
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 19.062 - RS 
(2004/0141311-2)

 
RELATOR : MINISTRO NILSON NAVES
RECORRENTE : VALÉRIA EUGÊNIA NEVES WILLHELM 
ADVOGADOS : TALAI DJALMA SELISTRE E OUTRO(S)
  ALEXANDRE JOSÉ GARCIA DE SOUZA E OUTRO
T. ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL 
IMPETRADO : PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA 

O CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO 
RECORRIDO : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADOR : EVILAZIO CARVALHO DA SILVA E OUTRO(S)

EMENTA

Concurso público (juízes). Banca examinadora 
(questões/critério). Erro invencível (caso). Ilegalidade 
(existência). Judiciário (intervenção).
1. Efetivamente – é da jurisprudência –, não cabe ao Judiciário, 
quanto a critério de banca examinadora (formulação de 
questões), meter mãos à obra, isto é, a banca é insubstituível.
2. Isso, entretanto, não é absoluto. Se se cuida de questão mal 
formulada – caso de erro invencível –, é lícita, então, a 
intervenção judicial. É que, em casos tais, há ilegalidade; 
corrigível, portanto, por meio de mandado de segurança 
(Constituição, art. 5º, LXIX).
3. Havendo erro na formulação, daí a ilegalidade, a Turma, para 
anular a questão, deu provimento ao recurso ordinário a fim de 
conceder a segurança. Maioria de votos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as 
acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior 
Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento após o voto do Sr. 
Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz convocado do TRF 1ª Região), 
que acompanhou a Relatoria, por maioria, dar provimento ao recurso nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Paulo 
Gallotti e Maria Thereza de Assis Moura, que lhe negavam provimento. Os 
Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Carlos Fernando Mathias (Juiz 
convocado do TRF 1ª Região) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves.
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Brasília, 21 de agosto de 2007 (data do julgamento).

Ministro Nilson Naves 
Relator
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 19.062 - RS 
(2004/0141311-2)

 
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES: Estes autos cuidam 

de mandado de segurança de candidata ao concurso para ingresso na 

magistratura rio-grandense, e foram eles assim relatados pelo 

Desembargador João Carlos:

"Narrou que, divulgados os resultados da prova objetiva, 
faltaram-lhe apenas os pontos de duas questões para continuar no 
certame. Afirmou existirem falhas na formulação das questões de nºs. 
16, 51, 56 e 88, circunstanciando-as, pretendendo a anulação das 
mesmas. Alegou que tal situação representa lesão a direito seu, em 
razão dos questionamentos mal elaborados. Pediu a concessão de 
liminar e, ao final, o deferimento do mandamus , anulando-se as 
questões atacadas.

O pedido de liminar foi por este Relator deferido, prosseguindo a 
impetrante no certame (fl. 45).

O Presidente da Comissão do Concurso prestou informações 
pugnando pela impossibilidade da revisão judicial das decisões 
administrativas como a pretendida no mandamus.  Alegou que falta 
liquidez e certeza do direito à agravante, sendo defeso à Magistratura 
valorar o conteúdo das respostas em concurso público, sobretudo 
quando respeitada a legalidade no procedimento administrativo. 
Afastou as alegações da inicial, transcrevendo as razões que 
motivaram o indeferimento do pleito administrativo da impetrante 
quanto às questões motivadoras de sua irresignação.

O Ministério Público opinou pela denegação da segurança, uma 
vez que, declarando-se a nulidade apenas da questão de nº 56, 
mesmo assim ver-se-á impedida a impetrante de prosseguir nas 
demais fases do Concurso."

Por maioria de votos, o 2º Grupo Cível concedeu, em parte, a 

ordem "para reconhecer a nulidade tão-somente da questão nº 56, 

revogando a liminar, na medida em que segundo informação da 

impetrante, faltava-lhe a pontuação de duas questões, para o 
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prosseguimento no certame" (voto do Relator).

Vindo o recurso ordinário, foi ele recebido "no duplo efeito, 

mantendo a liminar".

Ouvido, o Ministério Público Federal emitiu parecer contrário ao 

provimento, em resumo:

"5.  Não há direito líquido e certo a amparar a pretensão em 
análise.

6.  A despeito de o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul ter determinado a anulação de uma das questões 
da prova objetiva do certame, esse Colendo Superior Tribunal de 
Justiça já pacificou o entendimento no sentido da impossibilidade de o 
Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público, 
sob pena de incursão no mérito administrativo."

Unipessoalmente, neguei seguimento ao recurso ordinário. 

