
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº.: 0000528-85.2015.815.0981
Relator                    :Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado
Apelante :José Dermes Bezerra Dantas
Advogado :Thiago dos Santos Soares – OAB/PB nº 17.807
Apelado :Estado da Paraíba

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  CONCURSO  PÚBLICO.  INSURGÊNCIA
QUANTO  À  INTERPRETAÇÃO  CONFERIDA  ÀS
NORMAS  EDITALÍCIAS.  APROVAÇÃO  EM  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.  PRECEDENTES
DESTA  CORTE  EM  CASOS  IDÊNTICOS.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  RECURSO
DESPROVIDO.

-  O  Edital  nº  001/2014  –  CFSd  PM/PB,  referente  ao
Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados da
Polícia Militar  e Corpo de Bombeiro Militar do Estado da
Paraíba, é claro ao lecionar que, para a eliminação automática
do  concurso,  basta  o  candidato  não  atingir  a  pontuação
mínima de 40% (quarenta por cento) dos pontos atribuídos a
uma das provas de conhecimento, independentemente da nota
que aferir no conjunto de todas as “disciplinas”.  

-  Na  conjuntura  em  epígrafe,  muito  embora  tenha  o
demandante alcançado o total de 55 pontos, verifico que em
uma  das  provas  alcançou  apenas  2,5  (dois  vírgula  cinco)
pontos,  ou  seja,  inferior  ao mínimo de  40% (quarenta  por
cento) exigido pelo instrumento editalício, conforme pode ser
comprovado pela análise do documento de fl.  17, fato este
que  enseja  a  sua  inabilitação  no  prosseguimento  do  CFsd
PM/PB 2014.

-“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL
DO CERTAME QUE EXIGIA A PONTUAÇÃO MÍNIMA DE
40% NAS PROVAS DE CONHECIMENTO E/OU 50% NA
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PONTUAÇÃO  GERAL.  PONTUAÇÃO  MÍNIMA  DE  40%
EXIGIDA PELO EDITAL NÃO ATINGIDA PELO CANDIDATO
EM  RELAÇÃO  AO  TESTE  ESPECÍFICO  DE  RACIOCÍNIO
LÓGICO.  PRINCÍPIO  DA  VINCULAÇÃO  AO  EDITAL.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.  Considerando  a  previsão  editalícia  do  item  5.6,
mostra-se legítima a exigência conjunta dos critérios estipulados
no edital, no sentido de que apenas considerar-se-ão aprovados os
candidatos que superem a pontuação mínima de 40% em cada uma
das  provas  específicas  e,  igualmente,  a  pontuação  de  50%  na
totalidade  das  provas,  sendo  esta  a  interpretação  que  deve  ser
dada  ao  disposto  no  instrumento  convocatório.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00092103820148150181, 1ª
Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DE FÁTIMA
MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 25-07-2017). 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Dermes Bezerra Dantas, desafiando
sentença lançada às fls. 91/93, pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Mista da Comarca de Queimadas
que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de tutela”, ajuizada por
aquele em desfavor do Estado da Paraíba, julgou improcedente a pretensão autoral.

O Juízo a quo indeferiu o pleito formulado na exordial, sob o fundamento de que o
autor  não  obteve  a  pontuação mínima  de 40% (quarenta  por  cento)  em uma das  provas   cuja
pontuação restou consignada à fl. 13, bem assim pelo fato de inexistir a dubiedade alegada no item
5.6 do Edital nº 001/14 – CFSd PM/PB, tendo em vista que se encontra intrinsecamente ligado ao
item 5.1, devendo a norma que rege o concurso ser interpretada como um todo.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  94/97-v),  o  promovente  pugna  pela  reforma  da
sentença. Para tanto, argumenta que a questão debatida possui liame com a interpretação do item
5.6  do  referido  Edital,  cujos  termos  dispõem sobre  a  necessidade  de  o  candidato  alcançar   a
pontuação mínima de 40% (quarenta por cento)  do total  de pontos atribuídos  a cada prova de
conhecimento  e/ou  alternância  do  mínimo  de  50%  (cinquenta  por  cento)  do  total  de  pontos
concedidos ao conjunto de todas as provas. 

Nesse norte, indica que preencheu o requisito mínimo de 50% (cinquenta por cento)
do total de pontos conferidos ao conjunto de provas. Ante o exposto, pugna pelo provimento do
apelo, com a reforma do decreto sentencial.

Contrarrazões não ofertadas.
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Instada a pronunciar-se, a Procuradoria da Justiça emitiu parecer, às fls. 108/111,
opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. 

VOTO

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir a ocorrência de dubiedade no item
5.6 do Edital nº 001/14 – CFSd PM/PB, precisamente, no que diz respeito à pontuação necessária
para ensejar a classificação na segunda etapa do concurso público. 

