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APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER  COM  PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA. 
CONCURSO  PÚBLICO  PARA  FORMAÇÃO  DE  OFICIAIS 
DA  POLÍCIA  MILITAR  DO  ESTADO.  ALTERAÇÃO  DE 
NOME  DO  EXAME  EXIGIDO.  CORREÇÃO  DE  TAL 
REQUISITO  DIAS  ANTES  DO  PRAZO  PARA 
APRESENTAÇÃO  DO  RESULTADO  DO  EXAME. 
PUBLICAÇÃO  DO  ATO.  NÃO  COMPROVAÇÃO. 
PREJUÍZO  PARA  O  AUTOR.  CONFIGURAÇÃO.  BOA-FÉ 
DO  CANDIDATO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO. 
PRECEDENTES DO TJPB E STF. APLICAÇÃO DO ART. 557, 
CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.

-  O  ato  administrativo,  para  vincular  a  pretensão  do  seu 
destinatário, exige a sua prévia e fiel publicação, sob pena de 
ser considerado ineficaz para o fim a que se propõe. Não se 
mostra  razoável  excluir  candidato  de  concurso  público,  em 
função  de  ato  administrativo  deficiente  de  publicação, 
principalmente  quando  o  concorrente  comprova  estar 
devidamente inscrito e habilitado no certame.

- O artigo 557, caput, do Código de Processo Civil permite ao 
relator  negar  seguimento  ao  recurso  monocraticamente, 
quando  este  estiver  em  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Paraíba contra 
sentença proferida pelo MM.  Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da 



Capital nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de antecipação 
de tutela, a qual julgou procedente o pedido formulado pelo autor recorrido, para o 
fim  de,  ratificando  a  tutela  antecipada  concedida,  determinar  a  convocação  do 
candidato litigante para participar na segunda fase do certame, notadamente para 
apresentar  o  exame  médico  faltante,  assim  como,  para,  acaso  aprovado  neste 
momento, participar nas etapas subsequentes do certame.

Inconformado, o Estado da Paraíba interpôs tempestivamente 
suas razões recursais, pugnando pela reforma do  decisum a quo, argumentando, em 
síntese: a obrigatoriedade do instrumento editalício; a legalidade do exame exigido e 
a publicação da errata retificadora do exame; a falta de atendimento, pelo apelado, de 
todos  os  requisitos  editalícios;  a  cogência  do  princípio  da  isonomia;  a 
impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Intimado,  o  candidato  recorrido  ofertou  suas  contrarrazões, 
pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença 
guerreada, o que fizera ao rebater cada uma das razões recursais arguidas.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 82, do Código de Processo Civil.

É o relatório que se revela essencial.

DECIDO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em  disceptação,  cumpre  adiantar  que  o  presente  recurso  não  merece  qualquer 
seguimento, porquanto a sentença objurgada se afigura irretocável e isenta de vícios, 
estando, inclusive, em conformidade com a Jurisprudência dominante do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte.

A esse respeito,  fundamental  destacar  que a controvérsia  em 
desate transita em redor da discussão a respeito do direito do autor, ora recorrido, à 
participação em exame de saúde e nas etapas seguintes de certame para provimento 
de  cargos  de  oficiais  da  Polícia  Militar  do  Estado  da  Paraíba,  considerando-se  a 
suposta falta de publicidade do ato que retificara o edital e mudara um dos exames 
médicos exigidos, o que culminara na inaptidão do candidato litigante.

À  luz  de  tal  entendimento  e  procedendo-se  ao  exame  do 
escorço  probatório  carreado  aos  autos,  constata-se  a  adequação  da  sentença 
vergastada, posto que restara evidente, in casu, o erro do edital no tocante à exigência 
do exame médico que deixara de ser apresentado pelo demandante e culminara em 
sua inaptidão no certame, assim como, a mora na correção de tal equívoco, que se 
deu apenas dias antes do prazo final para apresentação do resultado dos exames, e, 



igualmente, a falta de prova acerca da publicação dessa errata retificadora.