Sobreveio agravo, sumariamente com estas alegações:

"A recorrente não tem dúvidas de que a solução estabelecida 
encontra-se confortada pela jurisprudência dominante.

Todavia, ousa, respeitosamente, tecer algumas ponderações, 
talvez na última oportunidade processual de defesa de seus 
interesses.

A negativa de seguimento do recurso ordinário centra-se na tese 
de que o exame da pretensão recursal, tal como desenvolvida, 
envolveria o mérito administrativo e isso não teria cabida, no âmbito de 
um mandado de segurança.

Precedentes foram trazidos à baila pelo eminente relator, onde 
proclamado está que o Poder Judiciário não poderia substituir-se à 
banca examinadora, para dizer do acerto ou não da correção de uma 
prova em concurso público.

A recorrente aceita as conclusões dos venerandos arestos 
apontados, nos precisos termos em que expostos. Contudo, ousa 
afirmar, com toda vênia, que não está a pedir a modificação de um 
critério de correção, não quer que o egrégio órgão jurisdicional 
substitua a banca examinadora, para impor os seus critérios, 
afastando os desta.

O que pretende, sim, é ver declarada a ilegalidade na elaboração 
de uma questão objetiva, na qual nenhuma das opções está correta e, 
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mais, a opção tida como tal envolve manifesto erro de direito.
É importante destacar que não está querendo levar o Poder 

Judiciário a uma situação de perplexidade, a ponto de, se de outro 
concurso vier a tratar, ter que examinar, por exemplo, uma questão 
sobre física quântica, como alhures já foi dito. Não, não se trata disso.
................................................................................................................

... por isso que evidente a ilegalidade no questionamento feito, 
porque não se está discutindo critério de correção, mas erro manifesto 
e indesculpável, é que a recorrente, através deste agravo interno, 
requer a Vossa Excelência, que, como medida de Direito e de Justiça, 
reforme sua decisão monocrática ou, em assim não sendo feito, o que 
admite apenas para argumentar, que a pretensão recursal seja levada 
ao conhecimento da egrégia Turma julgadora."

Reconsiderei, determinando tivesse o recurso prosseguimento.

É o relatório.
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 19.062 - RS 
(2004/0141311-2)

 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES (RELATOR): Inicio 

rememorando que foram quatro as questões impugnadas: as questões 16, 

51, 56 e 88. Relembro, também, que, por maioria de votos, o Tribunal 

rio-grandense anulou a questão 56. Sobre as outras – 16, 51 e 88 –, vão 

aqui as palavras do Relator:

"... envolvem análise do critério da Banca Examinadora na 
correção das provas e somente poderiam ser objeto de enfrentamento 
pelo Poder Judiciário no caso de existência de dissídio eloqüente na 
jurisprudência sobre o tema, de forma a causar perplexidade no 
candidato e, por conseqüência, prejuízo, situação que não se 
vislumbra no caso concreto.

O parecer ministerial, subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, 
Ricardo da Silva Valdez, analisa as questões controvertidas, em 
fundamentação que ora transcrevo..."

Já no recurso ordinário, a impetrante, pondo à margem as 

questões 16 e 88, tomou, sem descanso, a questão 51, explicando-se 

assim:

"Com a anulação da questão de nº 56, ficou-lhe faltando a 
anulação de apenas mais uma questão, para poder prosseguir no 
certame.

Nada obstante os termos da inicial, apenas uma é a questão de 
que trata o presente recurso ordinário e com relação a ela é devolvido 
o conhecimento à Corte Superior. Cuida-se da questão de nº 51, cuja 
ilegalidade reside no manifesto e inarredável erro técnico em sua 
formulação, constatável à primeira vista, como se verá.

Está, pois, desistindo da impetração com relação às questões 16 
e 88, já porque uma solução favorável dependeria de análise mais 
complexa e dúvidas poderiam tornar-se insuperáveis, nada obstante 
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entenda que matéria duvidosa também não possa e não deva integrar 
questionamento em prova objetiva, na qual o candidato não tem 
oportunidade de se explicar.

O presente recurso, a matéria devolvida ao conhecimento do 
egrégio Superior Tribunal de Justiça, destarte, está fixado apenas no 
exame da legalidade da questão nº 51."

2. Faltaria validade e eficácia, enfim, legalidade, à questão 51, 

formulada nestes termos:

"A e B caçavam marrecas. Em dado momento, A aponta sua 
espingarda na direção de uma marreca e dispara um tiro, vindo a 
atingir B que estava agachado a sua frente e que, apesar de alertado 
por A, levantou-se no momento do tiro. Concluída a instrução, o Juiz 
condena A por homicídio culposo, sustentando ter ocorrido:

(a) aberratio criminis
(b) erro de proibição
(c) erro de tipo essencial
(d) crime putativo por erro de tipo
(e) aberratio ictus ."

