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JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC/2015). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  SUPOSTA  INCOMPATIBILIDADE  DO
JULGAMENTO  DE APELAÇÃO  COM  RE  Nº  632.853/RG DE
REPERCUSSÃO  GERAL.  SUBSTITUIÇÃO,  PELO  PODER
JUDICIÁRIO, DA BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO
PÚBLICO.  INOCORRÊNCIA.
ILEGALIDADE/ARBITRARIEDADE  EM  RELAÇÃO  À
UTILIZAÇÃO  DOS  CRITÉRIOS  DE  AVALIAÇÃO
PROPOSTOS  PELA  PRÓPRIA  BANCA  EXAMINADORA.
ERRO  GROSSEIRO.  DEVER  DE  OBSERVÂNCIA  AOS
PRINCÍPIOS  DA  LEGALIDADE,  DO  JULGAMENTO
OBJETIVO  E  DA  ISONOMIA.  INCOMPATIBILIDADE  NÃO
DEMONSTRADA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
RETRATAÇÃO REJEITADA.

- Em que pese a alegação do recorrente, a decisão tomada nestes
autos  não  se  encontra  dissonante  com  a  posição  tomada  pelo
Supremo  Tribunal  Federal,  já  que  o  Poder  Judiciário  não
reexaminou  ou  reviu  os  critérios  de  mérito  adotados  pela
Comissão  Organizadora  do  Concurso,  mas  apenas  evitou  a
ocorrência de uma ilegalidade/arbitrariedade.

-  Em casos tais - quando se verifica tão somente a observância,
pela  banca  examinadora,  aos  critérios  por  ela  propostos  para
correção  das  provas,  sem  interferir  ou  alterá-los  -  o  Poder
Judiciário não está substituindo a banca examinadora, mas, sim,
velando pela concretização dos princípios que devem guiar todo
concurso  público,  a  saber,  o  da  legalidade,  do  julgamento
objetivo, da publicidade e da isonomia.

-  Uma  vez  constatada  qualquer  ilegalidade  com  relação  à
utilização  dos  critérios  de  avaliação  propostos  pela  banca
examinadora  do  certame,  cabe  ao  Poder  Judiciário  realizar  o
controle  da  legalidade  em  toda  sua  plenitude,  sem  que  tal



proceder implique em controle do mérito administrativo, já que
não se interferirá na seara da conveniência e oportunidade.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  manter  o  acórdão,  por  entender  que  não  há
incompatibilidade com o entendimento firmado no RE nº 632.853/RG, integrando a
decisão a súmula de julgamento encartada à fl. 722.

Relatório

Trata-se de expediente devolvido pela Presidência do Egrégio TJPB
a este Colegiado, por ocasião da interposição de Recurso Extraordinário pelo  Estado da
Paraíba, nos termos do artigo 1.030, II, CPC/2015, para fins de apreciação de juízo de
retratação em acórdão proferido no presente feito, relativamente à orientação formulada
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n. 632.853/RG (Tema 485).

Segundo a decisão, haveria conflito entre o que restou decidido no
acórdão (fls. 601/616) e a tese firmada no precedente citado (RE n. 632.853/RG – Tema
485), precisamente quanto a “não competência do Poder Judiciário em substituir banca
examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.

Sustenta, assim, a ocorrência de divergência entre a decisão do STF
e o acórdão lavrado na demanda em apreço, mormente no que se refere ao seguinte
entendimento adotado na decisão.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida ao colegiado gira em torno da suposta
incompatibilidade da decisão exarada outrora (fls. 601/616), com a decisão tomada nos
autos do RE nº 632.853/RG (Tema 485).

Conforme  se  observa  no  requerimento  formulado  no  Recurso
Extraordinário, pugna o Estado pela reforma do acórdão recorrido, alegando violação ao
art.  37,  II,  CF/88.  Defende  que  não  compete  ao  Poder  Judiciário  substituir  a  banca
examinadora  para  reexaminar  o  conteúdo  das  questões  e  os  critérios  de  correção
utilizados,  salvo  ocorrência  de  ilegalidade  ou  de  inconstitucionalidade,  não  sendo  a
excepcionalidade a situação dos autos.

