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Advogado : Denyson Fabião de Araújo Braga (OAB/PB Nº 16.791)
Remetente : Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS.
INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATA.
NÃO  ATENDIMENTO  À  IDADE  MÍNIMA.  ERRO
MATERIAL  NO  ATO  DE  INSCRIÇÃO.  DATA  DE
NASCIMENTO  PREENCHIDA
EQUIVOCADAMENTE.  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS
DA  RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
CONFIRMAÇÃO  DA  SENTENÇA  CONCESSIVA
PARA  ASSEGURAR  A  INSCRIÇÃO  E
PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CERTAME.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

-  Deve  ser  assegurada  a  participação  da  candidata  no
processo seletivo objeto dos autos, uma vez que o mero erro
material  referente  à  informação equivocada de sua data  de
nascimento,  situação que lhe conferiria  idade menor  que o
limite mínimo previsto no edital, não ilide a sua boa-fé.

-  “ 2.  Na  hipótese  de  ocorrência  de  erro  material,  facilmente
constatável, no momento do preenchimento da inscrição de menor
relativamente  incapaz  para  participação  do  Programa  de
Avaliação Seriada - PAS, sua exclusão do certame não se mostra
razoável. Precedentes deste Tribunal. 3. Não há falar de violação
ao  Princípio  da  Isonomia  ao  se  oportunizar  ao  inscrito  a
realização  da  prova  por  ausência  de  prejuízo  dos  demais
concorrentes.  (…).”  (APC  nº  20150111388227  (1034622),  8ª
Turma Cível do TJDFT, Rel. Eustáquio de Castro. j. 27.07.2017,
DJe 01.08.2017).
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- “- Não é razoável excluir candidato de concurso. por falta de indicação
da opção no formulário de inscrição, se não há prova de ter havido má-
fé do candidato nem tampouco prejuízo aos outros candidatos. além de
já ter concluído. com êxito, o curso de formação.”
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20020080215508001, -  Não possui -,
Relator Dr. Miguel de Britto Lyra Filho - Juiz Convocado , j. em 13-10-2009) 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Recurso  Oficial  e  Apelação  Cível,  esta  interposta  pelo  Estado  da
Paraíba, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da
Capital, nos autos do “Mandado de Segurança Repressivo com Pedido de Liminar Inaudita Altera
Pars”, impetrado por Thays Guedes Dedeu, assistida por sua genitora. 

 
Na  sentença  recorrida  (fls.  59/61),  o  Juiz  de  primeiro  grau  acolheu  a  pretensão

autoral,  reconhecendo  como  ilegal  o  ato  coator  praticado  pelo  Presidente  Geral  da  Comissão
Coordenadora do Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares –
CFO/BM/2015, determinando que se proceda à homologação da inscrição da impetrante para os
exames  complementares  do  processo  seletivo  “e  sua  imediata  inclusão  no  certame,  com
consequente convocação para as demais fases e posterior matrícula, tornando definitiva a decisão
liminar”.

Em suas razões (fls. 63/70), o Estado da Paraíba defende que o edital é elemento
essencial do concurso público, vinculando não apenas a Administração Público, como também os
candidatos,  devendo  ser  observado  em  sua  inteireza,  não  contemplando  qualquer  previsão  de
tratamento diferenciado aos postulantes.

Demais disso, ressalta que a concessão da ordem mandamental ofende ao princípio
da impessoalidade e da isonomia.

Ao  final,  requer  o  provimento  da  irresignação,  de  modo  a  alterar  o  decisório
guerreado, confirmando a regularidade do ato administrativo.

Contrarrazões apresentadas (fls. 72//75).

Parecer Ministerial às fls. 88/91, opinando pelo desprovimento de ambas as súplicas. 

É o relatório.

VOTO

De início, esclareço que o apelo e a remessa serão conjuntamente analisadas, posto a
matéria nelas versada ser a mesma.

Desembargador José Ricardo Porto
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O presente caso envolve debate acerca de suposta ilegalidade de ato praticado pelo
Presidente Geral da Comissão Coordenadora do Concurso Público para o Curso de Formação de
Oficiais  Bombeiros  Militares  –  CFO/BM/2015,  qual  seja,  o  indeferimento  da  inscrição  da
impetrante, ora apelada, para os exames complementares do Processo Seletivo (vide fls. 16/18).

Analisando os autos, a exclusão se deu por conta do não atendimento do requisito
idade estabelecido na Lei Estadual nº 7.605/2004, bem como no item 3.1, item “i”, do edital do
certame, que assim dispõe:

“CAPÍTULO III

DOS REQUISITOS

3.1  PARA  CANDIDATOS  CIVIS,  MILITARES  DAS  FORÇAS
ARMADAS E DE OUTRAS CORPORAÇÕES MILITARES:

(…)

i) completar, no ano da matrícula do curso (até 31 de dezembro de
2015),  18  (dezoito)  anos,  no  mínimo,  e  30  (trinta)  anos,  no
máximo; (…).”

In casu, o Ato nº 002-CCCCFO-BM-2015 (fls. 16/18) – ato apontado por coator –
informa que a promovente indicou, como data de nascimento, o dia 04/12/2014 (fls. 18), sendo que,
na verdade, a mesma nasceu em 04/12/1997 (vide cópia do RG às fls. 12).