3. Realmente, e boa foi a lembrança do Relator originário, não 

cabe ao Judiciário, de fato, discutir critérios de banca examinadora. Vou 

citar, a propósito, dois precedentes do Superior Tribunal, um de 1990, do 

Ministro Velloso, outro de 2002, do Ministro Carvalhido, ei-los:

"... não cabe ao Judiciário valorar o conteúdo das opções adotadas 
pela banca examinadora, substituindo-se a esta, mas verificar se 
ocorreu ilegalidade no procedimento administrativo, porque, se as 
opções adotadas pela banca examinadora foram exigidas de todos os 
candidatos, todos foram tratados igualmente." (MS-276, DJ de 
11.6.90.)

"Em matéria de concurso público, é próprio da competência do Poder 
Judiciário o exame da legalidade das normas instituídas no edital e 
dos atos praticados na realização do certame, sendo-lhe vedado o 
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exame das questões e das notas que lhe foram atribuídas pela banca 
examinadora, no exercício de suas atribuições." (REsp-338.055, DJ de 
25.2.02.)

4. Vejam: a despeito dessa orientação da jurisprudência, 

admite-se, em caso de erro, a revisão de questões pelo Judiciário? 

Haveria, em casos tais, ilegalidade a justificar mandado de segurança? É 

o que a impetrante vem aqui sustentando, ou seja, a existência de erro, de 

erro e de ilegalidade, vamos conferir:

"... há um erro crasso, sobre elementar tema da esfera do direito 
penal, em uma prova objetiva, na qual os candidatos não têm o ensejo 
de se explicar, de justificar o seu entendimento sobre a matéria.

Se nenhuma das opções apresentadas é correta e a questão 
proposta exige que o candidato aponte aquela que está correta, 
evidencia-se uma impossibilidade, o que caracteriza manifesta 
ilegalidade.
.................................................................................................................

A questão nº 51 foi elaborada com questionamento que 
caracteriza evidente e inadmissível equívoco, intolerável em um 
concurso público para preenchimento de vagas de cargos de Juiz de 
Direito Substituto."

Bem, sustenta, então, a impetrante que nenhuma das respostas 

era verdadeira, isto é, também a da letra a, referente à aberratio 

criminis, in verbis:

"O gabarito oficial apontou como certa a alternativa da letra 'A'. 
Todavia, nenhuma das alternativas postas à disposição dos 
candidatos estava correta, pois não há como se reconhecer existente, 
no caso proposto, qualquer uma das hipóteses previstas na questão. 
Não se trata de erro de proibição, erro de tipo essencial, crime putativo 
por erro de tipo, nem de aberratio ictus  (alternativas 'B' a 'E'). Porém, 
não se trata, do mesmo modo, de aberratio criminis  (alternativa 'A', 
tida como correta).
................................................................................................................

É evidente que somente ocorrerá aberratio criminis  quando o 
agente quer cometer um delito, mas acaba cometendo outro, ou os 

Documento: 684752 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 03/12/2007 Página  8 de 38



 

 

Superior Tribunal de Justiça

dois (quando então haveria concurso formal). A conduta de A, a de 
caçar marrecas, não pode ser considerada criminosa, pois caçar 
marrecas é uma atividade lícita...
.................................................................................................................

Sempre que se fizer necessária uma ressalva e esta não 
aparecer, de tal sorte que o candidato fique em situação de 
perplexidade diante do questionamento, este não pode ser 
considerado válido, em uma prova objetiva..."

5. Justificou-se a Comissão da seguinte maneira:

"O candidato recorrente deve observar que na questão nº 51 é 
narrado um fato e afirmado que o juiz condenou o agente por 
homicídio culposo. O que se pergunta é que raciocínio fez o juiz, isto 
é, qual o fundamento dessa condenação, apresentando cinco 
alternativas. O candidato deveria indicar qual a adequada entre as 
cinco alternativas. Seria a alternativa A? Sim, porque na hipótese 
trata-se de erro de execução A RE IN PERSONAM, isto é, o agente 
pretende atingir uma coisa e por erro atinge uma pessoa. O equívoco 
do candidato consiste em pensar que a ação que o agente pretende 
praticar atingindo a coisa visada deve ser necessariamente criminosa. 
Não, pode ser ação atípica.
.................................................................................................................