Justamente a partir desse raciocínio, vislumbra-se a manifesta 
ilegitimidade do ato que resultou no reconhecimento da inaptidão do candidato, o 
que se deve, sobretudo, à retificação de requisito editalício apenas poucos dias antes 
do  termo  para  comprovação  de  tal  condição,  bem  como,  à  clara  ausência  de 
publicidade da referida errata, tendo em vista que, não tendo sido publicado o ato 
administrativo, a validade jurídica do mesmo resta inexistente ou prejudicada.

Sob referido prisma,  afigura-se cediço asseverar que,  em não 
tendo  o  Poder  Público  demandado,  ora  recorrente,  comprovado nos  autos  que a 
retificação  do  Edital  de  Abertura  do  concurso,  relativamente  à  exigibilidade  do 
exame de “Sorologia Hepatite B e C (anti Hbs)”, fora devidamente publicada, não se 
pode presumir o conhecimento prévio de tal errata pelo candidato, de modo que não 
se poderia legitimar a reprovação do demandante com base, única e exclusivamente, 
na falta de observância desse pressuposto em comento.

Por  sua  vez,  para  além  da  falta  de  publicidade  do  ato 
administrativo em discussão, manifesta-se, ainda, em favor da pretensão autoral a 
própria demora da Administração Pública na correção do nome do exame médico 
exigido, tendo em vista que, mesmo apesar de o edital remontar à data de 06/08/2010, 
a errata atinente ao exame médico exigido somente fora exarada mais de 6 meses 
após tal momento, precisamente no dia 16/02/2011.

Essencial denotar, outrossim, o intervalo temporal ínfimo entre 
tal retificação e o prazo fatal para apresentação dos resultados dos exames de saúde, 
este  o  qual  se  deu  menos  de  15  dias  após  a  emanação  do  ato  administrativo 
retificador do edital do certame, uma vez que fora agendado para o dia 02/03/2011, 
ínterim este que, devido, notadamente, à sua exiguidade, se mostra bastante para 
inviabilizar a realização e a apresentação de resultados de exames médicos, os quais, 
muitas vezes, demoram dias para serem avaliados e disponibilizados ao paciente.

Corroborando, ademais, o pleito atinente à impossibilidade de 
reconhecimento de inaptidão de candidato decorrente da inobservância de requisito 
inscrito  em  errata  editalícia  desprovida  de  publicidade,  emerge  a  Jurisprudência 
dominante dos Tribunais pátrios, nos termos das seguintes ementas:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  NULIDADE 
COM  PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.  CONCURSO 
PÚBLICO  PARA  FORMAÇÃO  DE  SOLDADOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. ALTERAÇÃO DO LIMITE 
DE  IDADE.  PUBLICAÇÃO  DO  ATO.  NÃO 
COMPROVAÇÃO.  PREJUÍZO  PARA  O  IMPETRANTE. 
CONFIGURAÇÃO.  BOA-FÉ  DO  CANDIDA 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  DE  PRIMEIRO  GRA 



PRECEDENTES DO TJPB E STF. APLICAÇÃO DO ART. 557, 
CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO. 
O  ato  administrativo,  para  vincular  a  pretensão  do  seu 
destinatário, exige a sua prévia e fiel publicação, sob pena de 
ser considerado ineficaz para o fim a que se propõe. Não se 
mostra  razoável  excluir  candidato de  concurso público,  em 
função  de  ato  administrativo  deficiente  de  publicação, 
principalmente  quando  o  concorrente  comprova  estar 
devidamente inscrito e habilitado no certame. O artigo 557 do 
Código de Processo Civil permite ao relator negar seguimento 
ao  recurso  monocraticamente,  quando  este  estiver  em 
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do 
respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de 
Tribunal  Superior.  (TJPB -  20020080196799002 -  TRIBUNAL 
PLENO - Relator João Alves da Silva - j. Em 29-09-2011).

