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ADVOGADOS :Denyson  Fabião  de  Araújo  Braga,  OAB-PB  16.791  e  

 outro
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   Geral
PROCURADOR :Gilberto Carneiro da Gama
RÉU (02) :Presidente  da  Comissão  do  Exame do  Concurso  para  

 Formação de Soldados PM/BM do Estado da Paraíba

AÇÃO  RESCISÓRIA.  PEDIDO  RESCISÓRIO
FORMULADO  CONTRA ACÓRDÃO  PROFERIDO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGADO QUE
REFORMOU  A  SENTENÇA  E  DENEGOU  A
SEGURANÇA  PLEITEADA.  VIOLAÇÃO  A
LITERAL  DISPOSIÇÃO  DE  LEI.  CONCURSO
PÚBLICO.  REPROVAÇÃO  EM  EXAME
PSICOTÉCNICO.  INOBSERVÂNCIA  DA
AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DOS MOTIVOS DA
REPROVAÇÃO.  ATO  ADMINISTRATIVO  NÃO
FUNDAMENTADO.  APLICAÇÃO  DA TEORIA DO
FATO  CONSUMADO.  PEDIDO  RESCISÓRIO
JULGADO PROCEDENTE. 

– O Acórdão rescindendo afrontou o artigo 50,
inciso III, da Lei nº 9.784/99, na medida em que não
observou  a  ausência  de  fundamentação  do  ato
administrativo  inquinado  no mandamus,  posto  que
não houve a divulgação dos motivos da reprovação
do Autor no exame psicotécnico. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a  Primeira  Seção  Especializada  Cível,  por
unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO RESCISÓRIO, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.361.
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RELATÓRIO

Cuida-se de  Ação Rescisória ajuizada por Alecsandro Pereira

de  Melo  em face do  Estado  da Paraíba e  do Presidente  da Comissão  do

Exame  do  Concurso  para  Formação  de  Soldados  PM/BM  Estadual,

objetivando a desconstituição de Acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível (fls.

203/212),  que  proveu  a  Remessa  Necessária  e  a  Apelação  Cível,  esta

interposta pelo Ente Público, reformando a Sentença que havia concedido a

segurança por ele pretendida.

A Ação está fundamentada no artigo 485, incisos V e IX, do

CPC/1973, cuja redação dispõe que a Sentença poderá ser rescindida quando:

violar literal disposição de lei (art. 485, V, CPC/1973), estiver fundada em erro

de  fato,  resultante  de  atos  ou  de  documentos  da  causa  (art.  485,  IX,

CPC/1973). 

O Autor relata que prestou Concurso Público para o Curso de

Formação  de  Soldados  da  Polícia  Militar  do  Estado  da  Paraíba,  sendo

aprovado  nos  exames  intelectual,  físico  e  de  saúde,  porém  declarado

contraindicado no exame psicológico. 

Afirma que se verificou, ao longo do edital, que a avaliação no

teste psicotécnico não possui o mínimo de objetividade exigida para verificar a

personalidade do candidato. 

Por  essa  razão,  impetrou  o  Mandado  de  Segurança  nº

200.2011.034834-5, no qual foi concedida a liminar, que suspendeu o resultado

do  exame,  tendo sido  convocado  a  participar  do  Curso de Formação,  que

concluiu com êxito em 2011. Em seguida, foi concedida a segurança pelo Juiz

da  5ª  Vara  da  Fazenda  Pública,  tornando  definitiva  a  liminar  deferida.  No

entanto, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça proveu o Apelo do

Estado da Paraíba, reformando a Sentença.

Inconformado, o Autor busca rescindir o Acórdão, sustentando
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que o julgado foi proferido em violação à literal disposição de lei. No caso, os

artigos 460 do CPC/73 e art. 50, III, da Lei nº 9.784/99, os quais teriam sido

violados. O primeiro porque, segundo ele, o Acórdão revelou-se extra petita, na

medida em que o Estado pugnou, em seu Recurso, pela realização de novo

exame (fls. 10/11); e o segundo dispositivo, porque o ato administrativo de sua

reprovação no exame psicológico não foi motivado (fl. 14). 

Acrescenta, ainda, que o Acórdão estaria fundado em erro de

fato, a saber, erro na análise dos pedidos elencados pelo Estado na Apelação

(fls. 14/15). 

A liminar foi indeferida (fls. 224/226). 