Ora, não obstante se ter conhecimento de que, em se tratando de concurso público, o
candidato é responsável pelos dados pessoais informados no seu ato de inscrição, bem como no
atendimento dos pressupostos constantes no edital. Contudo, a situação ora apresentada comporta
ponderações, posto se tratar de indeferimento de inscrição de pretendente por mero erro material.

De fato, não há sentido em se presumir que a ora recorrida não tenha agido de boa-fé,
uma vez que a mesma, levando-se em conta sua data de nascimento, não só teria 18 (dezoito) anos
na época da inscrição, como estaria na 3ª posição da categoria feminina, posto ter atingido 718
(setecentos e dezoito pontos) no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio (vide extrato de notas
às fls. 22).

Assim sendo,  compreendo  que,  na  hipótese,  não  houve ofensa  aos  princípios  da
isonomia,  da  impessoalidade  e  da  vinculação  às  normas  editalícias,  sendo  interesse  da
Administração permitir o ingresso na corporação daqueles que atendam as exigências do certame,
sendo razoável admitir a participação da autora ante mero equívoco ocorrido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO
PROGRAMA  DE  AVALIAÇÃO  SERIADA  -  PAS.  ERRO  MATERIAL.
PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA.  NÃO  VIOLAÇÃO.  RAZOABILIDADE.
TEORIA DO FATO CONSUMADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  INAPLICABILIDADE.  SENTENÇA
MANTIDA. 1. O Edital é a lei interna do concurso público, vinculando,

Desembargador José Ricardo Porto
 3



RO E AP  N.º 0011352-50.2015.815.2001

não apenas os  candidatos,  mas  também a própria Administração,  ao
estabelecer  regras  dirigidas  à  observância  dos  Princípios  da
Publicidade, Igualdade e Legalidade. 2. Na hipótese de ocorrência de
erro material,  facilmente constatável, no momento do preenchimento
da  inscrição  de  menor  relativamente  incapaz  para  participação  do
Programa de Avaliação Seriada - PAS, sua exclusão do certame não se
mostra  razoável.  Precedentes  deste  Tribunal.  3.  Não  há  falar  de
violação  ao  Princípio  da  Isonomia  ao  se  oportunizar  ao  inscrito  a
realização da prova por ausência de prejuízo dos demais concorrentes.
4.  O  Princípio  da  Causalidade  na  condenação  em  honorários
sucumbenciais  somente  é aplicável  aos  casos expressamente  previstos
em lei. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (APC nº
20150111388227 (1034622), 8ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Eustáquio
de Castro. j. 27.07.2017, DJe 01.08.2017).

Esta Corte, em situações semelhantes, já delineou o mesmo entendimento:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÕES  CÍVEIS.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATA  QUE  DEIXOU
DE RECEBER PONTUAÇÃO NA FASE DE TÍTULO POR NÃO TER
CADASTRADO A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA NO SITE OFICIAL.
PUNIÇÃO NÃO PREVISTA NO EDITAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA  QUE  ORDENOU  A  AVALIAÇÃO  DOS  TÍTULOS
ENVIADOS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. Se a requerente fez
chegar  à  comissão  examinadora  os  títulos  a  serem  avaliados,
atendendo, assim, ao edital, naquilo que realmente importava para a
participação  na  respectiva  fase  do  certame,  deve  a  impetrada  ser
compelida  a  proceder  à  avaliação  dos  títulos  enviados,  não
constituindo,  a  ausência de cadastramento da documentação no site
oficial, óbice suficiente e razoável para a negativa de pontuação. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  20020100238464001,  SEGUNDA  CÂMARA
CÍVEL, Relator Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti , j. em 21-05-2012)

CONCURSO  PÚBLICO.  FORMULÁRIO  DE  INSCRIÇÃO
PREENCHIDO  COM  AUSÊNCIA  DE  OPÇÃO  DO  CARGO.
NULIDADE  PREVISTA  NO EDITAL.  EXCESSO DE  FORMALISMO.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  LIMINAR  DEFERIDA  PARA
REALIZAÇÃO DAS PROVAS. CANDIDADO APROVADO EM TODAS
AS  ETAPAS.  APLICAÇÃO  DO  PRINCIPIO  DA  RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA  DE RECURSO  VOLUNTÁRIO.  REMESSA  NECESSÁRIA.
DESPROVIMENTO. -  Não é razoável excluir candidato de concurso.
por falta de indicação da opção no formulário de inscrição, se não há
prova de ter havido má-fé do candidato nem tampouco prejuízo aos
outros  candidatos.  além de  já  ter  concluído.  com  êxito,  o  curso  de
formação. 
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20020080215508001, -  Não possui -,
Relator Dr. Miguel de Britto Lyra Filho - Juiz Convocado , j. em 13-10-2009) 

Considerando  o  exposto,  a  sentença  recorrida  merece  ser  preservada,  posto  o
Magistrado a quo ter operado com acerto ao determinar que se proceda à homologação da inscrição
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da impetrante para os Exames Complementares do Curso de Formação de Bombeiros Militar do
Estado da Paraíba e sua imediata inclusão no certame, com consequente convocação para as demais
fases e posterior matrícula.

Com base nas considerações esposadas, e em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO A REMESSA E O APELO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e o Excelentíssimo Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição a Exmª. Desª
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da

Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/04 e J/11 (r)

Desembargador José Ricardo Porto
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