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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete de Desembargador

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008804-17.2014.815.0181
ORIGEM: Juízo da 5ª Vara Mista da Comarca de Guarabira 
RELATOR: Juiz Ricardo Vital de Almeida, convocado, com jurisdição 
limitada, em substituição à Desa Maria das Neves do Egito de A. D. 
Ferreira
APELANTE: Gabriel Silva de Moura
ADVOGADO: José Gouveia Lima Neto (OAB/PB 16.548)
APELADO: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Wladimir Romaniuc Neto 

APELAÇÃO  CÍVEL. CONCURSO  PÚBLICO  PARA  O  CURSO  DE
FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E PARA O CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA
EDITALÍCIA.  ALEGAÇÃO DE  DUBIEDADE  NA  INTERPRETAÇÃO  DE
ITEM  EDITALÍCIO.  REGRA  QUE  PREVÊ PONTUAÇÃO  MÍNIMA  EM
CADA  GRUPO  DE  CONHECIMENTO  E  NO  EXAME  GLOBALMENTE
CONSIDERADO. LEGITIMIDADE.  PRINCÍPIO  DA  VINCULAÇÃO  AO
EDITAL.  OBSERVÂNCIA  OBRIGATÓRIA  PELO  ENTE  PÚBLICO
ORGANIZADOR.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  PRECEDENTES
DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 

1)  STJ:  “Nos termos da jurisprudência  do STJ,  as  disposições  do
edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que
obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão
dos  princípios  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório  e  da
legalidade.”  (RMS  49.887/MG,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017).

2) No caso em tela,  o apelante equivocou-se na interpretação do
edital, pois, 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 impõe que o candidato, para não ser
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eliminado,  precisa  obter,  além da pontuação mínima de 40% em
cada  prova  de  conhecimento,  o  mínimo de  50% no  conjunto  de
todas  as  provas,  consoante  previsão  editalícia  do  item  5.6,
complementada pelo item 5.1.

3) Partindo da máxima de que o edital é a lei do concurso, deve ele
ser  observado  tanto  pela  Administração  Pública,  quanto  pelo
candidato, sob pena de malferimento ao princípio da vinculação ao
edital e ao princípio da legalidade. 

4) Desprovimento do apelo.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba, à  unanimidade,  negar  provimento  à
apelação. 

Trata-se de apelação cível interposta por GABRIEL SILVA DE MOURA
contra  sentença (f.  144/149) prolatada pelo  Juízo de Direito  da 5a Vara da
Comarca de Guarabira que, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de
fazer ajuizada em face do ESTADO DA PARAÍBA, julgou improcedente o pedido
exordial. 

Eis a ementa da decisão combatida:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DUBIEDADE EM DISPOSITIVO DE
EDITAL.  INOCORRÊNCIA.  NECESSIDADE  DE  INTERPRETAÇÃO
SISTÊMICA DOS DISPOSITIVOS DO EDITAL. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO AUTORAL. 

- Para se interpretar as normas eliminatórias de certame público, faz-se
necessário uma análise de todos os dispositivos nele contidos.

O apelante, em suas alegações, reiterou a tese de dubiedade do item
5.6 do Edital n. 001/2014, que estabelece critérios de nota mínima para os
candidatos passarem à próxima etapa do certame. Relatou que ao prever-se a
locução “e/ou”, o ponto mínimo de corte para a próxima fase deve ser lido
como pelo menos 40% (quarenta por cento) do total de pontos atribuídos a
cada prova de conhecimentos,  ou ao menos 50% (cinquenta por cento) de
todas as questões. 

Logo, 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.
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Contrarrazões pela manutenção do decisum (f. 161/174).

Parecer da Procuradoria de Justiça sem manifestação de mérito  (f.
181/184).

É o relatório. 

VOTO: Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
Relator

A  controvérsia  subjacente  reside  no  inconformismo  quanto  à
interpretação do critério de julgamento para a aprovação em exame intelectual
previsto em edital de regência de concurso público.

In casu, o autor prestou concurso para o Curso de Formação de
Soldados da Polícia Militar (PMPB) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPB)
deste  Estado,  tendo  sido  eliminado  (f.  15)  em razão  de  não  ter  obtido  o
percentual mínimo exigido no edital (item 5.6) do certame (f. 03).

Nos termos da jurisprudência do STJ, “as disposições do edital que
disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e
o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao
instrumento  convocatório  e  da  legalidade.”  (RMS  49.887/MG,  Rel.  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  15/12/2016,  DJe
06/03/2017)

O edital  n.  001/2014 (f.  16/45), que rege o concurso ao qual se
submeteu o apelante, contém, entre outras, a seguinte previsão:

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DO EXAME INTELECTUAL

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:

CONHECIMENTOS Nº DE
QUESTÕES

VALOR DAS
QUESTÕES

TOTAL DE
PONTOS

PONTUAÇÃO
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%)
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Noções de Direito e 
Sociologia

30 1,25 37,5 15 pontos (40%)

Conjunto total das 
provas

80 1,25 100 50 pontos (50%)

[…]

5.6 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. (f. 22).

Da leitura acima, verifica-se que, na verdade, o apelante equivocou-
se na interpretação do edital, pois  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 impõe que o candidato, para não ser eliminado,
precisa  obter  (1) a  pontuação  mínima  de  40%  em  cada  prova  de
conhecimento, além do (2) mínimo de 50% no conjunto de todas as
provas,  consoante previsão editalícia do item 5.6, complementada pelo item
5.1.

