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AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO 
DE CANDIDATO EM EXAME PSICOTÉCNICO.  ACÓRDÃO 
FUNDAMENTADO NA REGULARIDADE DOS CRITÉRIOS 
OBJETIVOS  PREVISTOS  EM  LEI.  REDISCUSSÃO  DO 
MÉRITO.   INVIABILIDADE.  DEMANDA  QUE  NÃO  SE 
PRESTA  AO  EXAME  DA  JUSTEZA  DO  DECISÓRIO. 
ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  LITERAL  DE  DISPOSITIVO 
DE  LEI  DECORRENTE  DA  NÃO  APRECIAÇÃO  DE 
PEDIDO EVENTUAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO QUE 
AFASTA   AMBOS  OS  PLEITOS  (PRINCIPAL  E 
EVENTUAL).  NÃO  CONSTATAÇÃO  DO  VÍCIO 
RESCINDENDO.  MANTO  DA  COISA  JULGADA 
PRESERVADO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

-  “(…) a  ação  rescisória,  remédio  processual  destinado  a  
desconstituir julgado tutelado pela res iudicata, não é servil à  
correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do  
acervo fático  das provas (REsp 934.078/DF,  Rel.  Ministro  
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/04/2011).
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ:  AgRg  no  AREsp  149.719/PR,  Rel.  Ministro  BENEDITO 
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  18/09/2012,  DJe 
24/09/2012)

-  “O  pedido  rescisório  não  é  meio  idôneo  para  nova  
abordagem  interpretativa  de  prescrições  legais,  a  cujo  
respeito a jurisprudência não seja unívoca” (RTJ 110/487, Min. 
Francisco Rezek).

-  “A interpretação  das  normas  excepcionais  que  regem a  
ação  rescisória  não  pode  ser  extensiva,  sob  pena  de  
comprometer-se o equilíbrio social, econômico e político da  
nação”.
(Ada  Pelegrini  Grinover,  em  artigo  intitulado  Ação  Rescisória  e 
Divergência de Interpretação em Matéria Constitucional, publicado 
na Revista de Processo nº 87, Ed. RT, pp. 37/47:)



Ação Rescisória nº 2002095-24.2013.815.0000

“A  violação  literal  de  dispositivo  de  lei  que  possibilita  o 
aforamento da ação rescisória, fundada no artigo 485, V, do  
CPC, tem como pressuposto a constatação de a norma ter  
sido infringida em sua literalidade. No caso em comento, a  
violação  literal  não  está  presente,  pois  o  acórdão  
rescindendo  apenas  elegeu  uma  entre  as  interpretações  
cabíveis para os dispositivos tidos por violados.
(...)”
(STJ: AgRg na AR 4.880/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 19/08/2013)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Colenda  Primeira  Seção  Especializada  Cível  desta  Egrégia 
Corte de Justiça da Paraíba, por unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO 
RESCISÓRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória aforada por Alexandre Pereira de Sousa em 

face do acórdão transitado em julgado proferido pela 3ª Câmara Cível desta Corte, que, 

modificando a sentença de 1º grau, deu provimento à remessa necessária e à apelação 

cível aviada pelo  Estado da Paraíba,  para considerar legal o exame psicotécnico que 

excluiu  do concurso o demandante,  diante da constatação no tocante a utilização de 

critérios objetivos estipulados em lei. 

Em sua peça exordial, o autor afirma que o decisum violou dispositivo legal, 

no caso, os arts. 128 e 462 do Código de Processo Civil, bem como o art. 5º, LV, da  

Constituição Federal.

Argumenta que realizou pedido eventual (realização de novo exame), além 

do principal (anulação do teste), que não fora enfrentado pelo Tribunal, razão pela qual 

aduz a existência da irregularidade acima apontada no julgado. 

Ainda, menciona que a decisão não guarda amparo na jurisprudência desta 

Corte  e  de  Tribunal  Superior,  questionando,  ademais,  a  conclusão  do  aresto  da  3ª 

Câmara Cível, de que o exame é válido devido a utilização de critérios objetivos previstos 

em lei e no edital.   
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Dessa forma, requer a rescisão da decisão hostilizada e reforma do julgado.

Resposta  do  Estado  da  Paraíba  às  fls.  769/772,  pela  manutenção  do 

pronunciamento debatido. 

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela improcedência do 

pedido (fls. 801/806). 

É o breve relatório. 

VOTO

Não merece prosperar a tese suscitada pelo autor da presente rescisória.

