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CAUTELAR  INCIDENTAL  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER -  Concurso
Público  –  CFSd  PM/BM  -  Pleito  de
anulação de questão -  Prova objetiva –
Erro grosseiro - Possibilidade de análise
pelo  Poder  Judiciário  -  Precedentes do
STJ  –  Manutenção  da  sentença  -
Desprovimento.

− Embora  não  caiba  ao  Judiciário
adentrar  no  exame  da  correção  de
questões  de  prova  que  sejam
meramente interpretativas, sob pena de
se  imiscuir  indevidamente  em  função
exclusiva  de  bancas  examinadoras  de
concursos, não seria razoável se afastar
possível anulação de questões de prova
em  que  sejam  evidentes  vícios,  erros
grosseiros,  crassos,  principalmente  no
caso de provas objetivas. 

− “Recurso  extraordinário  com
repercussão geral.  2. Concurso público.
Correção  de  prova.  Não  compete  ao
Poder  Judiciário,  no  controle  de
legalidade, substituir banca examinadora
para  avaliar  respostas  dadas  pelos
candidatos  e  notas  a  elas  atribuídas.
Precedentes.  3.  Excepcionalmente,  é



permitido  ao  Judiciário  juízo  de
compatibilidade  do  conteúdo  das
questões do concurso com o previsto no
edital  do  certame.  Precedentes.  4.
Recurso  extraordinário  provido.  (RE
632853,  Relator(a):  Min.  GILMAR
MENDES,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
23/04/2015,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO
DJe-125  DIVULG  26-06-2015  PUBLIC
29-06-2015)

V I S T O S, relatados e discutidos estes 
autos acima identificados.

A C O R D A M,  em Segunda Câmara
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator e da súmula de julgamento retro.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta
pelo  ESTADO DA PARAÍBA,  contra sentença prolatada às fls.  213/217,
que julgou procedente o pedido de  HILDEBRANDO COSTA ANDRADE
FILHO  nos autos da Cautelar Incidental de Ação de Obrigação de Fazer,
para reconhecer erro no gabarito da questão nº41, versão A, do caderno
amarelo, assegurando a participação da promovente nas demais etapas do
concurso para Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado
da Paraíba, inclusive a participação no curso de formação com direito a
nomeação por critério de classificação.

Irresignado, sustenta o apelante em suas
razões  a  impossibilidade  de  o  Poder  Judiciário  substituir-se  Banca
Examinadora  na  atribuição  de  pontuação  às  respostas  dadas  por
candidatos em concurso Público.

Alega,  ainda,  que  os  critérios  de
avaliação cujo conhecimento deveria ser dado aos candidatos e que se
mostraram suficientes para o estudo e preparação para as provas, foram
devidamente  explicitados  no  edital,  não  cabendo  ao  Poder  Judiciário
substitui-se  à  banca  examinadora,  revendo  critérios  de  correção,
majorando a nota da demandante.

Aduz  que  a  jurisprudência  pacífica  no
âmbito do STF e STJ firmou compreensão no sentido de que ao Poder
Judiciário é defeso proceder ao reexame dos critérios adotados por banca
examinadora  na  correção  e  atribuição  em  prova  de  concurso  público,



assentando-se  tratar-se  de  matérias  imunes  à  crítica  judiciária,
circunscrevendo-se no domínio do mérito administrativo.

Conclui,  pugnando  pela  reforma  da
sentença, julgando improcedente o pedido autoral.

Sem contrarrazões, conforme certidão de
fls. 231v.

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua
Procuradoria de Justiça,  emitiu parecer às 239/242, sem opinar sobre o
mérito.

É o relatório. 

VOTO.

Sustenta a apelada que a questão nº 41,
da Versão A, Caderno Amarelo, perguntava qual era o rei de Portugal no
ano de 1574, quando foi criada a Capitania da Paraíba, tendo assinalado a
alternativa “c”, que declinava o nome de Dom Sebastião.

Asseverou  que  o  gabarito  preliminar
indicou sua resposta como correta,  fls.  62,  contudo,  após o manejo de
recursos administrativos por outros candidatos, a Administração modificou
a resposta oficial para a assertiva “d”, que indicava o nome de Dom João,
fls. 53.

Alegou  que  toda  a  bibliografia
especializada em História da Paraíba indica Dom Sebastião como o rei de
Portugal  à  época  da  fundação  da  Capitania,  fls.  66/147,  informação
contida, inclusive, no próprio sítio eletrônico da Polícia Militar e em atestado
assinado por Fábio Silva Gama, graduado em História.

Sustentou que tal equívoco configura-se
como um erro grosseiro e que, nesta hipótese específica, a ingerência do
Judiciário para modificação da resposta oficial é permitida. E que com a
correção estaria apta, segundo o edital, a participar das demais etapas do
certame.

Ante o expendido, sob a ótica teórica e,
a  premissa  jurídica  defendida  pela  apelada,  fundada  em  suposto  erro
grosseiro,  reveste-se  de  plausibilidade  e  encontra  forte  lastro
jurisprudencial.