Logo, é legítima a exigência conjunta do mínimo de pontuação para
cada grupo de  conhecimento  previsto  e  para  a  prova  objetiva  globalmente
considerada, mediante uma interpretação teleológica dos dispositivos contidos
na norma editalícia.

Esse é o entendimento perfilhado no STJ e nesta Corte de Justiça,
senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO INTERNO NO RECURSO  EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE FORMAÇÃO DE
SARGENTOS BOMBEIROS MILITARES. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF.
EXPRESSA  PREVISÃO  LEGAL.  DISPENSA.  IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS  DA  ISONOMIA  E  IMPESSOALIDADE.  1.  As  regras
previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só
a  Administração,  como  também  os  candidatos  neles  inscritos.
Assim, escorreita a decisão administrativa que exclui do certame o
candidato que não satisfez os requisitos mínimos exigidos para
habilitação.  2.  Não se pode reputar  ilegal  ou abusivo o  ato  de
autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições
legais  e  normativas,  nem  líquido  e  certo  um  direito  que  não
encontra  expressa  previsão  legal.  3.  A  candidata  foi  considerada
inabilitada no certame por não ter atingido os índices mínimos, prévia e
objetivamente estabelecidos no edital. Assim, não está em causa a aptidão
física  para  o  desempenho  da  atividade  castrense,  mas  a  vinculação  às
cláusulas do instrumento convocatório, que obrigam não só os candidatos,
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mas também a  Administração.  4.  A  dispensa  de  aplicação  do  teste  de
aptidão física sob o argumento de que a candidata já compõe os quadros
do Corpo de Bombeiros Militares, se acolhida, representaria violação dos
princípios da isonomia e impessoalidade que regem os concursos públicos,
além de esvaziar por inteiro o sentido da lei de regência, que impôs essa
condição  aos  concorrentes,  todos  igualmente  militares  da  mesma
Corporação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no
RMS 51.380/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 22/11/2016, DJe 05/12/2016). 

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  DO  PEDIDO.  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." [...].
(Acórdão/Decisão  do  processo  n.  00012197420158150181,  4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  Des.  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA, j. em 11-04-2017).

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSO  SELETIVO  INTERNO PARA  O  CURSO  DE
HABILITAÇÃO  DE  OFICIAIS  DA  POLICIA  MILITAR  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA. CANDIDATO QUE NÃO ATINGIU NOTA MÍNIMA PREVISTA NO
EDITAL.  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 CADA UMA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXPRESSÃO "E/OU" CONSTANTE DO ITEM 5.6
QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS DE TRATAR-SE DE EXIGÊNCIA CUMULATIVA.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  DE  PRIMEIRO  GRAU.  DESPROVIMENTO.
Consoante previsão editalícia  do item 5.6,  complementada pelo
item 5.1, o candidato precisa fazer pontuação mínima de 40% do
total  de pontos atribuídos a cada prova de conhecimento,  bem
como o mínimo de 50% do total de pontos atribuídos ao conjunto
total  de  provas  e,  uma  vez  não  atingido,  a  desclassificação  é
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medida  que  se  impõe.  (Acórdão/Decisão  do  processo  n.
00012725520158150181,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relatora
Desa MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, j. em 21-03-2017). 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -  Concurso  Público  -
CFSd PM/BM - Insurgência quanto às normas edilícias - Prova objetiva -
Previsão  de  pontuação  mínima  em  cada  grupo  de  conhecimento  e  no
exame globalmente considerado - Legitimidade da exigência conjunta dos
requisitos - Interpretação teleológica das normas do certame - Manutenção
da sentença - Desprovimento.  Constando do Edital norma referente
aos critérios 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.  A análise conjunta dos itens 5.6 e 5.1 afasta
qualquer dúvida na interpretação de suas premissas, pois a tabela
apresentada no item 5.1 é clara ao exigir  a obrigatoriedade de
alcance da pontuação mínima, simultaneamente, de 40% em cada
disciplina  e  de  50%  no  conjunto  total  das  provas.
(Acórdão/Decisão  do  processo  n.  00004506620158150181,  2ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  Des.  ABRAHAM  LINCOLN  DA
CUNHA RAMOS, j. em 04-10-2016).

É forçoso concluir, assim, que a sentença vergastada é irretocável,
porquanto observou exatamente as previsões contidas no edital do concurso,
em homenagem ao princípio da vinculação ao instrumento editalício.

Partindo da máxima de que o edital é a lei do concurso, deve ele ser
observado tanto pela  Administração Pública, quanto pelo candidato, sob pena
de  malferimento  ao  princípio  da  vinculação  ao  edital  e  ao  princípio  da
legalidade. 

Destaco, por oportuno, que o concurso alvo da presente demanda foi
objeto de apreciação também nos autos  n.  0008592-93.2014.815.0181 e n.
00004506620158150181, nos quais se adotou esse mesmo entendimento.

Ante o exposto, nego provimento à apelação. 

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador  OSWALDO
TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do  julgamento  com
ESTE RELATOR (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição limitada, em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS.
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Presente  à  Sessão a  Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 1o de agosto de
2017.

Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                           Relator