O Estado da Paraíba apresentou Contestação às fls. 252/257. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  Geral  de  Justiça

opinou pela improcedência da Ação Rescisória (fls. 343/347). 

É o relatório. 

VOTO

Verifico, inicialmente, que a presente demanda está instruída

com a  Decisão  de  mérito  impugnada  (fls.  203/212),  como  também  com  a

certidão do trânsito em julgado (fl. 240), o que permite aferir a tempestividade

na utilização de tal via processual, estando o Autor dispensado do recolhimento

do valor destinado à multa por ter sido beneficiário da justiça gratuita.

Feitas essas considerações, passo ao mérito. 

Mérito

A Ação Rescisória possibilita que o Judiciário desconstitua a

coisa  julgada  material,  afastando  os  efeitos  de  uma  Decisão  de  mérito  já

transitada em julgado quando o julgado atacado apresenta um vício grave, de
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forma a justificar a quebra da segurança jurídica oriunda da estabilização do

pronunciamento judicial definitivo.

O  Autor  da  presente  demanda  fundamenta  seu  pedido

rescisório nas teses de Decisão fundada em erro de fato (art. 485, inciso IX,

CPC/73)  e violação à literal disposição de lei (art. 485, V, CPC/73), aduzindo

que foram violados os artigos 460, do CPC, e 50, inciso III, da Lei nº 9.784/99. 

1. ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO FUNDADO EM ERRO DE FATO E
VIOLAÇÃO LITERAL AO ARTIGO 485, V, do CPC/73 

O argumento de “erro de fato” (art. 485, IX) está relacionado

com o de violação ao art.  460, do CPC/73 (art.  485, V), pois tais arguições

partem da mesma premissa, qual seja, a de que, o aresto impugnado foi além

do que pleiteado no Recurso apelatório do Estado, que requereu, segundo o

Autor, “não a exclusão do candidato do certame, mas sim a submissão a novo

exame psicotécnico”. 

Entretanto,  a  alegação  de  Decisão  extra  petita não  tem

sustentação,  posto  que  o  Estado,  na  Apelação  Cível,  pleiteou  também  a

reforma da Sentença “de molde a afastar o direito do ora apelado ao normal

prosseguimento nas demais fases do certame público” (ver fl. 173). 

Além  disso,  o  Acórdão,  na  ocasião,  apreciava  não  apenas

Apelação  Cível  interposta  pelo  Ente  Público,  mas  também  Remessa

Necessária  que,  como  se  sabe,  tem  efeito  devolutivo  amplo,  devolvendo

inteiramente  à  segunda  instância  o  exame  da  controvérsia,  não  ficando  o

Tribunal adstrito, portanto, ao pedido recursal do Estado. 

2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL AO ARTIGO 50, INCISO III
DA LEI 9.784/99

Por outro lado, prospera a alegação do Autor de violação ao

artigo 50, III, da Lei nº 9.784/99. Estabelece o referido dispositivo: 
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Art.  50.  Os  atos  administrativos  deverão  ser
motivados,  com  indicação  dos  fatos  e  dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III - decidam processos administrativos de concurso
ou seleção pública;

(...)

O Acórdão rescindendo afrontou o artigo 50, inciso III,  da Lei nº

9.784/99, na medida em que não observou a ausência de fundamentação do

ato administrativo inquinado no mandamus, posto que não houve a divulgação

dos  motivos  da  reprovação  do  Autor  no  exame  psicotécnico,  ato  de

contraindicação, portanto, desprovido de fundamentação.

O Acórdão assim se pronunciou sobre o tema (fl. 209): 

“O  item  9.3,  por  sua  vez,  elenca  todos  os
parâmetros  que  serão  utilizados  no  exame  em
comento.  Todas  essas  especificações  permitem
concluir  que a forma utilizada na análise do perfil
psicossocial  do  apelado  é  objetiva,  havendo  a
possibilidade de saber por qual motivo o candidato
foi  considerado  inapto.  Deste  modo,  está
caracterizado  o  segundo  requisito  explicitado  no
julgado do STJ, qual seja: objetividade dos critérios
adotados. 

Cumpre  observar,  por  fim,  que  o  apelado
possuía  meios  de  aferir  a  motivação  de  sua
contra-indicação,  já  que  o  Ato  nº  270  –
CCCFSdPM/Bm-2008  previa  a  possibilidade  de
se  interpor  recurso  após  a  divulgação  das
razões da contra-indicação (fls.  22-v),  restando
assim satisfeito  o terceiro  e  último requisito –
possibilidade  de  revisão  do  resultado  obtido
pelo candidato. 

