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13/12/2019

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.130.588 R IO GRANDE DO SUL
RELATOR
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. CELSO DE MELLO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
: LÚCIO WEBER DE ABREU
: LÚCIO WEBER DE ABREU
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA
VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – CONCURSO
PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA – LIMITES DA
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – DECISÃO QUE SE AJUSTA
À ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL,
DO RE 632.853/CE – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE
ERRO GROSSEIRO EM UMA ESPECÍFICA QUESTÃO FORMULADA
NA PROVA – REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES (STF) –
SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO,
NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM
VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO
DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009,
ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual da Segunda Turma, na
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conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator.
Brasília, Sessão Virtual de 06 a 12 de dezembro de 2019.
CELSO DE MELLO – RELATOR
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.130.588 R IO GRANDE DO SUL
RELATOR
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. CELSO DE MELLO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
: LÚCIO WEBER DE ABREU
: LÚCIO WEBER DE ABREU
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL

RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO – (Relator): Trata-se
de agravo interno, tempestivamente interposto pelo Estado do Rio Grande
do Sul, contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário
deduzido pela parte ora recorrente, por ser o apelo extremo manifestamente
inadmissível.
Inconformada com essa decisão, a parte ora recorrente interpõe o
presente agravo interno, postulando o provimento do recurso que
deduziu.
Por não me convencer das razões expostas, submeto à apreciação
desta colenda Turma o presente recurso de agravo.
É o relatório.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO – (Relator): Não
assiste razão à parte ora recorrente, eis que a decisão agravada ajusta-se,
com integral fidelidade, à diretriz jurisprudencial firmada pelo Supremo
Tribunal Federal na matéria ora em exame.
Na realidade, os argumentos apresentados pela parte agravante
mostram-se insuficientes para alterar o ato impugnado, pois consistem
em mera reiteração dos fundamentos anteriormente deduzidos e que
foram devidamente refutados na decisão que se busca reformar, razão
pela qual deve ser mantido o julgamento em referência, eis que o suporte
argumentativo em que se apoia o ato decisório mencionado é suficiente
para justificar a resolução do litígio recursal.
Com efeito, o recurso extraordinário deduzido nestes autos foi
interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão que,
confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, está, no ponto objeto de impugnação no apelo extremo,
assim ementado:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
PROVA
DISSERTATIVA. QUESTÃO COM ERRO NO ENUNCIADO.
FATO CONSTATADO PELA BANCA EXAMINADORA E
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA.
ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NO
CONTROLE DE LEGALIDADE. SINTONIA COM A TESE
FIRMADA PELO STF NO RE 632.853/CE. ESPELHO DE
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PROVA.
DOCUMENTO
QUE
DEVE
VEICULAR
A
MOTIVAÇÃO DO ATO DE APROVAÇÃO OU REPROVAÇÃO
DO
CANDIDATO.
NECESSIDADE
DE
EXISTÊNCIA
PRETÉRITA OU CONCOMITANTE À PRÁTICA DO ATO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EM MOMENTO
POSTERIOR. HIPÓTESE EM QUE HOUVE APRESENTAÇÃO A
TEMPO E MODO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
1. A pretensão veiculada no presente recurso em mandado de
segurança consiste no controle de legalidade das questões 2 e 5 da
prova dissertativa do concurso para o Cargo de Assessor – Área do
Direito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.
Sustenta que subsistem duas falhas evidentes nas questões
dissertativas de n. 2 e 5. Na questão n. 2, a falha seria em
decorrência de grave erro jurídico no enunciado, já que a banca
examinadora teria trocado os institutos da ‘saída temporária’
por ‘permissão de saída’, e exigido como resposta os efeitos de
falta grave decorrentes do descumprimento da primeira. Já na
questão n. 5, o vício decorreria da inépcia do gabarito, pois, ao
contrário das primeiras quatro questões, afirma que não foram
publicados, a tempo e modo, os fundamentos jurídicos esperados do
candidato avaliado.
2. Analisando controvérsia sobre a possibilidade de o Poder
Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo
que profere avaliação de questões em concurso público, o Supremo
Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral
reconhecida, firmou a seguinte tese: ‘Não compete ao Poder Judiciário,
no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar
respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’
(RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado
em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito
DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015).
3. Do voto condutor do mencionado acórdão, denota que a tese
nele constante buscou esclarecer que o Poder Judiciário não pode
avaliar as respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas se
for necessário apreciar o conteúdo das questões ou os critérios
utilizados na correção, exceto se flagrante a ilegalidade. Ou seja, se o
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candidato/litigante pretende que o Poder Judiciário reexamine o
conteúdo da questão ou o critério utilizado em sua correção para fins
de verificar a regularidade ou irregularidade da resposta, ou
nota que lhe foi atribuída, tal medida encontra óbice na tese
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, exceto se houver flagrante
ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedente: (AgRg no
RMS 46.998/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe 1º/7/2016).
4. Em relação à questão n. 2 da prova dissertativa, a
análise dos pedidos do impetrante revela que se pretende a declaração
de sua nulidade ao fundamento de que o enunciado contém grave
erro, o que teria prejudicado o candidato na elaboração de suas
respostas. Veja-se, portanto, que não se busca, no presente
recurso, quanto à questão acima, que o Poder Judiciário
reexamine o conteúdo da questão ou o critério de correção para
concluir se a resposta dada pelo candidato encontra-se
adequada ou não para o que solicitado pela banca
examinadora. Ao contrário, o que o ora impetrante afirma é
que o enunciado da questão n. 2 contém erro grave insuperável,
qual seja a indicação do instituto da ‘saída temporária’ por ‘permissão
de saída’, ambos com regência constante dos arts. 120 a 125 da Lei de
Execução Penal, e que, por essa razão, haveria nulidade
insanável.
5. A banca examinadora e o Tribunal de origem claramente
reconheceram a existência de erro no enunciado da questão, o que, à
toda evidência, demonstra nulidade da avaliação, pois, ao meu sentir,
tal erro teve sim o condão de influir na resposta dada pelo candidato,
sobretudo considerando que os institutos da ‘saída temporária’ e
‘permissão de saída’ possuem regramentos próprios na Lei Execuções
Penais. Se a própria banca examinadora reconhece o erro na
formulação da questão, não se pode fechar os olhos para tal
constatação ao simplório argumento de que referido erro não
influiria na análise do enunciado pelo candidato. É dever das
bancas examinadoras zelarem pela correta formulação das questões,
sob pena de agir em desconformidade com a lei e o edital,
comprometendo, sem sombra de dúvidas, o empenho realizado pelos
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candidatos durante quase toda uma vida. Quantas pessoas não levam
dois, três, quatro, dez anos ou mais se preparando para concursos
públicos, para depois se depararem com questões mal formuladas e,
pior, com desculpas muitas das vezes infundadas, de que tal erro na
formulação não influiria na solução da questão, como vejo acontecer
na presente hipótese. Nulidade reconhecida que vai ao encontro
da tese firmada pelo STF no recurso extraordinário
supramencionado, pois estamos diante de evidente ilegalidade
a permitir a atuação do Poder Judiciário.
…...................................................................................................
16. Recurso em mandado de segurança a que se dá parcial
provimento para declarar a nulidade apenas da questão n. 2 da
prova dissertativa.”
(RMS 49.896/RS, Rel. Min. OG FERNANDES – grifei)