Mesmo que o candidato tenha razão em seu entendimento, que 
não tem apoio na doutrina, data vênia, matar uma marreca, que era o 
fim visado por A, é crime, tipificado no art. 29 da Lei nº 9.605, pois 
uma marreca é um espécime da fauna silvestre."

6. Mas as indicações, ao contrário das da Comissão, são no 

sentido de que a ação que se pretende praticar há de ser típica, e não 

também atípica. Confiram: nos escritos de vários autores, vem transcrito 

este tópico da Exposição de Francisco Campos, de 1940: "Tal é o caso, 

figurado por Maggiore, de quem, querendo quebrar a janela alheia com 

uma pedrada, fere um transeunte, ou vice-versa." Ora, quebrar janela 

alheia é crime de dano. Em suas lições, escreveu Fragoso ("Lições de 

Direito Penal", 17ª ed., atualizadas, pág. 452):
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"Assim, se Tício quer quebrar uma vitrina e, realizando a ação, 
vem também a ferir Caio, que estava nas proximidades, praticará o 
crime de dano (artigo 163) em concurso formal com o de lesão 
corporal culposa (art. 129, § 6º). Se pretendia Tício matar Caio e 
apenas quebrou a vitrina, praticará tentativa de homicídio 
tão-somente, pois não há crime de dano culposo."

De mais a mais, sobre resultado diverso do pretendido – antes, 

art. 54, hoje, art. 74 –, entre inúmeros outros, estou registrando Roberto 

Lyra ("Comentários...", vol. II, 2ª ed., págs. 436/7) e Paulo José 

("Comentários...", 7ª ed., pág. 261).

Também, relativamente à ação de caçar, a ação em si não é 

ilícita, porque as normas a tal respeito pressupõem a inexistência de 

permissão, de licença, etc. (registrem, por exemplo, "sem a devida 

permissão, licença ou autorização da autoridade competente"). Exatas, 

por conseguinte, estas alegações da impetrante:

"Estivessem A e B caçando em desacordo com a lei, deveria ter 
sido esclarecido no enunciado da questão que caçavam ilegalmente. 
Do contrário, estaria se exigindo do candidato que presumisse 
criminosa a referida caça, o que corresponderia a uma exigência 
descabida.
................................................................................................................

Vale dizer, nem toda caça caracteriza ação típica, antijurídica e 
culpável. Alguns animais podem ser caçados, dependendo de 
determinadas peculiaridades. É o que diz a lei vigente."

7. Em assuntos que tais – vejam que se trata do assunto de que 

ora estamos cuidando –, não é lícito, em princípio, ao Judiciário meter 

mãos à obra: há de ter, isto sim, mãos a medir – impõe-se cautela, que, 

afinal, não faz mal a ninguém. Mas, se há erro, erro invencível, 

justificar-se-ia, então, a intervenção do Judiciário? Ou não se justificaria? 

O que a mim pessoalmente se me afigura – a não-intervenção – estranho 

comportamento. Quero, por isso, entender comigo mesmo que, em certas 
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situações e determinados assuntos, é lícita a intervenção judicial (é lícito 

ao juiz conhecer da provocação). Aliás, o próprio Relator originário isso 

percebeu quando, em seu voto, referiu-se a "dissídio eloqüente" e a 

"causar perplexidade"; seriam e são situações aptas a provocar prejuízo, 

daí se justificar o mandado de segurança.

8. A mim me ocorre serem exatas as alegações da impetrante, 

tais como:

"Sempre que se fizer necessária uma ressalva e esta não 
aparecer, de tal sorte que o candidato fique em situação de 
perplexidade diante do questionamento, este não pode ser 
considerado válido, em uma prova objetiva...
.................................................................................................................

... e se assim se evidencia, manifesta é a ilegalidade do 
questionamento e, di-lo respeitosamente, não examinar o 'mandamus', 
a esta ótica, é negar a jurisdição.
.................................................................................................................

Para justificar a questão, houve necessidade de sustentá-la sobre 
uma noção equivocada do que seja a aberratio criminis ."

9. Realmente, disse alhures e repito agora, nenhuma das 

respostas era satisfatória, daí o erro na formulação da questão 51 – erro 

invencível –, donde a ilegalidade a reclamar intervenção do Judiciário. 

Confirmando, portanto, a liminar de origem, voto pelo provimento do 

recurso ordinário, de modo que, aqui e agora, proclamo a nulidade da 

questão 51.
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 19.062 - RS (2004/0141311-2)
 

VOTO-VENCIDO

O SENHOR MINISTRO PAULO GALLOTTI: Senhor Presidente, peço vênia a V. 

