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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACORDÃO 
Remessa Oficial – nº. 0002642-97.2015.815.0301

Promovente: Maria Ranielly Soares Tomas Moreira – Adv.: Admilson 
Leite Almeida Júnior – OAB/PB Nº 11.211

1ª) Promovida: Ana Alice Rodrigues Sobreira – Adv.: Marcônio 
Cavalcanti Brandão Filho – OAB/PB Nº 18.444 

2ª) Promovida: Marlene da Nóbrega Machado – Adv.: José Laedson 
Andrade Silva – OAB/PB Nº 10.842

Remetente: Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pombal-PB

EMENTA: REMESSA OFICIAL –  MANDADO DE
SEGURANÇA  –  CONCURSO  PÚBLICO  –
REDUÇÃO DA NOTA APLICADA NA PROVA DE
TÍTULOS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE
MANIFESTAÇÃO  DA  PROMOVENTE  -
VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DO
CONTRADITÓRIO  E  AMPLA  DEFESA  –
CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA  –
DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

 
Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento à remessa
necessária.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial proveniente do Mandado de
Segurança manejado por Maria Ranielly Soares Tomas Moreira contra Ana
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Alice Rodrigues Sobreira (Presidente da Comissão do Concurso Público do
Município de Pombal-PB) e como litisconsorte passivo necessário Marlene
da Nóbrega Machado, cuja sentença (fls. 166/169) concedeu a segurança
pleiteada para que a autoridade coatora restabeleça a pontuação referente
ao  título  de  especialização  da  promovente  (25,00  pontos),  e
consequentemente  restaure  a  ordem  de  classificação  anteriormente
publicada, onde a promovente é a primeira colocada.

Devidamente  intimadas,  as  partes  não  apresentaram
recurso voluntário, conforme certidão à fl. 175.

 
A  Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se  pelo

desprovimento da Remessa Oficial (fls. 181/185)

É o relatório.

VOTO

Analisando  os  autos  observo  que  a  promovente
participou  de um concurso público  de provas  e  títulos  promovido pelo
Município de Pombal-PB, concorrendo para o cargo de Professor MAG I
(Zona Rural – Coatiba), sendo disponibilizada apenas uma vaga (edital fls.
14/16).     

Após  a  realização  das  provas  escritas  e  de
apresentação de títulos foi classificada em primeiro lugar  Maria Ranielly
Soares Tomas Moreira com média de 751,44 pontos e em segundo lugar
Marlene da Nóbrega Machado com média de 730,00 pontos. (fl. 35)

Analisando  ainda  os  autos  observo  que  a  segunda
promovida (Marlene da Nóbrega Machado) apresentou recurso contra o
resultado do concurso alegando que a promovente apresentou o título
de  especialização  em  Supervisão  e  Orientação  Educacional,  o  que
contraria o edital do concurso que exige especialização específica para o
cargo de Professor, o que foi deferido pela Comissão Organizadora do
Concurso, sendo retirado 25,00 pontos da nota da promovente (fl. 38).
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Desta  forma  foi  divulgado  um  novo  resultado  do
concurso  após  o  julgamento  dos  recursos  onde  Marlene da  Nóbrega
Machado passou a figurar na primeira posição com média de 730,00
pontos e Maria Ranielly Soares Tomas Moreira ficou em segundo lugar
com média de 726,40 pontos.

O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal determina o
seguinte:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à
propriedade, nos termos seguintes:
LV -  aos litigantes,  em processo judicial
ou  administrativo,  e  aos  acusados  em
geral  são assegurados o contraditório  e
ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes; 

Como se observa dos autos, a pontuação da nota da
promovente  foi  retirada  sem  a  observância  dos  princípios  do
contraditório e da ampla defesa, pois em nenhum momento foi dada a
oportunidade para que a promovente se manifesta-se sobre o título de
especialização apresentado.

Desta forma ao diminuir a nota da promovente sem lhe
dar a oportunidade de ampla defesa, a comissão organizadora violou
expressamente os princípios constitucionais previstos no art. 5º, LV da
Constituição Federal.

Neste sentido a jurisprudência:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
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REDUÇÃO DA NOTA APLICADA NA PROVA
DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E
CONTRADITÓRIO.  NULIDADE  DO  ATO
ADMINISTRATIVO. RECURSO  NÃO
PROVIDO.
1. A requerente participou do concurso para
provimento de cargos  da UFGD,  regido pelo
Edital de Abertura CCS 05, de 14 de abril de
2015, e que na fase de prova de títulos obteve
inicialmente a nota 199. Ocorre que sua nota
foi  revisada pela banca examinadora, a qual
aplicou um decréscimo de 4 pontos, sem ter
havido recurso da parte da candidata.
2. Embora tenha recorrido da nova pontuação
conferida pela banca o recurso da candidata
foi indeferido sem qualquer fundamentação.
3. O que impressiona no caso dos autos é a
ausência  de  motivação  oriunda  da  banca
examinadora,  seja  para  o  desiderato  de
reduzir  a  nota  atribuída  aos  títulos  da
candidata,  seja  para  indeferir  o  recurso
interposto  por  ela  contra  o  decréscimo
operado.
4.  É  claro  que  a  banca  examinadora  pode
revisar  seus  atos,  mas  é  óbvio  que  para
reduzir a nota de um candidato é preciso que
o colegiado expenda uma motivação para esse
ato, porquanto o mesmo redunda em prejuízo
do concorrente.
5.  Assim,  a  r.  interlocutória  merece  ser
mantida,  porquanto  levou  em  conta  a
ausência  de  motivos  declarados  para  a
redução operada em desfavor da agravada.
6.  Agravo  de  instrumento  não  provido,
tornando sem efeito a decisão de fls. 267/269.
(TRF 3ª Região, SEXTA TURMA,  AI - AGRAVO
DE  INSTRUMENTO  -  563438  -  0018132-
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61.2015.4.03.0000,  Rel.  DESEMBARGADOR
FEDERAL JOHONSOM DI SALVO,  julgado em
06/07/2017,  e-DJF3  Judicial  1
DATA:18/07/2017 )
                                          

Sendo assim, entendo que a sentença vergastada não
deve ser reformada.

 ISTO  POSTO,  NEGO  PROVIMENTO  A  REMESSA
OFICIAL, mantendo-se a sentença vergastada incólume em todos os seus
termos, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o
Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá
e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

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