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EMENTA:  AÇÃO  DECLARATÓRIA  E  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA
POLÍCIA  MILITAR  E  PARA  O  CORPO  DE  BOMBEIROS  MILITAR  DA
PARAÍBA. ELIMINAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA (EXAME INTELECTUAL).
PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 40% EXIGIDA PELO EDITAL NÃO ATINGIDA
EM  RELAÇÃO  A  UMA  DAS  PROVAS.  IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO.
DISCUSSÃO  SOBRE  A  INTERPRETAÇÃO  DAS  NORMAS  EDITALÍCIAS.
PROVA  OBJETIVA.  PREVISÃO  DE  PONTUAÇÃO  MÍNIMA  EM  CADA
GRUPO  DE  CONHECIMENTO  E  NO  EXAME  INTELECTUAL
INTEGRALMENTE  CONSIDERADO.  PRINCÍPIO  DA  VINCULAÇÃO  AO
EDITAL.  EXPRESSÃO  "E/OU"  CONSTANTE  DO  ITEM  5.6  QUE  NÃO
RESULTA  EM  AMBIGUIDADE  INTERPRETATIVA.  EXIGÊNCIA
CUMULATIVA.  PRECEDENTES  DOS  ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS  DESTA
CORTE. PROVIMENTO NEGADO.

“Havendo previsão  editalícia  no sentido  de aprovação para  a  etapa seguinte  dos
candidatos que obtiverem pontuação mínima em cada grupo de conhecimento, bem
como na prova objetiva globalmente considerada,  afigura-se legítima a exigência
conjunta dos critérios estipulados em edital, mediante uma interpretação teleológica
de  seus  dispositivos.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00086847120148150181,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  SAULO
HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES, j. em 30-05-2017)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à  Apelação
n.º 0009078-78.2014.815.0181, em que figuram como Apelante Josevaldo Lopes da
Silva e como Apelado Estado da Paraíba.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, em conhecer da Apelação, negando-lhe provimento.

VOTO.

Josevaldo Lopes da Silva  interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada
pelo  Juízo  da  5ª  Vara  da  Comarca  de  Guarabira,  f.  90/95,  nos  autos  da  Ação
Declaratória c/c Obrigação de Fazer por ele ajuizada em desfavor do  Estado da
Paraíba e das Comissões Coordenadoras do Concurso Público para o Curso de
Formação de Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado da Paraíba, que julgou improcedente o pedido que objetivava a declaração
de  dubiedade  do  item 5.6  do  Edital  do  Certame  e  a  sua  aprovação  no  Exame
Intelectual, para que lhe fosse possibilitada a participação nas etapas subsequentes
do Concurso, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no



percentual de 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa ante a concessão
da gratuidade judiciária.

Em suas razões, f. 97/104, sustentou a interpretação dúbia do item 5.6 do
Edital, que prevê como critério de habilitação do candidato a pontuação mínima de
40% do total de pontos atribuídos a cada prova de conhecimento “e/ou” de 50% do
total de pontos atribuídos ao conjunto das provas.

Afirmou que, havendo ambiguidade na interpretação de cláusula editalícia,
deve ser adotada a mais favorável ao candidato,  de forma que, no seu entender,
estaria classificado para a etapa seguinte o candidato que obtivesse o mínimo de
pontos exigido em uma das hipóteses elencadas no Edital.

Asseverou que tendo alcançado a pontuação geral de 55%, ou seja, acima do
mínimo  exigido  pelo  Edital,  possui  o  direito  de  participar  das  demais  fases  do
Concurso,  pelo  que  requereu  o  provimento  do  Recurso  para  que  o  pedido  seja
julgado procedente.

Intimado, o Apelado apresentou Contrarrazões, f. 105/110, argumentando a
necessidade de o candidato alcançar o mínimo 40% da pontuação de cada prova e
um mínimo de 50% do conjunto da pontuação de todas elas.

Sustentou, ainda, que o Apelante foi eliminado do certame por não ter obtido
a  pontuação  mínima  de  40%  em  uma  das  provas  de  conhecimento  (raciocínio
lógico), pugnando, ao final, pela manutenção da Sentença.

Às f. 116/118, o Recorrente colacionou petição afirmando que o Estado da
Paraíba não vem atendendo o quantitativo do efetivo da Polícia Militar previsto na
Lei Complementar Estadual nº 87/08 e que o Poder Judiciário já havia autorizado
que  outros  candidatos  com  pior  classificação  realizassem  as  demais  etapas  do
certame.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178, do Código de Processo Civil de 2015.

É o Relatório.

A Petição de f.  116/118 refere-se a questões que constituem inovação da
causa  de  pedir  constante  na  Exordial,  motivo  pelo  qual  não  são  passíveis  de
apreciação.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

O Autor,  ora  Apelante,  objetiva  sua  aprovação no Exame Intelectual  e  a
participação nas demais etapas do Concurso para o Curso de Formação de Soldados
da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado  da  Paraíba,  ao
argumento de que o item 5.6, do Edital, f. 20, que prevê pontuação mínima para
aprovação, possui redação dúbia.