Da análise dos documentos carreados aos autos, em especial, no que pertine às regras
do certame em debate, referente ao Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados da
Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba, verifico que o seu item 5.6 traz a
seguinte exigência:

“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  atribuídos ao conjunto de todas as provas,
conforme o quadro do subitem 5.1”

Ora, o edital é claro, bastando uma singela leitura do dispositivo acima transcrito,
para obter a conclusão de que, para a eliminação automática do concurso, apresenta-se suficiente a
não obtenção da pontuação mínima de 40% (quarenta por cento) pelo candidato, quanto aos pontos
atribuídos a uma das provas de conhecimento, independentemente da nota que aferir no conjunto de
todas as “disciplinas”.

Na conjuntura em epígrafe, muito embora tenha o demandante alcançado o total de
55 pontos, verifico que em uma das provas alcançou apenas 2,5 (dois vírgula cinco) pontos, ou seja,
inferior ao mínimo de 40% (quarenta por cento) exigido pelo instrumento editalício, conforme pode
ser comprovado pela análise do documento de fl.  17, fato este que enseja a sua inabilitação no
prosseguimento do CFsd PM/PB 2014.

A Procuradoria de Justiça trilhou o mesmo caminho da presente deliberação, senão
vejamos excerto extraído da peça ministerial:

“(...)  O  Edital  no  item  5.6  ao  inserir  as  conjuções  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, demonstra a interpretação que deverá ser aplicada,
qual  seja,  de adição de um requisito (pontuação mínima de 40% nas
provas de conhecimento + 50% de acerto mínimo na pontuação geral).”
- fl. 110 – Grifos nos originais

Nessa  linha  de  raciocínio,  analisando  casos  concretos  idênticos  ao  ora  em
disceptação,  trago  à  baila  recentíssimos arestos  desta  Corte,  inclusive  desta  Primeira  Câmara
Especializada Cível:
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“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - 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 -  ART.
557  DO  CPC/73  -  SEGUIMENTO  NEGADO  AO  RECURSO.  -  A
análise do item 5.1 do edital  do certame em questão afasta qualquer
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 haverem atingido
mais de 50% dos pontos totais,  os Autores/Apelantes não alcançaram
40% dos  pontos  em todas  as  disciplinas  da  prova  de  conhecimentos
específicos,  resta  acertada  as  suas  eliminações,  o  que  impõe  a
manutenção  da  sentença  que  julgou  improcedente  o  pleito  exordial.”
(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00705228420148152001, - Não possui -,  Relator DESA. MARIA DE
FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI,  j.  em 04-10-2017).
Grifei.

“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).”  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00090787820148150181, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES.
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 15-08-2017).
Grifei.
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“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA C/C  OBRIGAÇÃO
DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DO CERTAME 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  PELO  CANDIDATO  EM  RELAÇÃO  AO  TESTE
ESPECÍFICO  DE  RACIOCÍNIO  LÓGICO.  PRINCÍPIO  DA
VINCULAÇÃO  AO  EDITAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Considerando  a  previsão
editalícia  do  item  5.6,  mostra-se  legítima  a  exigência  conjunta  dos
critérios estipulados no edital, no sentido de que apenas considerar-se-
ão aprovados os candidatos que superem a pontuação mínima de 40%
em cada uma das provas específicas e, igualmente, a pontuação de 50%
na totalidade das provas, sendo esta a interpretação que deve ser dada
ao  disposto  no  instrumento  convocatório.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00092103820148150181,  1ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DE  FÁTIMA
MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 25-07-2017). Grifei.

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  CONCURSO  PÚBLICO.  INSURGÊNCIA  QUANTO  À
INTERPRETAÇÃO  CONFERIDA  ÀS  NORMAS  EDITALÍCIAS.
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE EXIGIA A PONTUAÇÃO
MÍNIMA DE 40% NAS PROVAS DE CONHECIMENTO E/OU 50%
NA PONTUAÇÃO GERAL. EXPRESSÃO "E/OU" CONSTANTE DO
ITEM  5.6  QUE  NÃO  RESULTA  EM  AMBIGUIDADE
INTERPRETATIVA.  EXIGÊNCIA CUMULATIVA.  PRECEDENTES
DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTA CORTE. ELIMINAÇÃO NA
PRIMEIRA  ETAPA  (EXAME  INTELECTUAL).  PONTUAÇÃO
MÍNIMA NÃO ATINGIDA EM RELAÇÃO A UMA DAS PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. - "Havendo previsão editalícia no
sentido de que a aprovação naquela etapa se dará através da pontuação
mínima em cada grupo de conhecimento, bem como na prova objetiva
globalmente considerada, considera-se legítima a exigência conjunta dos
critérios estipulados." - Amparado no princípio da vinculação ao edital,
não tendo o apelante atingido a nota mínima na prova de Raciocínio
Lógico  (40%),  sua  eliminação  é  medida  que  se  impõe.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00015964520158150181,  4ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j.
em 18-07-2017). Grifei.

Com efeito, conforme assinalado pelo juiz de primeiro grau, entendo aparentemente
legítima e clara 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 no edital.

Ante  o  exposto,  DESPROVEJO  O  RECURSO  APELATÓRIO,  mantendo  a
decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição limitada), o
Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

J/16
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