No caso concreto, a existência de pedido eventual de realização de novo 

exame psicotécnico restou prejudicado por razões lógicas.

Ora, tendo a 3ª Câmara Cível desta Corte entendido pela regularidade do 

exame psicológico, sob o fundamento da utilização de critérios objetivos previstos em lei 

para a avaliação em debate,  ausente necessidade de enfrentar  o  pleito  postulando a 

efetivação de um novo exame. 

Com efeito, uma vez considerada legal a etapa de avaliação, afasta-se de 

uma só vez os dois pedidos, abraçados pela parte autora de principal e eventual, quais 

sejam, respectivamente, anulação e realização de outro exame. 

Assim, não há que se falar em violação aos arts. 128 e 462 do Código de 

Processo Civil, bem como o art. 5º, LV, da Constituição Federal, pois o acórdão decidiu a 

lide de forma regular nos limites propostos na ação.

A violação  literal  de  dispositivo  de  lei  que  possibilita  o  manejo  da  ação 

rescisória, fundada no artigo 485, V, do CPC, tem como pressuposto a constatação de 

norma infringida em sua literalidade de forma clara e objetiva. 
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No mais, o demandante questiona a conclusão a qual chegou o colegiado, 

no  sentido  de  considerar  presentes  os  critérios  objetivos  constantes  em  lei,  para  a 

regularidade da etapa do concurso. 

Quanto  a tal  argumento,  relevante acentuar que a ação rescisória não é 

meio para nova apreciação da justeza da decisão atacada, como se apelação fosse. Veja-

se aresto do Tribunal Cidadão nesse sentido:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
RESCISÓRIA.  CONCURSO  PÚBLICO.  NOMEAÇÃO  DE 
CANDIDATO  EM  CARGO.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE 
DECIDE  PELA IMPROCEDÊNCIA DO  PEDIDO  RESCISÓRIO.  
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
1.  O  acórdão  a  quo,  ao  fundamentar  o  entendimento  pela  
improcedência  da  ação  rescisória,  ponderou  a  respeito  da  
presença do direito líquido e certo demonstrado pelo impetrante-
recorrido por ocasião do acórdão rescindendo, consignando que 
"os  demais  pares  do  quórum  também  entendem  pela  
improcedência dessa ação, entretanto por outro motivo, qual seja,  
pelo fato do autor indevidamente pretender rediscutir  as provas 
analisadas por ocasião do julgamento da apelação, enquanto que  
a ação rescisória não é meio para nova apreciação da justeza da  
decisão atacada [...] assim, não se vislumbra qualquer violação a  
literal disposição de lei a ensejar a rescisão do julgado" (fl. 203).
2. Não há violação do art. 535 do CPC, uma vez que, de forma  
clara,  coerente  e  fundamentada,  consignou-se  ser  
improcedente a rescisória, por ausência de violação a literal  
disposição  de  lei.  Deve-se  acrescer  que  a  certidão  de  
julgamento é clara ao declarar que o resultado do julgamento  
é  fruto  de  votação  unânime  e  que  o  entendimento  
jurisprudencial pacífico a respeito do tema é no sentido de  
que  "a  ação  rescisória,  remédio  processual  destinado  a  
desconstituir julgado tutelado pela res iudicata, não é servil à  
correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do  
acervo  fático  das  provas"  (REsp  934.078/DF,  Rel.  Ministro  
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/04/2011).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  149.719/PR,  Rel.  Ministro  BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 
24/09/2012)

No caso em comento, a violação literal não está presente, pois o acórdão 

rescindendo apenas elegeu uma entre as interpretações cabíveis para o caso meritório.
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Esse é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios:

AÇÃO RESCISÓRIA. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO 
LITERAL AO DISPOSITIVO DE LEI. CASO CONCRETO. INICIAL 
QUE  VISA  RESCINDIR  A  SENTENÇA.  EXISTÊNCIA  DE  
ACÓRDÃO.  EFEITO  SUBSTITUTIVO  NÃO  OBSERVADO.  
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 512 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA E  
DOUTRINA  QUE  VÃO  NO  MESMO  SENTIDO.  ADEMAIS,  
DESCABIDA  A  RESCISÓRIA  EM  SITUAÇÕES  DE 
INTERPRETAÇÃO  LEGAL.SITUAÇÃO  DE  INÉPCIA  DA 
EXORDIAL  CONFIGURADA.  JULGARAM  EXTINTA  A  AÇÃO 
RESCISÓRIA. UNÂNIME. 
(Ação  Rescisória  Nº  70045927688,  Décima  Quarta  Câmara  Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado 
em 16/05/2013) 