Exa e ao Ministro Hamilton Carvalhido, mas não me animo a fazer essa incursão 

que V. Exa fez, pois tive a oportunidade de manusear os autos. A justificativa da 

comissão para manter o seu entendimento e a certeza de que a resposta correta 

era a da letra a, que ela estava indicando, é extensa, com uma série de 

considerações de ordem doutrinária. Não me animaria  sob pena de, no futuro,  ter 

que me comprometer com essa tese, ainda que seja em caráter excepcional, e ter 

que enfrentar a questão. É bem verdade que  foi em sede de recurso especial, 

porém já tenho precedente negando provimento.

  Com a devida vênia de V. Exa., nego provimento ao recurso 

ordinário em mandado de segurança pela fundamentação dos votos que denegaram 

a segurança na origem.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
 

Número Registro: 2004/0141311-2 RMS    19062 / RS

Número Origem: 70006880009

PAUTA: 17/04/2007 JULGADO: 17/04/2007

Relator
Exmo. Sr. Ministro  NILSON NAVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NILSON NAVES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. SAMIR HADDAD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : VALÉRIA EUGÊNIA NEVES WILLHELM
ADVOGADOS : TALAI DJALMA SELISTRE E OUTROS

ALEXANDRE JOSÉ GARCIA DE SOUZA E OUTRO
T. ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA O CARGO DE JUIZ DE 

DIREITO SUBSTITUTO
RECORRIDO : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : EVILAZIO CARVALHO DA SILVA E OUTROS

ASSUNTO: Administrativo - Concurso Público

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Após o voto do Sr. Ministro Relator dando provimento ao recurso, no que foi seguido 
pelo Sr. Ministro Hamilton Carvalhido e do voto do Sr. Ministro Paulo Gallotti negando 
provimento, pediu vista a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Ausente, justificadamente, 
o Sr. Ministro Paulo Medina. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves."

 Brasília, 17  de abril  de 2007

ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
Secretário
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 19.062 - RS (2004/0141311-2)
 

VOTO-VISTA

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: 

Consoante relatado pelo insigne Ministro Nilson Naves, a ora recorrente 
participou de certame para preenchimento de cargos de Juiz de Direito Substituto do 
Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido reprovada na prova objetiva, composta por 
questões de múltipla escolha, "faltando-lhe apenas a pontuação de duas questões para 
prosseguir com sucesso no concurso" (fl. 3).

Diante desse desate, impetrou este mandado de segurança contra ato da 
Comissão de Concurso daquele certame, para requerer que o Poder Judiciário "examine da 
legalidade ou não da forma como foram formuladas - as questões, seja porque não há a 
resposta adequada pretendida, dentro do tema proposto, seja porque envolvem matéria 
excluída do programa estabelecido" (fl. 6), com a conseqüente anulação das questões 16, 
51, 56 e 88.

O Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 
do Sul deferiu o pedido de liminar, para que a impetrante "prossiga no concurso, até o 
pronunciamento do colegiado, a fim de impedir que venha ela a sofrer prejuízos 
irreparáveis" (fl. 45).

Posteriormente, a Corte Estadual concedeu a segurança em parte, para 
anular somente a questão 56, que cuidava de tema não inserido no edital do concurso. No 
que se refere às demais questões, concluiu o Tribunal a quo que "envolvem análise do 
critério da Banca Examinadora na correção das provas e somente poderiam ser objeto de 
enfrentamento pelo Poder Judiciário no caso de existência de dissídio eloqüente na 
jurisprudência sobre o tema, de forma a causar perplexidade no candidato e, por 
conseqüência, prejuízo, situação que não se vislumbra no caso concreto" (fl. 92).

No presente recurso, insurge-se a impetrante somente quanto à legalidade  
da questão 51 do concurso, que teria sido "elaborada com questionamento que caracteriza 
evidente e inadmissível equívoco, intolerável em um concurso público para preenchimento 
de vagas de cargos de Juiz de Direito Substituto" (fl. 127). Conforme se verifica dos autos 
(fl. 35), referida questão estabelecia que:

"A e B caçavam marrecas. Em dado momento, A aponta sua espingarda 
na direção de uma marreca e dispara um tiro, vindo a atingir B que estava 
agachado a sua frente e que, apesar se alertado por A, levantou-se no 
momento do tiro. Concluída a instrução, o juiz condena A por homicídio 
culposo, sustentado ter ocorrido

(A) aberratio criminis.
(B) erro de proibição.
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(C) erro de tipo essencial.
(D) crime putativo por erro de tipo.
(E) aberratio ictus."