Assim também acontece no plano fático
probatório,  uma vez que foi  juntado aos autos provas que permitiram a
aferição da prolatada teratologia.



A apelada trouxe aos autos atestado do
graduado em História, Fábio Silva Gama, onde afirma: “Assim, no mesmo
ano de 1574, o jovem Rei D. Sebastião resolveu desmembrar a Capitania
Real da Paraíba a partir de Igarassu, no sentido, no sentido norte, até a
Baía da Traição...” (fls. 144), no mesmo sentido acostou livro de autoria de
Horácio de Almeida, Editora Universitária UFPB, de J. F. Almeida Prado da
Edita Companhia Editorial  Nacional São Paulo e de Teresinha de Jesus
Ramalho Pordeus, História da Paraíba na Sala de Aula.

Juntou  cópia  do  caderno  de  prova
Versão A, Amarelo, que contém a questão analisada, bem como a folha de
resposta e o gabarito oficial, podendo-se, assim, afirmar que a questão 41
do tipo entregue à autora/apelada contem erro grosseiro, já que trata de
fato histórico inconteste que de 1557 até 1578, Dom Sebastião era o Rei
de Portugal  (Fonte:http://www.casarealportuguesa.org/dynamicdata/  Crono  
logia.asp).

Registre-se  que  a  avaliação  das
questões, o critério de correção e a atribuição de notas envolvem o poder
discricionário da Administração. O Poder Judiciário só pode intervir e anular
o ato administrativo, se restar evidenciada alguma ilegalidade, abuso de
poder ou erro grosseiro, hipótese que se verifica no caso.

Nesse sentido, o posicionamento do C.
STJ:

“(...) Na hipótese de flagrante ilegalidade de questão
objetiva de prova de concurso público ou ausência de
observância  às  regras  previstas  no  edital,  tem-se
admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao
princípio  da  legalidade.  Precedentes  do  STJ
(...)”(AgRg  no  AREsp  165.843/RJ,  Rel.  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  j.
07/08/2012, DJe 22/08/2012)

RECURSO  ESPECIAL.  CONCURSO  PÚBLICO
PARA  PROVIMENTO  DO  CARGO  DE
DELEGADO  DE  POLÍCIA  DO  ESTADO  DE
MINAS  GERAIS.  POSSIBILIDADE  DE
ANULAÇÃO  PELO  PODER  JUDICIÁRIO  DE
QUESTÃO OBJETIVA MACULADA COM VÍCIO
DE  ILEGALIDADE.  PRECEDENTES  DESTA
CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA.  O TRIBUNAL
DE  ORIGEM,  AMPARADO  NO  CONTEXTO
FÁTICO  E  PROBATÓRIO  DOS  AUTOS,
CONCLUIU  NÃO  HAVER  ILEGALIDADE  NA
ELABORAÇÃO  DAS  QUESTÕES  OBJETIVAS.
AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1.
Firmou-se  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  o
entendimento  de  que,  em  regra,  não  compete  ao
Poder  Judiciário  apreciar  critérios  na  formulação  e

http://www.casarealportuguesa.org/dynamicdata/


correção das provas, tendo em vista que, em respeito
ao princípio da separação de poderes consagrado na
Constituição Federal, é da banca examinadora desses
certames a responsabilidade pelo seu exame (EREsp.
338.055/DF,  Rel.  Min.  JOSÉ  ARNALDO  DA
FONSECA, DJU 15.12.2003). 2. Excepcionalmente,
contudo,  havendo  flagrante  ilegalidade  de  questão
objetiva  de  prova  de  concurso  público,  bem como
ausência de observância às regras previstas no edital,
tem-se  admitido  sua  anulação  pelo  Judiciário  por
ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao
edital.[...]  5.  Agravo  Regimental  desprovido  (STJ,
AgRg no REsp 1472506/MG, Rel. Ministro Napoleão
Nunes  Maia  Filho,  Primeira  Turma,  julgado  em
09/12/2014, DJe 19/12/2014)

Eis  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,
hodiernamente,  também têm  flexibilizado  o  antigo  caráter  absoluto  dos
critérios de correção de bancas examinadoras de concursos e admitido a
sindicabilidade judicial na hipótese de teratologia (erro grosseiro), sem que
isso importe  em vilipêndio  ao princípio  constitucional  da separação dos
Poderes.

“Recurso  extraordinário  com  repercussão  geral.  2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete
ao  Poder  Judiciário,  no  controle  de  legalidade,
substituir  banca  examinadora  para  avaliar  respostas
dadas  pelos  candidatos  e  notas  a  elas  atribuídas.
Precedentes.  3.  Excepcionalmente,  é  permitido  ao
Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das
questões  do  concurso  com o  previsto  no  edital  do
certame.  Precedentes.  4.  Recurso  extraordinário
provido.  (RE  632853,  Relator(a):  Min.  GILMAR
MENDES,  Tribunal  Pleno,  julgado em 23/04/2015,
ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO
GERAL -  MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015
PUBLIC 29-06-2015)

E

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO.  ANULAÇÃO  DE  QUESTÕES  DA
PROVA  OBJETIVA.  [...]  PRETENSÃO  DE
ANULAÇÃO  DAS  QUESTÕES  EM
DECORRÊNCIA  DE  ERRO  GROSSEIRO  DE
CONTEÚDO  NO  GABARITO  OFICIAL.
POSSIBILIDADE.  CONCESSÃO  PARCIAL  DA
SEGURANÇA.  [...]  2.  O  Poder  Judiciário  é
incompetente  para,  substituindo-se  à  banca
examinadora  de  concurso  público,  reexaminar  o
conteúdo das  questões  formuladas  e  os  critérios  de
correção  das  provas,  consoante  pacificado  na
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal.
Precedentes  (v.g.,  MS  30433  AgR/DF,  Rel.  Min.
GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min.