APELAÇÃO  CÍVEL.  Concurso  público  para  formação  de 
soldados da polícia militar do Estado da Paraíba. Alteração do 
limite de idade previsto no edital. Modificação inserida já no 
período  de  inscrições.  Ato  administrativo  carente  de 
publicação  prévia.  Verificação  de  prejuízo  para  os 
interessados.  Meio  ineficaz  para  vincular  a  pretensão  do 
impetrante. Caracterização da boa fé do candidato. Concessão 
da  segurança.  Desprovimento.  -  O ato  administrativo,  para 
vincular a pretensão do seu destinatário, exige a sua prévia e 
fiel publicação, sob pena de ser considerado ineficaz para o 
fim  a  que  se  propõe.  -  Não  se  torna  razoável  excluir  de 
concurso público determinado candidato em função de  ato 
administrativo  deficiente  de  publicação,  principalmente 
quando o concorrente tenha logrado êxito em todas as etapas 
do  certame,  demonstrando  cabalmente  que  possui  plenas 
condições  de  exercer  a  respectiva  função  pública.”  (TJPB - 
20020070258096001  -  Órgão  (1ª  Câmara  Cível  –  Rel.  DES. 
MANOEL SOARES MONTEIRO - j. Em 07/08/2008).

CONCURSO  PARA  FORMAÇÃO  DE  SOLDADOS  — 
ALTERAÇÃO  DO  LIMITE  DE  IDADE  PREVISTO  NO 
EDITAL  —  VERIFICAÇÃO  DE  PREJUIZO  PARA  OS  ALI 
INTERESSADOS  AUSÊNCIA  DE  PUBLICAÇÃO  EM 
DIÁRIO  OFICIAL  —  ATO  INEFICAZ  — 
IMPOSSIBILIDADE  DE  EXCLUIR  CANDIDATO  COM 
BASE  NA  NOVA  LIMITAÇÃO  —  CONCESSÃO  DA 
SEGURANÇA  —  PROVIMENTO  DO  APELO.  -  Se  da 
alteração  do  Edital  do  concurso  resulta  exclusão  da 
possibilidade de alguns candidatos participarem do certame, 



a Comissão deve garantir que todos os interessados tenham 
amplo  conhecimento  dessa  modificação  antes  de 
inscreverem-se,  de  modo  a  evitar  prejuízos  desnecessários, 
mormente  quando  o  próprio  Edital  rechaça  em  absoluto  a 
possibilidade  de  devolução  de  qualquer  quantia  paga  ou 
despesa efetuada pelo candidato. -  A publicação em Diário 
Oficial é suficiente e necessária para dar publicidade ao ato 
administrativo,  garantindo,  assim,  sua  ciência  pelos 
interessados. Ausente tal condição indispensável para o ato 
administrativo tornar-se apto a produzir efeitos, carecem de 
lastro  jurídico  as  condutas  que  tomam  por  base  tal  ato." 
(Processo n° 200.2007.013925-4/001, proveniente de Mandado 
de Segurança Des. Manoel Paulino da Luz).

Em caso correlato, assim se posicionou o STF:

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO 
PÚBLICO.  PROVA  FÍSICA.  ALTERAÇÃO  NO  EDITAL. 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE. 
1. Alterações no edital do concurso para agente penitenciário, 
na parte que disciplinou o exercício abdominal,  para sanar 
erro material, mediante uma "errata" publicada dias antes da 
realização  da  prova  física  no  Diário  Oficial  do  Estado.  2. 
Desnecessária  a  sua  veiculação  em  jornais  de  grande 
circulação. A divulgação no Diário Oficial é suficiente per se 
para  dar  publicidade  a  um  ato  administrativo.  3.  A 
Administração pode, a qualquer tempo, corrigir seus atos e, 
no presente caso, garantiu aos candidatos prazo razoável para 
o conhecimento prévio do exercício a ser realizado. 4. Recurso 
extraordinário  conhecido e  provido.  (STF -  RE 390939 MA, 
Rel. ELLEN GRACIE, 16/08/2005, Segunda Turma).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 557,  caput,  do Código 
de Processo Civil, assim como, na Jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, 
nego seguimento à apelação interposta pela Fazenda Pública, mantendo incólumes 
todos os exatos termos da decisão objurgada.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 24 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