No entender da recorrente, apesar do gabarito oficial ter apontado como 
certa a alternativa "A", "nenhuma das alternativas postas à disposição dos candidatos 
estava correta, pois não há como se reconhecer existente, no caso proposto, qualquer umas 
das hipóteses previstas na questão" (fl. 128).

A esse respeito, afirma que "somente ocorrerá aberratio criminis  quando o 
agente quer cometer um delito, mas acaba cometendo outro, ou os dois (quando então 
haveria concurso formal). A conduta de A, a de caçar marrecas, não pode ser considerada 
criminosa, pois caçar marrecas é uma atividade lícita, desde que respeitadas as normas 
regulamentadoras da ação. Estivessem A e B caçando em desacordo com a lei, deveria ter 
sido esclarecido no enunciado da questão que caçavam ilegalmente" (fl. 128). 

Sustenta, outrossim, que "a Lei nº 5.197/67, que dispõe sobre proteção à 
fauna, reza que a permissão da caça será estabelecida em ato regulamentador do Poder 
Público Federal" e que "nem toda caça caracteriza ação típica, antijurídica e culpável. 
Alguns animais podem ser caçados, dependendo de determinadas peculiaridades. É o que 
diz a lei vigente. Por conseguinte, a uma indagação sobre a ocorrência de crime no ato de 
caçar marrecas, evidentemente, a resposta correta poderá ser, pura e simplesmente, 
afirmativa, impondo-se a observação de que dependeria da existência ou não de ato 
regulamentador. Isto decorre de texto expresso do ordenamento jurídico (lei invocada, art. 
1º, § 1º)" (fl. 129). 

Conclui, nesse sentido, que "a questão nº 51 deve ser anulada, visto que 
nenhuma das alternativas está correta. Não se trata, absolutamente, de aberratio criminis , 
mas de simples homicídio culposo, pois caçar marrecas não é crime e esta era a única 
intenção de A e, por curial, a intenção de praticar um fato definido como crime é 
pressuposto necessário da aberratio criminis " (fls. 130/131).

Apresentadas contra-razões pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio 
Grande do Sul (fls. 142/149), em seguida manifestaram-se o Ministério Público Estadual 
(fls. 151/164) e o Parquet  Federal (fls. 169/171) pelo desprovimento do recurso.

Na seção de 17/4/2007, o ilustre Ministro Nilson Naves, sorteado relator, 
deu provimento ao recurso em minucioso voto, no que foi acompanhado pelo Ministro 
Hamilton Carvalhido. Na seqüência, após o voto do Ministro Paulo Gallotti negando-lhe 
provimento, pedi vista dos autos para um exame mais detalhado do caso em questão. 

No que refere à possibilidade de anulação de questões de provas de 
concursos públicos, firmou-se na Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça 
entendimento de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na 
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formulação e correção das provas. Com efeito, em respeito ao princípio da separação de 
poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a 
responsabilidade pelo seu exame.

Nesse sentido, confira-se julgado da Seção competente para apreciar os 

feitos relativos a servidores públicos:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. 
QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. LIMITE DE ATUAÇÃO 
DO PODER JUDICIÁRIO.

Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à 
banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção 
de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões e, 
principalmente, em sede de recurso especial.

Limite de atuação.
Embargos rejeitados." (EREsp 338.055/DF, Rel. Min. JOSÉ 

ARNALDO DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 15/12/2003)

Excepcionalmente, contudo, em 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. Acerca do tema, seguem os seguintes precedentes desta egrégia Sexta Turma:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. 
CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. 
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA.

(...)
3. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, em 

matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita ao 
exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados 
na realização do concurso, sendo vedado o exame dos critérios de 
formulação de questões, de correção de provas e de atribuição de notas aos 
candidatos, matérias cuja responsabilidade é da banca examinadora.

4. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no RMS 20.515/RS, Rel. 
Min. HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ 21/8/2006)

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AUDITOR EXTERNO 
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PROVA 
PRÉ-CONSTITUÍDA. FALTA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
INEXISTÊNCIA. REVISÃO E ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE 
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

(...)
2. De acordo com a pacífica compreensão desta Corte, é vedado ao 

Poder Judiciário a reapreciação dos critérios usados pela Administração na 
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formulação, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, 
devendo limitar-se à análise da legalidade e da observância das regras 
contidas no respectivo edital.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento." (RMS 18.314/RS, Rel. 
Min.  PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, DJ 19/6/2006)

Quanto ao reexame de provas de concursos públicos, cumpre ainda trazer à 
baila as seguintes considerações de José dos Santos Carvalho Filho:

"A jurisprudência tem se orientado no sentido de que só são passíveis 
de reexame no Judiciário as questões cuja impugnação se funda na 
ilegalidade da avaliação ou dos graus conferidos pelos examinadores. O 
mais comum nesses casos é a chamada prova de múltipla escolha, nas quais 
apenas uma alternativa é aceita pela banca. Se o interessado comprova que 
há mais de uma alternativa, a questão é de legalidade, e o Judiciário deve 
anular a questão, atribuindo ao candidato os pontos que perdeu em relação a 
ela" ("Manual de Direito Administrativo", 17ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, p. 550).