JOAQUIM  BARBOSA;  MS  27260/DF,  Rel.  Min.
CARLOS  BRITTO,  Red.  para  o  acórdão  Min.
CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que
restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro
no  gabarito  apresentado,  porquanto  caracterizada  a
ilegalidade  do  ato  praticado  pela  Administração
Pública.  [...]  4.  Segurança  concedida,  em  parte,
tornando-se  definitivos  os  efeitos  das  liminares
deferidas  (STF,  MS  30859,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,
Primeira  Turma,  julgado em 28/08/2012,  Dje-  209,
divulgação  em  23/10/2012,  publicação  em
24/10/2012).

Esse  entendimento  é  o  seguido  pelos
Tribunais pátrios, assim como por esta Corte de Justiça. Veja-se:

“CONCURSO  PÚBLICO.  PROMOÇÃO  À
GRADUAÇÃO DE CABO DA POLÍCIA MILITAR.
Pleito de anulação de questões de prova objetiva, em
razão de patentes vícios nos enunciados e incorreções
constantes no gabarito oficial Possibilidade do Poder
Judiciário  analisar  questões  de“5  CRITÉRIOS  DE
JULGAMENTO  DO  EXAME  INTELECTUAL
concurso. Análise que, entretanto, se restringe às
hipóteses de erro grosseiro. Precedentes do STJ e
desta E. Corte. Autores que lograram demonstrar,
por meio de pareceres técnicos de especialistas em
Língua  Portuguesa,  a  ocorrência  de
inconsistências  nas  questões  nºs  03,  14,  16  e  18.
Ação  julgada  improcedente  no  1º  grau.  Decisão
reformada.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO para declarar a anulação das questões
impugnadas  e,  consequentemente,  reclassificar  a
autora  no  certame.”  (Apelação  nº  3001416-
49.2013.8.26.0275.  TJ-SPRel.  Des.  Isabel  Cogan.
12ª Câmara de Direito Público. j. 09/09/2015)

Na mesma linha  de  entendimento  vem
decidindo este Tribunal:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  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.
PROVIMENTO.  -  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  00017529120158150000,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 21-07-2015)
(TJ-PB  -  AI:  00017529120158150000  0001752-
91.2015.815.0000,  Relator:  DES  OSWALDO
TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  Data  de
Julgamento: 21/07/2015,  2 CIVEL, )

EMENTA:  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO
DE  SOLDADOS  DA  POLÍCIA  MILITAR.
ALEGAÇÃO  DE  ERRO  GROSSEIRO  NA
CORREÇÃO  DA  BANCA  EXAMINADORA.
POSSIBILIDADE  DE  AFERIÇÃO  PELO
JUDICIÁRIO.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  STF.
AUSÊNCIA,  CONTUDO,  DE  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS  MÍNIMOS  NECESSÁRIOS  À
AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA
DO  ALEGADO  ERRO  GROSSEIRO.  AUSÊNCIA
DE  CÓPIA  DA  PROVA  REALIZADA  PELO
CANDIDATO  E  DO  GABARITO  POR  ELE
PREENCHIDO.  EXISTÊNCIA  DE  VÁRIAS
VERSÕES  DA  MESMA  PROVA.  DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO  NÃO  DEMONSTRADO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Embora o STJ e
o STF admitam, atualmente, a alteração de gabarito
de concurso por força de decisão judicial em caso de
erro grosseiro da Administração, a análise referente à
existência ou inexistência de teratologia não po0 de
ser realizada na hipótese em que o impetrante sequer
traz  aos  autos  do  mandado  de  segurança  cópia  da
prova por ele respondida, aplicada aos candidatos em
várias  versões,  tampouco  do  gabarito  por  ele
preenchido.   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  20135972320148150000,  2ª  Seção
Especializada  Cível,  Relator  DES  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 14-
10-2015) (Contrário sensu)

Em que pese o esforço argumentativo do
recorrente, não vislumbro neles qualquer plausividade.

Logo,  nega-se  provimento  ao  apelo,
mantendo na íntegra a decisão vergastada.

Majoro os honorários sucumbencial para
R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do NCPC.

É como voto.



Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Luís
Silvio  Ramalho Júnior.  Participaram do julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís
Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluísio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível  do Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  João
Pessoa, 20 de março de 2018.

ALUIZIO BEZERRA FILHO
Juiz de Direito Convocado-Relator