O  referido  dispositivo  prescreve  que  “estará  eliminado  deste  concurso  o
candidato que não obtiver o mínimo de 40% (quarenta por cento) do total de pontos
atribuídos  a  cada  prova  de  conhecimentos  e/ou  não  obtiver  o  mínimo  de  50%
(cinquenta por cento) do total de pontos atribuídos ao conjunto de todas as provas,
conforme o quadro do item 5.1.”



Da leitura da cláusula editalícia, infere-se que o candidato, para ser aprovado
no Exame Intelectual, deverá obter cumulativamente a pontuação mínima de 50% no
conjunto das provas e 40% em cada uma das provas, sendo essa ilação corroborada
pelo item 5.1, do Edital, in verbis:

“5.1 - As provas do exame intelectual constarão de questões objetivas
de múltipla  escolha,  de  caráter  eliminatório  e  classificatório  sendo
constituídas conforme o quadro a seguir:

CONHECI
MENTOS

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
DAS

QUESTÕES

TOTAL DE
PONTOS

PONTUAÇ
ÃO

MÍNIMA
EXIGIDA

Língua 
Portuguesa

20 1,25 25
10 pontos

(40%)

Raciocínio 
Lógico

10 1,25 12,5
5 pontos
(40%)

Geografia 
da Paraíba

10 1,25 12,5
5 pontos
(40%)

História da 
Paraíba

10 1,25 12,5
5 pontos
(40%)

Noções de 
Direito e 
Sociologia

30 1,25 37,5
15 pontos

(40%)

Conjunto 
Total das 
Provas

80 1,25 100
50 pontos

(50%)

Nesse contexto, embora a redação da cláusula 5.6, com a inclusão do termo
“e/ou”, possibilite interpretações distintas, conclui-se que a análise sistemática do
Edital do Concurso impõe que o candidato, para não ser eliminado, precisa obter a
pontuação mínima de 40% em cada prova individualizada, bem como o mínimo de
50% ao conjunto de todas as provas, sendo esse o entendimento que prevalece nos
Órgãos Fracionários desta Corte1.

1 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO
PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA (EXAME INTELECTUAL). PONTUAÇÃO
MÍNIMA DE 40% EXIGIDA PELO EDITAL NÃO ATINGIDA EM RELAÇÃO A UMA DAS
PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO
AO EDITAL.  EXPRESSÃO "E/OU" CONSTANTE DO ITEM 5.6  QUE NÃO RESULTA EM
AMBIGUIDADE INTERPRETATIVA.  EXIGÊNCIA CUMULATIVA.  PRECEDENTES DESTA
CORTE. PROVIMENTO NEGADO. "Havendo previsão editalícia no sentido de aprovação para a
etapa seguinte dos candidatos que obtiverem pontuação mínima em cada grupo de conhecimento,
bem como na prova objetiva globalmente considerada, afigura-se legítima a exigência conjunta dos
critérios estipulados em edital, mediante uma interpretação teleológica de seus dispositivos." (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00086847120148150181,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 30-05-2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCESSO
SELETIVO  PARA  CURSO  DE  HABILITAÇÃO  DA  PM/PB  -  QUESTIONAMENTO  DOS
CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO -  ALEGAÇÃO DE DUBIEDADE NA INTERPRETAÇÃO DE
ITEM EDITALÍCIO - ANÁLISE CONJUNTA DOS ITENS 5.1 E 5.6 DO EDITAL, QUE AFASTA
QUALQUER  DÚVIDA/DUBIEDADE  PROVENIENTE  DA  INTERPRETAÇÃO  ISOLADA
DESTE ÚLTIMO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SEGUIMENTO
NEGADO AO RECURSO. - A análise do item 5.1 do edital do certame em questão afasta qualquer



Considerando, portanto, o princípio da vinculação ao instrumento que rege o
Concurso,  bem  como  a  pontuação  do  Apelante  abaixo  de  40%  em  Raciocínio
Lógico, f. 13, ele não reúne condições para aprovação dentro dos critérios adotados
pelo  Edital,  razão  pela  qual  não  há  fundamentos  legais  que  justifiquem  o
acolhimento da pretensão recursal.

Posto isso, não conhecido o requerimento de f. 116/118 e conhecida a
Apelação, nego-lhe provimento. 

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 15 de agosto de 2017,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

dúvida  na  interpretação  do  item 5.6  -  invocado  pela  parte  autora/apelante  -,  pois  a  tabela  nele
apresentada é cristalina, ao exigir a obrigatoriedade de alcance da pontuação mínima, tanto de 40%
dos  pontos  de  cada  disciplina,  quanto  de  50%  do  conjunto  total  das  provas.  -  Restando
documentalmente  evidenciado,  que,  apesar  de  haver  atingido  mais  de  50% dos  pontos  totais,  o
autor/apelante não alcançou 40% dos pontos da prova de conhecimentos específicos, resta acertada a
sua eliminação, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito exordial.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00012690320158150181, - Não possui -, Relator
DA DESEMBARGADORA MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em
11-04-2017)


