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APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  MUNICÍPIO.
REJEIÇÃO.

-  A  edilidade  aduz  sua  ilegitimidade  passiva  em
virtude  de  não  ser  a  responsável  pela  análise  e
julgamento  dos  títulos  apresentados  no  concurso
público. O que tem relevo para efeito de definição da
legitimidade  do  ente  municipal,  é  o  ato  de
homologação  do  concurso,  pelo  qual  a  autoridade
administrativa  controla  a  legalidade  dos  atos
praticados pela entidade. Rejeito, assim, a preliminar
arguida.

MÉRITO. CONTAGEM DE PONTOS  ERRADA EM
PROVA  DE  TÍTULOS.  INOBSERVÂNCIA  ÀS
REGRAS  DO  EDITAL.  SENTENÇA  QUE
DETERMINOU  A  RETIFICAÇÃO  DA  NOTA  DA
AUTORA.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE.  POSSIBILIDADE  DE
INTERVENÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO  EM
MATÉRIA  REFERENTE  A  ERRO  MATERIAL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- A Administração não cumpriu a regra do edital, na
medida em que no somatório dos pontos foi excluído
um  dos  títulos  apresentados.  Logo,  ofendeu  os
princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 

- O erro material em questão refere-se ao somatório
errado dos títulos apresentados. Ou seja,  a Banca
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examinadora  somou  com  erro  a  pontuação  da
candidata, atribuindo a ela um resultado diferente do
real.  Enfim,  a  candidata  conseguiu  os  pontos
necessários  a  sua  aprovação,  mas  a  Banca,  ao
computar a nota, o fez de forma equivocada. Esse
erro material  possibilita  a intervenção do Judiciário
para, então, determinar o cálculo real da nota, cuja
prova de títulos foi a última etapa do certame.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  em DESPROVER a Apelação, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl.161. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  Município de João

Pessoa contra  a  Sentença  que  julgou  procedente  a  ação  ajuizada  por

Claudiene  Rodrigues  Ramalho  Amâncio  e  determinou  o  acréscimo  na

pontuação de títulos da Autora no concurso público para o cargo de Técnica de

Enfermagem.

Na Apelação de fls.136/143, a edilidade aduz sua ilegitimidade

passiva em virtude de não ser a responsável pela análise e julgamento dos

títulos apresentados no concurso público.

No mérito, sustenta que a Administração obedeceu ao princípio

da legalidade e tem o direito de se valer do seu poder discricionário, desde que

não afronte os comandos legais. Argumenta que seguiu as determinações do

edital e pede o provimento do Recurso.

Contrarrazões de fls.144/147.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não opinou

sobre a preliminar de ilegitimidade passiva do Município nem sobre o mérito do

Recurso (fls. 156/157).

É o relatório.

VOTO
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DA PRELIMINAR

A  edilidade aduz sua ilegitimidade passiva em virtude de não

ser  a  responsável  pela  análise  e  julgamento  dos  títulos  apresentados  no

concurso público.

O que tem relevo para efeito de definição da legitimidade do

ente municipal, é o ato de homologação do concurso, pelo qual a autoridade

administrativa controla a legalidade dos atos praticados pela entidade.

Rejeito, assim, a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O  Apelante  sustenta  que  a  Administração  obedeceu  ao

princípio da legalidade e tem o direito de se valer do seu poder discricionário.

Argumenta, ainda, que seguiu as determinações do edital.

O edital é a lei do concurso, estabelecendo um vínculo entre a

Administração Pública e os candidatos. 

Pois bem, não se pode afirmar que as regras do edital foram

cumpridas.

A cláusula 7.4.7 do edital prescreve que “os pontos decorrentes

da mesma formação não serão cumulativos, ou seja, será considerado apenas

um título para cada faixa de pontuação.” Já a cláusula 7.8, prescreve que a

pontuação “se limitará ao valor máximo de pontos”.

No caso, a Autora afirma que não foram computados os pontos

pertinentes  ao  título  de  “Curso  de  Segurança  e  Prevenção  de  Perfuro

Cortantes”, mas apenas o curso de Terapia Intensiva.
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Todos  os  cursos  apresentados  se  referem  a  formações

diversas e faixa diferenciada, pois possuem carga horária diversa, de forma

que os títulos deveriam ter sido somados.

Deste modo, a Administração não cumpriu a regra do edital, na

medida  em  que  no  somatório  dos  pontos  foi  excluído  um  dos  títulos

apresentados. Logo, ofendeu  os princípios da legalidade e da vinculação ao

edital.

É sabido que não compete ao Poder Judiciário, no controle de

legalidade, substituir  banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos

candidatos e notas a elas atribuídas. Porém, neste caso, trata-se apenas de

erro na contagem da pontuação concernente à prova de títulos.

O erro material em questão refere-se ao somatório errado dos

títulos  apresentados.  Ou  seja,  a  banca  examinadora  somou  com  erro  a

pontuação da candidata, atribuindo a ela um resultado diferente do real. Enfim,

a candidata conseguiu os pontos necessários a sua aprovação, mas a Banca,

ao computar a nota, o fez de forma equivocada. Esse erro material possibilita a

intervenção do Judiciário para, então, determinar o cálculo real da nota, cuja

prova de títulos foi a última etapa do certame.

Vislumbro que a matéria debatida não se insere no campo da

discricionariedade administrativa, uma vez que não foram obedecidas as regras

objetivas  de  contagem  de  pontos  previstas  no  edital,  de  forma  que  resta

caracterizada ofensa ao princípio da legalidade.

Diante de todos os fundamentos expostos,  DESPROVEJO O

RECURSO DE APELAÇÃO.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.
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Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador 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, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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