Ato  contínuo,  conforme documento  juntado às  fls.
120, a Comissão do Concurso convocou, através do
Ato  nº  284,  todos  os  candidatos  considerados
contra-indicados  a  receberem,  no  dia  e  horário
especificados,  cópia  do  laudo  psicológico  emitido
pela  empresa  responsável  pela  elaboração  do
exame citado. 
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Como se  vê,  o  Acórdão  entendeu  que  o  Edital  do  certame

estabeleceu  os  critérios  objetivos  da  avaliação  psicológica  e  o  candidato

possuía  meios  para  obter  a  motivação  do  ato  administrativo  que  o

declarou contraindicado.  

Contudo, reitero,  analisando as provas que instruem a Ação

Rescindenda, percebe-se a ausência de fundamentação quanto ao resultado

da contraindicação. 

Com  efeito,  nas  informações  prestadas  no  Mandado  de

Segurança, a Autoridade reputada coatora esclareceu que o Laudo Psicológico

elencando  os  fundamentos  da  contraindicação  do  Autor  somente  seriam

entregues no dia 27/09/2011, deixando claro, assim, que até aquele momento

não havia sido divulgado o motivo da reprovação do Autor. Confira-se (fl. 100): 

“Com  efeito,  o  IMPETRANTE  foi  CONTRA-
INDICADO no Exame Psicológico por não atender
aos  parâmetros  estabelecidos  no  PERFIL
PROFISSIONAL  e,  em  sua  inicial,  o  aludido
candidato  contesta  a  “falta  de  objetividade”  do
referido  exame,  após  a  expedição  do  resultado
emitido  pela  empresa  responsável,  no  entanto,
conforme  estabelece  o  ATO  Nº  284  –  CCCFSd
PM/BM – 2008, através do qual  serão entregues,
no dia 27 de setembro do corrente ano, cópia do
LAUDO PSICOLÓGICO, elencando os motivos, de
forma objetiva e atendendo os requisitos em lei, que
ensejaram a aludida CONTRA-INDICAÇÃO, emitido
pela mencionada empresa responsável e abrindo o
prazo  de  dois  dias  úteis  para  a  interposição  de
recurso, consoante os termos do SUBITEM 13.4.3,
tendo como termo inicial a data do recebimento do
respectivo laudo psicológico pelo candidato, o qual
deverá ser dirigido a esta Comissão”. 

Desse modo, apesar de considerar que o exame foi objetivo, a

ilegalidade  que  se  constata  na  realização  do  exame  psicotécnico,  ora  em

debate,  não  reside  nessa  pretensa  subjetividade  dos  critérios  de  avaliação

definidos para sua aplicação, mas na ausência de fundamentação quanto ao
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resultado de contraindicação, o que supostamente seria corrigido pelo Ato nº

284  –  CCCFSd  PM/BM –  2008  (fl.  174).  Contudo,  a  Autoridade  Reputada

Coatora não trouxe aos autos esse Laudo Psicológico a que se refere o Ato nº

284, no qual seriam explicitados os motivos da contraindicação do Impetrante. 

Ou seja, o Ato nº 270 – CCCFSd pm/bm – 2008 do Concurso

em  tela,  que  divulgou  o  “Resultado  final  da  Avaliação  Psicológica”  não

explicitou os critérios utilizados no exame. Também não fora trazido aos autos

o  resultado  do  Laudo  Psicológico  que  supostamente  seria  entregue,

posteriormente, ao candidato (mencionado no Ato nº 284 – CCCFSd PM/BM –

2008),  não  restando  comprovadas  as  alegações  da  autoridade  reputada

coatora. Logo, forçoso concluir que houve violação ao preceito constitucional

de que as Decisões Judiciais e administrativas devem ser fundamentadas.