O Estado do Rio Grande do Sul, ao deduzir o apelo extremo,
sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na
Constituição da República.
Tal como ressaltado na decisão ora agravada, o recurso
extraordinário revela-se inviável, eis que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão
constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o
RE 632.853/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, nele proferindo decisão
consubstanciada em acórdão assim ementado:
“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.” (grifei)
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O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado pelo
Estado do Rio Grande do Sul em sede recursal extraordinária ajusta-se,
no ponto, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu
na matéria em referência.
Cabe registrar, de outro lado, no tocante à verificação da existência,
ou não, de erro grosseiro na formulação da questão, que incide, na espécie,
o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
“Para simples reexame de prova, não cabe recurso
extraordinário.” (grifei)

É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora agravante,
tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos
autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio
conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na
Súmula 279/STF.
Impende assinalar, finalmente, que o entendimento ora exposto tem
sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema
Corte (ARE 1.036.827-AgR/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO –
ARE 1.070.808/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.172.201/PI,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.134.101/RS, Rel. Min. ALEXANDRE
DE MORAES – RE 918.811/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO –
RE 1.155.048/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo
em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade,
em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento
convocatório e do conjunto fático-probatório da causa.
Impossibilidade. Precedentes.
1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do
RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
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Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é
permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das
questões do concurso com o previsto no edital do certame’.
2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de
cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o
reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das
Súmulas nºs 454 e 279/STF.
3. Agravo regimental não provido.
4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na
origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).”
(ARE 843.047-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI –
grifei)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
2. Mandado de segurança. Concurso público. 3. Questão
discursiva. Anulação. Possibilidade. Conteúdo não previsto no
edital de abertura do certame. 4. Impossibilidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, bem como da reinterpretação de
cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de
argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 6. Agravo
regimental a que se nega provimento.”
(ARE 922.154-AgR/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES –
grifei)

Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, nego
provimento ao presente agravo interno, mantendo, em consequência,
por seus próprios fundamentos, a decisão recorrida.
Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante
a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se
de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009,
art. 25).
É o meu voto.
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SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.130.588
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO
AGTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGDO.(A/S) : LÚCIO WEBER DE ABREU
ADV.(A/S) : LÚCIO WEBER DE ABREU (96983/RS)
INTDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso
de agravo, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão
Virtual de 6.12.2019 a 12.12.2019.
Composição: Ministros Cármen Lúcia (Presidente), Celso de
Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin.
Ravena Siqueira
Secretária
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