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Acórdão
Agravo Interno – nº. 0002226-61.2014.815.0141

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Agravante: Bartolomeu Oliveira dos Anjos – Adv.: André Luiz Cavalcanti
Cabral (OAB/PB nº 11.195) e Felipe Ribeiro Coutinho G. da Silva (OAB/PB
nº 11.689).

01 Agravado: Presidente da Comissão Coordenadora do Concurso Público
para o Curso de Formação de Soldados, representado por seu Procurador
Wladimir Romaniuc Neto. 

02 Agravado: IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação –
Adv.: Vital Borba de Araújo Junior (OAB/PB nº 11.783) e Ricardo Ribas da
Costa Berloffa (OAB/SP nº 185.064).

EMENTA: AGRAVO INTERNO.  DECISÃO

MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU PROVIMENTO À

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO

DE  SOLDADOS  DA  PMPB.  ALTERAÇÃO  DE

QUESITO  DA  PROVA  APÓS  RECURSOS.

REVISÃO  PELO  PODER  JUDICIÁRIO.

IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO

EXTRAORDINÁRIO Nº 632853. REPERCUSSÃO

GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

—  “Recurso  extraordinário  com  repercussão

geral. 2. Concurso público. Correção de prova.

Não  compete  ao  Poder  Judiciário,  no

controle  de  legalidade,  substituir  banca

examinadora  para  avaliar  respostas

dadas  pelos  candidatos  e  notas  a  elas

atribuídas.  Precedentes.  3.

Excepcionalmente,  é  permitido  ao  Judiciário



juízo  de  compatibilidade  do  conteúdo  das

questões do concurso com o previsto no edital

do  certame.  Precedentes.  4.  Recurso

extraordinário provido”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível  do Tribunal  de Justiça,  por  unanimidade,  em negar
provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Bartolomeu

Oliveira  dos  Anjos contra decisão  monocrática  de  fls.  160/162  que

negou provimento à apelação cível, mantendo decisão proferida pelo Juízo

de Direito da 2ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha, que nos autos da

Ação  Mandamental  nº  0002226-61.2014.815.0141  impetrada  por  ele

próprio  contra  ato  supostamente  ilegal  do  Presidente  da  Comissão

Coordenadora do Concurso Público para o Curso de Formação de

Soldados e IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação

negou a segurança, por entender que ser vedado ao Judiciário o controle

de questão e correção de provas. 

 Relatou  o  agravante  que  se  submeteu  ao  concurso

para o Curso de Formação de Soldados da PMPB (Edital 001/2014) e, em

razão  da  alteração  da  resposta  do  quesito  41  da  prova-versão  A,

ocasionada  por  recursos,  não  conseguiu  ser  classificado  no  aludido

certame.

Alegou que, com a mudança do gabarito para a letra

“D”, ao invés de “C”, como anteriormente marcado por ele, culminou na

sua desclassificação.



Outrossim,  argumentou  o  erro  gritante  quanto  ao

julgamento da questão 41, referente à prova de História do Brasil,  eis

que,  segundo ele,  Dom João jamais  foi  Rei  de Portugal  no período da

criação da Capitania da Paraíba em 1574.

Argumentou,  ainda,  que a decisão vergastada firmou

entendimento  no  RE  632853  que  cuida  de  conjuntura  completamente

diversa  dos  presentes  autos,  já  que  se  trata  de  erro  teratológico  da

assertiva.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões  às  fls.  62/64,  do  Estado  da  Paraíba  e

ausentes  do  IBFC  –  Instituto  Brasileiro  de  Formação  e  Capacitação,

consoante certidão de fl. 193.

É o relatório.

V O T O 

O presente agravo interno tem por objetivo a reforma

da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,

juiz  convocado para substituir  o  Exmo. Des.  José Aurélio  da Cruz que

negou provimento à apelação cível, confirmando a sentença que denegou

a segurança pretendida pelo agravante, por entender vedada a análise

pelo Judiciário do controle de questão e correção de provas, no termos do

RE 632853, inclusive com Repercussão Geral.

Pois bem, com razão o Eminente Julgador, eis que não

cabe ao Poder Judiciário a apreciação do mérito de questão decidida pela

Administração Pública  em certamente,  de acordo com entendimento já

pacificado  no  referido  julgado  do  Colendo  STF,  no  RE  632853,  que

preconiza:

“Recurso  extraordinário  com  repercussão  geral.  2.

Concurso público.  Correção de prova.  Não compete



ao  Poder  Judiciário,  no  controle  de  legalidade,

substituir  banca  examinadora  para  avaliar

respostas dadas pelos candidatos e notas a elas

atribuídas.  Precedentes.  3.  Excepcionalmente,  é

permitido  ao  Judiciário  juízo  de  compatibilidade  do

conteúdo das questões do concurso com o previsto no

edital  do  certame.  Precedentes.  4.  Recurso

extraordinário provido”.

Assim,  o  Judiciário  não  pode  substituir  a  banca

examinadora de concurso,  por ser um espaço que não é suscetível  de

controle  externo,  a  não  ser  nos  casos  de  ilegalidade  ou

inconstitucionalidade, que não é a hipótese dos autos.

 

O que se pretende alterar é justamente o entendimento

sobre a questão 41 da prova, versão “A”, o que torna a análise totalmente

incabível.  Não  há  que  se  falar  aqui  em  questão  teratológica,  como

salientou o recorrente, mas sim, da própria matéria referente à História do

Brasil, ou seja, a correção da prova.

Além  do  que,  o  insurgente  relata  que,  através  de

recursos de outros candidatos, a questão fora modificada.

 Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO

AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Excelentíssima  Senhora
Desembargadora  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do
julgamento os desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque –
Relator, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Maria das Graças Morais
Guedes. 



Presente  ao  julgamento  a  Excelentíssima  Senhora
Doutora Ana Cândida Espínola – Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                            R e l a t o r                                
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