Desse modo, na esteira dos precedentes e do escólio transcritos, não cabe ao 
Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação da banca examinadora, a menos que, 
do exame da questão impugnada pelo candidato, se apresente formulação ilegal ou 
teratológica que de forma evidente impossibilite a análise e a conseqüente resposta do 
concursando.

No caso em análise, alega a candidata ao cargo de Juiz de Direito Substituto 
do Estado do Rio Grande do Sul que deve ser anulada a questão 51 da prova objetiva, ao 
argumento de que haveria "evidente e inadmissível equívoco" na resposta do gabarito 
oficial para aquela questão. 

A título de recordação, cumpre rememorar que a questão 51 cuidava de caso 
em que um sujeito, querendo caçar uma marreca, atira em outro sujeito que, agachado a 
sua frente antes do disparo, levantou-se no momento do tiro apesar de alertado.  De acordo 
com o gabarito oficial, sua condenação por homicídio culposo teria se dado devido à 
ocorrência de aberratio criminis. Para a impetrante, diversamente, nenhuma das 
alternativas previstas na prova quanto à referida questão seriam corretas.

Todavia, a meu sentir, a questão traz divergência que, ainda que não seja tão 
acirrada, é hábil a ensejar opiniões contrárias de entendimento. A título de exemplo veja-se 
o próprio julgamento do presente recurso especial, que encontra-se destoante, por 2 votos a 
1, fato este que demonstra estar-se diante de questão formulada com critérios, senão 
unânimes, de certa forma defensáveis.

Ademais, as razões lançadas pela banca examinadora do concurso, quando 
das informações prestadas no mandado de segurança, demonstram que não se trata de 
questão teratológica, ou, como quer a recorrente, manifestamente ilegal, porquanto os 
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substratos ali esposados são, ainda que impugnáveis, passíveis de sustentação.
Destarte, ante a divergência que se fundou na análise da questão formulada 

no concurso público impugnado, não vejo como admitir que tal questão apresente vício 
teratológico ou flagrantemente ilegal, a ponto de merecer a intervenção do Poder 
Judiciário.

Cabe destacar que o Excelso Pretório, em julgamento idêntico ao do 
presente caso, atestou ser incabível o Poder Judiciário examinar o mérito de questão de 
concurso, quando tal exame demandar a análise do conteúdo das questões formuladas, no 
intuito de se rediscutir os critérios da banca examinadora. Confira-se o precedente:

"Recurso extraordinário. Concurso público. 
- Também esta Corte já firmou o entendimento de que não cabe ao 

Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, que é o compatível 
com ele, do concurso público, substituir-se à banca examinadora nos 
critérios de correção de provas e de atribuição de notas a elas (assim no MS 
21176, Plenário, e RE 140.242, 2ª. Turma). Pela mesma razão, ou seja, por 
não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário 
examinar o conteúdo das questões formuladas para, em face da interpretação 
dos temas que integram o programa do concurso, aferir, a seu critério, a 
compatibilidade, ou não, deles, para anular as formulações que não lhe 
parecerem corretas em face desse exame. Inexiste, pois, ofensa ao artigo 5º, 
XXXV, da Constituição.

Recurso extraordinário não conhecido." (RE 268244/CE, Rel. Min. 
MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ 30/06/2000)

Ressalte-se que, in casu , a pretensão da recorrente não é outra senão 
rediscutir o critério de avaliação da questão impugnada, porquanto, em não havendo nesta 
nenhuma ilegalidade patente, o único objetivo do recurso é tão somente debater o mérito 
da questão, pretensão esta impossível de ser analisada pelo Poder Judiciário, na linha do 
exposto no aresto citado.

Desse modo, afastada a ocorrência das hipóteses que autorizam ao 
Judiciário anular questão de prova de concurso público, quais sejam, ilegalidade de 
questão objetiva ou ausência de observância às regras previstas no edital, entendo que deve 
ser mantida a decisão firmada pelo acórdão recorrido.