Inicialmente, vale ressaltar que o Sr. Rômulo de Souto Castro Leite
ajuizou ação ordinária em desfavor do Estado da Paraíba, alegando que, no ano de 2010,
submeteu-se ao concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do TJPB,
tendo sido eliminado do certame na fase da sentença cível. Aduziu que a sua eliminação



estaria  eivada  de  ilegalidade,  já  que  não  houve  adequação  das  respostas  por  ele
consignadas na sua prova e o padrão de respostas elaboradas pela banca examinadora do
certame.

Na sentença, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido autoral.
Inconformado,  o  promovente/recorrido  interpôs  apelação,  requerendo  a  reforma  do
decisum. Ao examinar o recurso, a 4ª Câmara Cível do TJ/PB julgou pelo provimento do
recurso, para reconhecer que a Comissão Avaliadora cometeu erro grosseiro, razão pela
qual deveria ser atribuída a prova prática de sentença civil a nota mínima necessária à
sua aprovação na respectiva etapa.

Após  a  interposição  do  Recurso  Extraordinário  pelo  Estado  da
Paraíba, o Ministro do STF, Dr. Edson Fachin (relator), determinou o retorno dos autos à
origem, para exame de compatibilidade entre o caso e a tese fixada no RE 632.853/RG.

O julgamento do RE 632.853/RG, de relatoria do Ministro Gilmar
Mendes,  reconheceu  a  existência  de  repercussão  geral  da  controvérsia  em  debate,
decidindo da seguinte forma:

“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.” (STF – RE 632853, Relator: Min. Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno – 29/06/2015) 

Pois bem. Em que pese a alegação do recorrente, a decisão tomada
nestes autos não se encontra dissonante com a posição tomada pelo Supremo Tribunal
Federal,  já  que  o  Poder  Judiciário  não  reexaminou  ou  reviu  os  critérios  de  mérito
adotados pela Comissão Organizadora do Concurso, mas apenas evitou a ocorrência de
uma ilegalidade/arbitrariedade.

Analisando  detidamente  os  autos,  verifico  que  no  Acórdão  de
minha relatoria (fls. 427/432) prolatado por ocasião da interposição da primeira apelação,
pelo qual se anulou,  de ofício,  a primeira sentença,  fora determinado a expedição de
ofício à CESPE para fins de reavaliação da prova, com emissão de parecer técnico.

Como se verifica,  constou expressamente do Acórdão acerca  da
impossibilidade de o Poder Judiciário proceder à reavaliação do candidato, tanto é que se
anulou a sentença a fim de se determinar à CESPE que emitisse parecer técnico acerca da
resposta do autor.

Diante  do  panorama  apresentado,  competia  a  esta  instância
revisora analisar apenas se o parecer técnico de reavaliação da prova prática de sentença



civil  elaborado  pela  CESPE/UNB  (fls.  448/453) apresentava  alguma  ilegalidade  ou
arbitrariedade que justificasse o controle judicial, o que foi feito nos autos.

O controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos está
restrito ao exame de legalidade, uma vez que, o mérito administrativo, situado no campo
da conveniência e oportunidade da Administração Pública, não permite reanálise pelo
Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO.   AGRAVO  INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.  EDITAL
376/2014-PGJ.  PROMOTOR  DE  JUSTIÇA  DE  ENTRÂNCIA
INICIAL.  INVALIDAÇÃO  DA  QUESTÃO  4  DO  GRUPO
TEMÁTICO IV DA PROVA DISSERTATIVA. HIPÓTESE EM QUE
O  EDITAL  DO  CONCURSO  ESTABELECEU  AS  REGRAS  DA
FASE  DISCURSIVA,   PREVENDO  QUE  SERIAM   COBRADOS
CONHECIMENTOS   SOBRE  LOTEAMENTOS  E
CONDOMÍNIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado
de  Segurança  impetrado  contra  ato  praticado  pelo  Procurador-
Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na condição de
Presidente da Comissão Examinadora do XLVII Concurso para a
Carreira do Ministério Público. 2. Consoante a jurisprudência do
STJ,  ao  Poder  Judiciário,  no  tocante  a  questões  relativas  a
concurso  público,  cabe,  tão  somente,  apreciar  a  legalidade do
certame,  sendo-lhe  vedado substituir-se  à  banca  examinadora,
para apreciar os  critérios utilizados para a elaboração e correção
das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato
administrativo. 3. No caso concreto, conforme bem destacado no
acórdão  recorrido,  o  edital  do  concurso  público  estabeleceu  as
regras  da  fase  discursiva,  prevendo  que  seria  cobrado
conhecimentos sobre loteamentos e condomínios.  Diante  desse
panorama, não se vislumbra  qualquer ilegalidade por parte da
Banca  Examinadora.  4.  Agravo  Interno  não  provido.  (AgInt  no
RMS 50.342/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 05/09/2016) (destacou-se).

