DE  SAÚDE.  TRATAMENTO  DIFERENCIADO  ENTRE
CANDIDATOS.  VEDAÇÃO  NO  EDITAL.  HOMOLOGAÇÃO  DO
RESULTADO  FINAL  DO  CERTAME.  PERDA  DO  OBJETO.
OCORRÊNCIA.
1. Pretende a impetrante ser dispensada do teste de aptidão física
e da avaliação médica, fases do concurso público para ingresso
na  carreira  de  Perito  Criminal,  da  Superintendência  da  Polícia
Técnico-Científica  do  Estado  de  Goiás,  em  virtude  de  lesão
meniscal sofrida no joelho esquerdo.
2. A ação mandamental fora extinta na origem sem resolução do
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mérito, com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo
Civil, ante a superveniente carência do direito de ação, por falta
de interesse processual, visto que o resultado final do concurso já
foi homologado.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
a  homologação  do  resultado  final  do  concurso  não  conduz  à
perda do objeto do mandamus quando o remédio constitucional
busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas
do concurso.
4.  É  inadmissível  o  tratamento  diferenciado  entre  os
candidatos, mormente quanto o edital expressamente veda a
realização do teste de aptidão física em condições diversas
das  inicialmente  estabelecidas,  até  mesmo  nos  casos  de
incapacidade  física  temporária,  em  homenagem  aos
princípios  da  moralidade,  da  isonomia  e  da  vinculação  ao
instrumento convocatório.
5. A controvérsia não diz respeito à possível ilegalidade do teste
de aptidão física, e sim à pretensão da impetrante em se abster
de  tal  exigência,  em  vista  de  incapacidade  física  temporária.
Perda do objeto do mandado de segurança reconhecida.
6.  Agravo  regimental  não  provido.”  (STJ  -AgRg  no  RMS
36.566/GO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 12/04/2012, DJe 23/04/2012) (grifei) 

“AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO PÚBLICO. TESTE
DE CAPACIDADE FÍSICA.  ETAPA DO CERTAME CONFORME
DISPOSTO  NO  EDITAL.  CANDIDATO  TEMPORARIAMENTE
INCAPACITADO PARA REALIZAÇÃO DE ETAPA. NOVO TESTE.
IMPOSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL. 
1.  O  Edital  é  a  lei  do  concurso,  vinculando  tanto  a
Administração quanto os candidatos às suas regras.
2.  A concessão  de  tratamento  diferenciado,  nos  casos  de
alteração  psicológica  ou  fisiológica  temporárias,  não
consignadas  previamente  em  edital  de  concurso,  obsta
pretensão relativa à realização de segundo teste de aptidão
física, para ingresso em cargo público, sob pena de violação
aos princípios da impessoalidade e da isonomia que regem
os  concursos  públicos.3.  Precedentes:  AgRg  no  REsp
752877/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2009,  DJe 01/02/2010;  RMS
21.877/SP,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  QUINTA
TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 06/04/2009; AgRg nos EDcl
no  RMS  22826/RO,  Rel.  MINISTRA  LAURITA  VAZ,  QUINTA
TURMA,  julgado  em  12/08/2008,  DJe  08/09/2008.  4.  Agravo
regimental  desprovido”.  (grifei)  (STJ  -   AgRg  no  REsp
1201478/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 03/02/2011, DJe 22/02/2011) (grifo nosso)

Embora  as  decisões  mencionem  teste  de  aptidão  física  e  o
presente  caso  seja  de  exame  de  saúde,  o  ponto  central  da
questão afigura-se análogo aos precedentes acima citados, já que
em todos os casos existe a vedação expressa no edital acerca da
impossibilidade de segunda chamada de etapa em concurso, bem
ainda  referem-se  a  ocorrência  de  alterações  temporárias
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fisiológicas. 

Como  visto,  há  relevância  na  fundamentação  expendida  pelo
Estado da Paraíba.

No tocante  ao  perigo  da  demora, não  me parece  razoável  a
movimentação de toda a máquina estatal para realização de
mais uma etapa no certame, beneficiando uma única pessoa,
em  detrimento  da  coletividade,  causando  prejuízos
desnecessários ao erário.

Com  essas  considerações, DEFIRO O  PEDIDO  DE EFEITO
SUSPENSIVO, para suspender a decisão de 1ª instância, até
pronunciamento  final  no  presente  instrumento.”  -  fls.143-
v/146.

Ademais,  quanto  à  alegada  inadequação  da  via  eleita  pelo  recorrente,

entendo não assistir razão ao insurgente, uma vez que o agravo de instrumento é o meio

correto para atacar as decisões antecipatórias como as da espécie, capazes de gerar à

parte grave lesão ou de difícil reparação.

 Importa ressaltar que o efeito suspensivo atribuído ao presente instrumental

respeitou, estritamente, os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 558 do Código

de Processo Civil.    

Outrossim,  no  tocante  à  inépcia  do  recurso,  por  ofensa  ao  Princípio  da

Dialeticidade, também não merece guarida tal irresignação, conforme explico a seguir. 

Prelecionando sobre o referido princípio, com a maestria que lhe é peculiar,

pontifica Nelson Nery Junior, in verbis:

“Vige,  no  tocante  aos  recursos,  o  princípio  da  dialeticidade.
Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O
recorrente deverá declinar  o  porquê do pedido de reexame da
decisão.  Só  assim  a  parte  contrária  poderá  contra-arrazoá-lo,
formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. As
razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal,
para  o  qual  se  dirige,  possa  julgar  o  mérito  do  recurso,
ponderando-as  em  confronto  com  os  motivos  da  decisão
recorrida.  A sua falta  acarreta  o  não  conhecimento.  Tendo  em
vista que o recurso visa,  precipuamente,  modificar  ou anular  a
decisão  considerada  injusta  ou  ilegal,  é  necessária  a
apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou
injustiça da referida decisão judicial.”1 

1Teoria Geral dos Recursos – Princípios Fundamentais. Editora Revista dos Tribunais. 4ª edição. 1997. p. 146-7.
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Nesse  contexto,  e  analisando  a  peça  de  introito,  verifico  que  esta  se

encontra devidamente fundamentada e traça um raciocínio lógico e conexo com a decisão

confrontada, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ao mencionar, por algumas vezes, etapa diversa da que se encontra sendo

discutida nos autos, o agravante padeceu em simples erro material,  de digitação, não

prejudicando, em nada, a análise recursal, bem como a defesa por parte do agravado, já

que  os  fatos  e  o  direito  invocados  encontram-se  em  total  sintonia  com  o  decisório

atacado.

Por todo o exposto, com base no art. 557, §1º-A, do Código de Processo

Civil, PROVEJO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para cassar a decisão ora

vergastada.

Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.

João Pessoa, 15 de abril de 2015, quarta-feira.

Des. José Ricardo Porto
             Relator                                                    J/05
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