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PROCESSUAL  CIVIL –  Reexame
necessário e apelação cível – Mandado de
segurança  –  Preliminar – Inépcia da inicial
–  Requisitos  do  artigo  319  do  Código  de
Processo Civil  presentes  – Inocorrência  –
Rejeição.

–  Preenchidos os requisitos do artigo 319
do  Código  de  Processo  Civil,  pois
presentes  os  elementos  necessários  para
identificar  a  pretensão  da  impetrante,  ora
apelada, não há falar em inépcia da inicial.

– Não há que se falar em inépcia da inicial
quando  da  narração  dos  fatos  decorre  a
compreensão  conclusiva,  bem  como
quando restar caracterizada a possibilidade
jurídica do pedido.

PROCESSUAL  CIVIL –  Reexame
necessário e apelação cível – Mandado de
Segurança  –  Preliminar  –  Decadência  –
Inocorrência – Rejeição. 
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-  “O  direito  de  requerer  mandado  de
segurança  extinguir-se-á  decorridos  120
(cento e  vinte)  dias,  contados da  ciência,
pelo interessado, do ato impugnado.”’ (art.
23, Lei nº 12.016/2009).

CONSTITUCIONAL  e
ADMINISTRATIVO –  Reexame
necessário e apelação cível – Mandado de
segurança – Pleito de anulação de questão
– Prova objetiva – Possibilidade de análise
pelo  Poder  Judiciário  –  Manutenção  do
cargo  –  Manutenção  da  sentença  –
Desprovimento.

− “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  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, em rejeitar
as preliminares, e, no mérito,  negar provimento ao reexame necessário e ao
recurso  de  apelação,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  súmula  de
julgamento retro. 
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e apelação
cível  interposta  pelo  MUNICÍPIO  DE  BOA VISTA E  OUTRO,  objetivando
reformar  a  sentença  prolatada  pela  MM.  Juíza  de  Direito  da  2ª  Vara  da
Fazenda  Pública  da  Comarca  de  Campina  Grande  que,  nos  autos  de
mandado de segurança, sob o nº. 0122463-97.2012.815.0011, impetrado por
INIS LARA FRANCA VITORINO.

Prolatada a sentença (fls. 199/201), a juíza
de base concedeu a segurança para determinar que os impetrados procedam
ao recálculo da nota da impetrante,  considerando o provimento do recurso
administrativo  interposto  contra  questão  de  conhecimentos  específicos,
observando-se  os  critérios  fixados  no  edital  para  correta  pontuação,  bem
como publicação do resultado final do concurso para provimentos de cargo de
enfermeira  do  PSF,  após  retificação  da  pontuação.  Isento  de  custas  e
honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Irresignado,  a  edilidade  interpôs  apelação
(fls. 203/215),  aduzindo, preliminarmente, da inépcia da petição inicial e da
decadência.  No mérito,  requer o colhimento das preliminares suscitadas, e
que seja reformada a decisão recorrida, condenando a apelada nas custas
processuais e honorários advocatícios. 

Sem contrarrazões fl. 218. 

Instada a se manifestar a D. Procuradoria
de  Justiça  proferiu  parecer,  opinando  pelo  desprovimento  do  recurso  (fl.
225/230).

É o relatório. 

V O T O.

PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Afirma a edilidade apelante a inépcia da
petição inicial, face não preencher o requisito necessário no art. 319, III, do
CPC.

Confira-se  o  que  dispõe  o  Código  de
Processo Civil acerca do assunto:

Art. 319. A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
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II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de
união  estável,  a  profissão,  o  número  de  inscrição  no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a
residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a
verdade dos fatos alegados;
VII  -  a  opção  do  autor  pela  realização  ou  não  de
audiência de conciliação ou de mediação. (...)(grifei)

Todavia, não há falta de indicação do fato e
fundamentos jurídicos do pedido, haja vista, que o pedido formulado é certo e
determinado,  em  que  a  impetrante  requer  a  correção  de  sua  nota  em
observância às regras previstas no edital, bem como, a retificação dos pontos.

Ademais,  compulsando  os  autos,  entendo
preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil,  pois
presentes  os  elementos  necessários  para  identificar  a  pretensão  da
impetrante, ora apelada.

Diante  disso,  não  há  que  se  falar  em
inépcia da petição inicial.

PRELIMINAR – DECADÊNCIA 

O  termo  inicial  para  contagem  do  prazo
decadencial do mandado de segurança ocorre quando o ato a ser impugnado
se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante, ou quando este
vem a ter ciência inequívoca do ato tido por ilegal. Nos termos do artigo 23, da
Lei nº 12.016/2009:

Art.  23.  O direito  de  requerer  mandado  de  segurança
extinguir-se-á  decorridos  120  (cento  e  vinte)  dias,
contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