De outra  sorte,  quando o ato administrativo viola os  princípios
estatuídos no art. 37, caput, da Constituição Federal, atingindo a legítima expectativa dos
administrados, é possível que o controle judicial seja realizado, sob pena de se chancelar
arbitrariedades.

Esse entendimento, em casos excepcionais, pode ser aplicado aos
concursos  públicos,  inclusive  nas  hipóteses  em  que  a  correção  realizada  pela  banca
examinadora apresentava discrepância com o próprio método de análise proposto pelo



examinador.  Se  assim  não  fosse,  repiso,  o  poder  judiciário  legitimaria  verdadeiras
arbitrariedades.

Em casos tais - quando se verifica tão somente a observância, pela
banca  examinadora,  aos  critérios  por  ela  propostos  para  correção  das  provas,  sem
interferir ou alterá-los - o Poder Judiciário não está substituindo a banca examinadora,
mas,  sim,  velando pela  concretização dos princípios  que devem guiar todo concurso
público, a saber, o da legalidade, do julgamento objetivo, da publicidade e da isonomia.

Assim,  uma vez  constatada  qualquer  ilegalidade com relação  à
utilização dos critérios de avaliação propostos pela banca examinadora do certame, cabe
ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade em toda sua plenitude, sem que tal
proceder implique em controle do mérito administrativo, já que não se interferirá na
seara da conveniência e oportunidade.

Nessa  senda,  cabia  ao  Poder  Judiciário,  a  partir  da  análise  do
parecer  técnico  emitido  pela  CESPE/UNB  (fls.  448/453),  do  espelho  de  correção
disponibilizado pela  banca examinadora (fl.  80),  e  das  respostas apresentadas pelo
candidato, fls. 76/79, verificar a existência de ilegalidades que autorizem o controle de
legalidade do ato questionado.

A esse respeito, importa destacar que a CESPE/UNB, no parecer
técnico  de  reavaliação  da  prova  em  questão,  manifestou-se  em  sentido  contrário  à
majoração da nota do candidato,  ora  apelante.  Todavia,  quando verificado o teor do
parecer em referência, percebeu-se que a nota atribuída ao candidato na prova prática de
sentença cível claramente não condiz com os critérios de avaliação previsto no espelho
de correção disponibilizado pela banca examinadora.

Tal  situação,  portanto,  autorizou  o  controle  judicial  do  ato,
porquanto  violados,  flagrantemente,  os  princípios  da  legalidade,  da  isonomia  e  da
razoabilidade,  eis  que,  considerando  o  que  foi  exigido  pela  banca  examinadora,  o
recorrido apresentou argumentos jurídicos adequados e satisfatórios, ou seja, suficientes
para sua aprovação.

Desse modo, demonstrada a compatibilidade entre o julgado nos
autos e a orientação emanada no aresto paradigma  RE nº  632.853/RG (Tema 485), não
vislumbro razões para a retratação da decisão tomada.

Expostas  estas  considerações,  mantenho  a  decisão  exarada
outrora, por entender que não há incompatibilidade com o entendimento firmado no
RE nº 632.853/RG (Tema 485). 

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de



Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  manter  a  decisão,  por
entender  que  não  há  incompatibilidade  com  o  entendimento  firmado  no  RE  nº
632.853/RG, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de março de 2018.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


