
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000250-59.2015.815.0181 — 5ª Vara Mista de Guarabira
RELATOR : João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Des. Saulo

  Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE : Jefte Moabe Sousa Araujo
ADVOGADO : José Gouveia Lima Neto
APELADO  : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Igor de Rosalmeida

   Dantas

APELAÇÃO  CÍVEL —  CURSO  FORMAÇÃO  DE  SOLDADOS  –
PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO –  PONTUAÇÃO MÍNIMA DE
40% (QUARENTA POR CENTO) EXIGIDA PELO EDITAL – NÃO
ATINGIDA  –  NÃO  HABILITAÇÃO  PARA  PROSSEGUIR  NO
CERTAME – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO –
DESPROVIMENTO DO APELO.

–  Uma  vez  que  não  atendido  a  pontuação  mínima  exigida  na  matéria
Raciocínio Lógico, nos termos definidos no item 5.1 do referido edital, qual
seja: 5 (cinco) pontos (40%), não atendeu o recorrente ao que disciplina o
item 5.6 do edital.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

A C O R D A a  Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso apelatório.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso apelatório interposto por  Jefte Moab Sousa Araujo
contra a sentença de fls. 114/115, que julgou improcedente o pedido exordial, por ele formulado,
nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer C/C Antecipação de Tutela. 

Ao apreciar a controvérsia, o magistrado singular constatou que o autor, ora
recorrente, não obteve os 40% (quarenta por cento) dos pontos necessários na prova de raciocínio
lógico, o que levou a eliminação do concurso.
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Inconformado  com o  teor  da  referida  decisão,  o  recorrente  alega  que  o

magistrado a quo incorreu em equívoco ao analisar a controvérsia que lhe fora submetida. Sustenta,
dentre outros aspectos,  que  a interpretação a ser dada ao item 5.6 deve ser a mais favorável ao
candidato em razão de sua dicção ambígua considerando o candidato aprovado, vez que obteve
73,75 pontos (ou seja mais de 50% do valor global da prova).  Sob esses aspectos, projeta a sua
pretensão recursal de forma a obter, tutela jurisdicional para que possa prosseguir no certame para a
realização das demais etapas conforme rege o edital.

Contrarrazões às fls. 127/134.

Em  parecer  às  fls.  142/144,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento recursal.

É o relatório. 

VOTO. 

Antes de analisarmos a matéria posta à apreciação desta relatoria, convém-
nos,  para  uma melhor  contextualização e  delimitação da  hipótese  versada  no  presente  recurso,
proceder à formulação de um breve histórico processual. 

De início,  vale  ressaltar  que  a  presente  controvérsia  advém da  Ação  de
Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela proposta pelo ora recorrente contra o  Estado da
Paraíba. 

Na ocasião, informou que prestou concurso público para o cargo de Soldado
PM Combatentes - QPC. Aduz, que obteve na fase inicial do certame, como nota final no conjunto
de todas as provas de conhecimento, o equivalente a 73,75 pontos. Assim, conforme previsão do
item 5.6 do edital, teria restado aprovado e automaticamente classificado para a segunda etapa que
seria  o  Exame Psicológico,  já  que  referida  norma dispõe  que  estaria  eliminado do concurso  o
candidato que não obtivesse o mínimo de 50% (cinquenta por cento) do total de pontos atribuído ao
conjunto de todas as provas, conforme o quadro do item 5.1. 

Argumenta  finalmente,  que  não  obstante  ter  atingido  os  percentuais  de
acerto  exigidos  pelo  edital,  no  conjunto  de  todas  as  provas,  não  foi  convocado  para  as  fases
posteriores do concurso, o que entende ser ilegal. Razão pela qual, veio em busca de provimento
jurisdicional a fim de que seja mantido no certame. 

Ao apreciar a controvérsia, o magistrado singular constatou que o autor, ora
recorrente, não obteve os 40% (quarenta por cento) dos pontos necessários na prova de raciocínio
lógico, o que levou a eliminação do concurso.

Pois  bem.  Não  obstante  a  irresignação  do  apelante,  sua  pretensão  não
merece prosperar.

É  que,  comungando  do  entendimento  firmado  na  decisão  recorrida,  o
direito vindicado pelo apelante encontra óbice no que dispõe o item 5.6 do respectivo Edital, uma
vez que não alcançou a pontuação mínima exigida na matéria  Raciocínio Lógico, nos termos
definidos no item 5.1 do referido edital, qual seja: 5 (cinco) pontos (40%). 

 O item 5.6 do edital assim dispunha:
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“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 conhecimento
e/ou  não  obtiver  o  mínimo  de  50% (cinquenta  por  cento)  do  total  de  pontos
atribuidos ao conjunto de todas as provas, conforme o quadro do item 5.1.”

Conforme se observa dos autos (fl. 30), o recorrente obteve apenas  3,75
pontos na referida disciplina. Assim, em que pese, o autor, ter obtido como valor global um
percentual acima de 50% (cinquenta por cento), não obteve a pontuação mínima exigida na prova
de lógica, o que resultou na sua eliminação do certame.

Bem ressaltou a Procuradoria de Justiça: “Conforme se observa, ao inserir
as conjunções e/ou, o edital mostrou, sobretudo, excesso de zelo em não permitir nenhuma dúvida
ao candidato sobre as regras de pontuação mínimas e, conforme demonstra a tabela extraída do
instrumento convocatório, as exigências são cumulativas: 40% dos pontos em cada prova e 50% na
totalidade do exame.”.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO
CONTRA  DEFERIMENTO  DE  ANTECIPATÓRIA  DE  TUTELA.  CONCURSO
PÚBLICO. INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE EXIGIA A PONTUAÇÃO
MÍNIMA  DE  40%  NAS  PROVAS  DE  CONHECIMENTO  E/OU  50%  NA
PONTUAÇÃO  GERAL.  PONTUAÇÃO  MÍNIMA  DE  40%  EXIGIDA  PELO
EDITAL NÃO ATINGIDA EM RELAÇÃO A UMA DAS PROVAS. AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXPRESSÃO
“E/OU” CONSTANTE DO ITEM 5.6 QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS ACERCA DE
TRATAR-SE  DE  EXIGÊNCIA  CUMULATIVA.  REFORMA  DA  DECISÃO
AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO. O edital, no item 5.6, ao inserir as
conjunções e/ou mostrou, sobretudo, excesso de zelo em não permitir nenhuma
dúvida ao candidato sobre as regras de pontuação mínimas, ademais, no item 5.1
em tabela exaustiva demonstrada acima a interpretação que deverá ser aplicada,
qual seja, de adição dos requisitos (pontuação mínima de 40% nas provas de
conhecimento + 50% de acerto mínimo na pontuação geral). Desse modo, deve a
decisão agravada ser reformada no sentido de indeferir a tutela antecipada, em
obediência  aos  princípios  de  vinculação  ao  edital  do  concurso  público  e  da
isonomia entre os candidatos.  (TJPB; AI 0000406-08.2015.815.0000; Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 11/09/2015;
Pág. 14)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso apelatório.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  a  Exma.  Desembargadora  Maria  das
Graças  Morais  Guedes  –  Presidente.  Presentes  ainda  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista
Barbosa  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides)
(Relator) e o Exmo. Des. Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça.
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João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

  João Batista Barbosa
Juiz convocado/Relator
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