“In casu”, o referido mandado de segurança
fora impetrado no dia 04/05/2012 (fl.02),   a contagem do prazo decadencial
teve  início  no  primeiro  dia  útil  seguinte, não  tendo  transcorrido  o  prazo
decadencial de 120 (cento e vinte) dias, visto que, a ciência pessoal do ato
impugnado se deu em 22/02/2012, com a divulgação do resultado oficial da
prova objetiva.
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Acerca da contagem do prazo decadencial
de  120  (cento  e  vinte)  dias  para  impetrar  mandado  de  segurança,  eis  o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.  MANDADO DE SEGURANÇA.
ART. 18 DA LEI 1.533/51. PRAZO DECADENCIAL DE
120  DIAS.  CONTAGEM.  1.  A  jurisprudência  do  STJ
orienta-se  no  sentido  de  que  o  termo  inicial  para  a
impetração  do  Mandado  de  Segurança  é  a  data  da
ciência  do  ato,  mas  a  contagem  só  tem  início  no
primeiro dia útil seguinte e, caso o termo final recaia
em  feriado  forense  ou  dia  não  útil  (sábado  ou
domingo), prorroga-se automaticamente o término do
prazo  para  o  primeiro  dia  útil  que  se  seguir.
Precedentes do STJ e do STF. 2. O acórdão recorrido
está em sintonia com o entendimento do STJ, razão pela
qual  não  merece  prosperar  a  irresignação.  Incide,  in
casu,  o  princípio  estabelecido  na  Súmula  83/STJ.  3.
Agravo  Regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp
687.431/PA,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  18/06/2015,  DJe
05/08/2015). (grifei).

E,

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO.  CASSAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.
MANDADO  DE  SEGURANÇA  IMPETRADO  APÓS
ULTRAPASSADO O PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE)
DIAS.  DECADÊNCIA  CONFIGURADA.  1.  O  direito
público de impetrar o remédio heróico é atingido pela
decadência após o decurso do prazo de 120 (cento e
vinte)  dias,  contados  da  data  da  ciência,  pelo
interessado,  do  ato  coator.  2.  Esta  Corte  Superior  de
Justiça possui a orientação no sentido de que a cassação
de  aposentadoria  constitui-se  ato  único  de  efeitos
concretos, que não se renova mês a mês, de modo que o
prazo  decadencial  para  a  impetração  de  writ,  nessas
hipóteses, é de ser contado a partir da ciência do ato
que consuma a cassação ou da suspensão do primeiro
pagamento  do  benefício.  Dentre  os  precedentes,  eis  o
mais  recente:  AgRg  no  MS  19.346/DF,  Rel.  Ministro
Herman Benjamin,  Primeira Seção,  DJe 17/6/2014.  3.
Não há confundir a aposentadoria, ato complexo que só
se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas, com
a  situação  sub  examine,  a  qual  versa  acerca  da
aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria
de  servidor  público  por  transgressão  disciplinar,
devidamente apurada em processo administrativo. 4. No
caso  concreto,  a  cassação  da  aposentadoria  do
impetrante  deu-se  por  meio  do  Decreto  publicado em
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01/11/2005 e a impetração do mandado de segurança
em 3/4/2007,  o  que  revela  ter  ocorrido  a  decadência
para o ajuizamento do mandamus, nos termos do art. 18
da Lei 1.533/51 (atual art.  23 da Lei 12.016/2009). 5.
Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp:
1318594  GO  2012/0072973-7,  Relator:  Ministro
BENEDITO  GONÇALVES,  Data  de  Julgamento:
12/08/2014,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 18/08/2014). (grifei).

Neste sentido, afasta-se a preliminar de
decadência.

MÉRITO

O  mandado  de  segurança  é  uma  ação
constitucional, de natureza civil e de rito sumário especial, posto à disposição
de  toda  pessoa  para  a  proteção  de  direito  líquido  e  certo,  lesado  ou
ameaçado de lesão, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”,
quando  o  responsável  pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for  autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.

JOSÉ  AFONSO  DA  SILVA conceitua  o
mandado  de  segurança  como  sendo  "um  remédio  constitucional,  com
natureza de ação civil,  posto à disposição de titulares de direito líquido e
certo,  lesado  ou  ameaçado  de  lesão,  por  ato  ou  omissão  de  autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício  de atribuição do Poder
Público1”.

A impetrante,  se submeteu ao concurso de
edital nº 005/2012 destinado ao provimento de 02 (duas) vagas para o cargo
de  Enfermeira,  restou  classificada  na  5ª  colocação,  inicialmente  fora  do
número previsto de vagas. 

Entretanto, recorreu das questões de nº 22,
28 e 40, pertencentes ao grupo de questões de conhecimentos específicos,
de  peso de  03  (três)  pontos  cada.  Administrativamente  obteve  provimento
quanto a questão de número 22. Ademais, fora atribuída pontuação inferior ao
estabelecido  no  edital,  01  (um)  ponto  que  correspondia  a  pontuação  de
questão do grupo de conhecimentos gerais. (fls.22/23).

Afirma,  em  síntese,  que,  embora  possua
direito  líquido  e  certo  a  perceber  tal  pontuação,  a  banca  examinadora,

1 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
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arbitrariamente, causou prejuízo a impetrante, ao atribuir pontuação inferior,
alterando assim, a classificação final do concurso.

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  pode  intervir  e  anular  o  ato
administrativo, se restar evidenciada alguma incompatibilidade na aplicação
dos critérios fixados no edital para valoração das questões, 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 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)
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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
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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, )

Destarte, a sentença deve ser mantida, em
que  pese  o  esforço  argumentativo  do  recorrente,  não  vislumbro  neles
qualquer razoabilidade.

Por  tais  razões, REJEITA-SE  as
preliminares, NEGA-SE provimento ao reexame necessário e ao recurso
apelatório, mantendo inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho  Júnior.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme  de Lira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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