Não bastasse isso, nesse momento, a circunstância específica circunstância específica

do  Autor  conduz  à  aplicação  da  teoria  do  fato  consumado,  porquanto  jádo  Autor  conduz  à  aplicação  da  teoria  do  fato  consumado,  porquanto  já

transcorrido lapso de tempo suficiente a provocar a consolidação da hipótese,transcorrido lapso de tempo suficiente a provocar a consolidação da hipótese,

notadamente, quando se observa que essa reversão trará prejuízos ao próprionotadamente, quando se observa que essa reversão trará prejuízos ao próprio

Estado. A propósito:Estado. A propósito:

REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DEREMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DESEGURANÇA.  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE
SOLDADOS. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃOSOLDADOS. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO
EM  LEI  E  NO  EDITAL.  CANDIDATO  CONTRA-EM  LEI  E  NO  EDITAL.  CANDIDATO  CONTRA-
INDICADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CANDIDATOINDICADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CANDIDATO
QUE  SE  SUBMETE  À  REALIZAÇÃO  DOQUE  SE  SUBMETE  À  REALIZAÇÃO  DO
CONCURSO  POR  FORÇA  DE  SENTENÇA.CONCURSO  POR  FORÇA  DE  SENTENÇA.
APROVAÇÃO  COM  APROVEITAMENTO  EMAPROVAÇÃO  COM  APROVEITAMENTO  EM
CURSO  DE  FORMAÇÃO.  TEORIA  DO  FATOCURSO  DE  FORMAÇÃO.  TEORIA  DO  FATO
CONSUMADO.  POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO.CONSUMADO.  POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE  DO  CASO  CONCRETO.EXCEPCIONALIDADE  DO  CASO  CONCRETO.
DESPROVIMENTO  DA  REMESSA.  -  EmDESPROVIMENTO  DA  REMESSA.  -  Em
circunstancias específicas, aplica-se a teoria de fatocircunstancias específicas, aplica-se a teoria de fato
consumado,  em  observância  aos  princípios  daconsumado,  em  observância  aos  princípios  da
segurança e da estabilidade das relações jurídicas,segurança e da estabilidade das relações jurídicas,
porquanto  não  é  recomendável  desconstituirporquanto  não  é  recomendável  desconstituir
situação  fática,  quando  já  transcorrido  lapso  desituação  fática,  quando  já  transcorrido  lapso  de
tempo  suficiente  a  provocar  a  consolidação  datempo  suficiente  a  provocar  a  consolidação  da
hipótese, notadamente quando essa reversão traráhipótese, notadamente quando essa reversão trará
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prejuízos ao Estado.prejuízos ao Estado.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00348363620118152001,  1ª  Câmara  Especializada00348363620118152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. emCível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em
24-11-2015) 24-11-2015) 

In casuIn casu,  aplica-se a teoria do fato consumado, pois o Autor já,  aplica-se a teoria do fato consumado, pois o Autor já

conta com 3 (três) anos na Instituição do Corpo de Bombeiros Militar já tendoconta com 3 (três) anos na Instituição do Corpo de Bombeiros Militar já tendo

sido  promovido  de  Soldado  recruta  para  Soldado  engajado  (ver  fl.  270),sido  promovido  de  Soldado  recruta  para  Soldado  engajado  (ver  fl.  270),

exercendo a profissão regularmente,  sem nenhuma informação de fato queexercendo a profissão regularmente,  sem nenhuma informação de fato que

desabone a sua conduta, ao revés, alcançou, inclusive, três elogios, os quaisdesabone a sua conduta, ao revés, alcançou, inclusive, três elogios, os quais

estão anotados em seu assentamento individual (fl. 290).estão anotados em seu assentamento individual (fl. 290).

Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO

RESCISÓRIO, para rescindir o Acórdão lançado nos autos do Mandado de

Segurança  nº  200.2011.034834-5,  e, proferindo  novo  julgamento,

DESPROVER A APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA,  mantendo,

assim,  a  Sentença  de  primeiro  grau  que  CONCEDEU  A  SEGURANÇA

naqueles autos.

Em consequência, com fulcro no art.  85,  §8º,  do CPC/2015,

condeno  o  Estado  da  Paraíba  ao  pagamento  das  custas  e  honorários  de

sucumbência, os quais fixo em R$2.000,00 (dois mil reais). 

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  decano,  presente,  no  exercício  da  Presidência.
Relator:  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para
substituir o Exmo. Sr. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho), Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti,  Tércio Chaves de Moura  (Juiz
convocado para substituir a Exma. Sra. Desa. Maria das Neves do Egito
de Araújo Duda Ferreira) e Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir  o  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto).
Ausente, momentaneamente, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
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Presente à sessão, representando o Ministério Público, a
Excelentíssima  Senhora  Doutora  Janete  Maria  Ismael  da  Costa
Macedo, Procuradora de Justiça.

Primeira Seção Especializada Cível, Sala de Sessões do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 30 de
novembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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