AÇÃO  RESCISÓRIA.  INSS.  ACIDENTE  DO  TRABALHO.  
AUXÍLIO-SUPLEMENTAR.  CUMULAÇÃO.  APOSENTADORIA.  
Não é toda e qualquer aparente violação à lei que dá ensejo ao  
desfazimento da coisa julgada, até por isso agregou o legislador a  
palavra  "literal"  ao  dispositivo  que  trata  desta  hipótese.  Assim,  
havendo mais de uma interpretação aceitável pela jurisprudência,  
e  sem  que  seja  possível  saber  qual  a  posição  atualmente 
dominante, notadamente considerando a cambiante jurisprudência  
do STJ, não merece ser julgado procedente o pedido rescisório,  
sob pena de grave ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada.  
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 
(Ação Rescisória Nº 70051471761, Quinto Grupo de Câmaras Cíveis, 
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Marilene  Bonzanini  Bernardi, 
Julgado em 19/04/2013)

Nesse mesmo trilhar segue o Tribunal Cidadão:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NA  AÇÃO  
RESCISÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO  
INFIRMADOS.  VIOLAÇÃO  À  LITERAL  DISPOSIÇÃO  DE  LEI.  
INOCORRÊNCIA.  ERRO  DE  FATO  NÃO  CONFIGURADO.  
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos não foram 
infirmados.
2.  Manifestando  a  rescisória  pretensão  de  desconstituição  do 
julgado por violação da lei  e indicando a contrariedade a outro  
dispositivo que não o enfrentado pelo egrégio STJ no exercício de 
sua  competência  infraconstitucional,  revela-se  inequívoco  o  
descabimento da ação, passível de indeferimento in limine pelo  
Relator.
Precedentes  jurisprudenciais  e  doutrinários.  (AgRg  na  AR 
3315/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em  
08/03/2006, DJ 20/03/2006, p. 177).
3.  A  violação  literal  de  dispositivo  de  lei  que  possibilita  o  
aforamento da ação rescisória, fundada no artigo 485, V, do CPC,  
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tem  como  pressuposto  a  constatação  de  a  norma  ter  sido  
infringida em sua literalidade.  No caso em comento,  a violação 
literal  não  está  presente,  pois  o  acórdão  rescindendo  apenas  
elegeu uma entre as interpretações cabíveis para os dispositivos  
tidos por violados.
4. Segundo dispõe o art. 485, §§1º e 2º, do CPC, ocorre erro de  
fato quando, na sentença que se pretende rescindir, se afirma fato  
inexistente  ou é negado fato  que existe.  No entanto,  para  que 
desafie ação rescisória e se dê causa à rescisão do julgado,  é  
indispensável que o erro de fato seja relevante para o julgamento  
da questão, apurável mediante simples exame e que não tenha 
havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. Na  
hipótese,  busca o  autor  a  realização de um terceiro exame de  
DNA, pedido este que foi objeto de discussão nos autos da ação  
originária,  tendo sido negado pelo magistrado de primeiro grau.  
Vê-se,  assim,  a  afastar  o  alegado  erro  de  fato,  que  houve  
pronunciamento judicial sobre a realização de um terceiro exame 
de DNA, não podendo ser admitida a presente ação.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg na AR 4.880/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 19/08/2013)

Diante  dessas  considerações,  JULGO  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO 
RESCISÓRIO,  para  manter  o  acórdão  atacado  inalterado,  em  harmonia  com  o 
parecer do Ministério Público. 

Por fim, condeno a parte sucumbente em honorários advocatícios no importe 

de R$ 1.000,00 (mil reais), que devem restar suspensos, nos termos do art. 12 da Lei  

1060/50, face a gratuidade judicial deferida. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo 
Porto.  Relator:  Excelentíssimo  Des.  José  Ricardo  Porto. Participaram  ainda  do 
julgamento  os  senhores Desembargadores Leandro  dos Santos,  Aluízio  Bezerra  Filho 
(Juiz  convocado  para  substituir  ao  Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos), 
Gustavo Leite Urquiza (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do  
Valle  Filho)  e  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Ausente,  justificadamente,  a  Exmª. 
Desª. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. 
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Presente à sessão a Exmª. Drª.  Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, 
Promotora de Justiça convocada. 

Sala de sessões da Primeira Seção Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de dezembro de 2014.

          

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/11;
J/05(R)
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