De outra banda, ainda que ultrapassada essa barreira, no mérito também não 
alcançaria melhor sorte o recurso.

Consoante definição de Alberto Silva Franco, "na aberratio criminis  o 
agente, também por acidente ou erro na execução, pretendendo lesionar um determinado 
bem jurídico, acaba por ofender outros de espécie diversa ou a ambos." Prossegue o autor: 
"Se o resultado ocorrido for diverso daquele querido pelo agente, responde este por culpa, 
se o fato é previsto como crime culposo" ("Código Penal e sua Interpretação 
Jurisprudencial, Volume 1: Parte Geral", 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
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2001, p. 1370). 
No mesmo sentido, doutrinava Heleno Cláudio Fragoso que "quando não se 

trata de pessoa, mas de ofensa a outro bem jurídico, o agente responde a título de culpa por 
essa ofensa a bem diverso, se o fato é punível a título de culpa" ("Lições de Direito Penal: 
Parte Geral", 16ª ed. Rio de Janeiro: Florense, 2003, p. 448). 

De acordo com a recorrente, a questão em debate não cuida de aberratio 
criminis , mas de simples homicídio culposo, pois caçar marrecas não é crime, por força do 
estabelecido no art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.197/67, in verbis:

"Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu 
desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a 
fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são 
propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, 
destruição, caça ou apanha.

§ 1º Se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a 
permissão será estabelecida em ato regulamentador do Poder Público 
Federal."

A mencionada lei, consoante ressaltado pelo Ministro Hamilton Carvalhido, 
no julgamento por esta Turma do REsp 602.373/TO, foi revogada pela Lei nº 9.605/98, 
"uma vez que passou a regular todos os delitos praticados contra o meio ambiente, 
compreendendo a fauna e a flora" (Rel. Ministro  HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA 
TURMA, DJ 28.06.2004)

O artigo 29 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, tipifica como crime contra a fauna a caça de animais silvestres ao dispor que:

"Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa." 

Desse modo, verifica-se que o legislador estabeleceu regra segundo a qual  
constitui crime a caça de animais silvestres, sem que haja permissão, licença ou 
autorização da autoridade competente. De se ver, portanto, que  esta 
permissão/licença/autorização constitui elementar do tipo, razão pela qual a incidência à 
norma depende exclusivamente da análise desta elementar. 

É bem verdade que no caso em análise não constou da questão 51 qualquer 
menção à existência das referidas hipóteses permissivas, omissão esta que num primeiro 
momento poderia levar a crer que o fato ali narrado não era típico.

Todavia, infere-se que todas as hipóteses possíveis de serem assinaladas 
como resposta tratavam de solução encontrada à vista de um crime praticado, daí porque, 
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certamente, o enunciado da questão do concurso considerou que a caça ali praticada era 
crime.

Essa, a meu ver, a única interpretação possível, haja vista que todos os itens 
da questão 51, de "a" a "e", tratavam de figuras que tem como pressuposto, no direito 
penal, a prática de um crime. Daí porque, tomando-se por conta que um crime havia 
ocorrido, da análise das respostas apenas uma era a correta, qual seja, aquela dada como 
correta pela banca examinadora.

Ante o exposto, com a devida vênia dos votos proferidos pelos Ministros 
Nilson Naves, relator, e Hamilton Carvalhido, nego provimento ao recurso ordinário, 
acompanhando o voto do Ministro Paulo Gallotti.

É como voto. 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
 

Número Registro: 2004/0141311-2 RMS    19062 / RS

Número Origem: 70006880009

PAUTA: 17/04/2007 JULGADO: 22/05/2007

Relator
Exmo. Sr. Ministro  NILSON NAVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NILSON NAVES

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. JULIETA E. FAJARDO C. DE ALBUQUERQUE

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : VALÉRIA EUGÊNIA NEVES WILLHELM
ADVOGADOS : TALAI DJALMA SELISTRE E OUTRO(S)

ALEXANDRE JOSÉ GARCIA DE SOUZA E OUTRO
T. ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA O CARGO DE JUIZ DE 

DIREITO SUBSTITUTO
RECORRIDO : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : EVILAZIO CARVALHO DA SILVA E OUTRO(S)

ASSUNTO: Administrativo - Concurso Público

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo no julgamento após o voto-vista da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, que negou provimento ao recurso, pediu vista o Sr. Ministro Hamilton Carvalhido. Ausente, 
justificadamente, o Sr. Ministro Paulo Medina."

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves.

 Brasília, 22  de maio  de 2007

ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
Secretário
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 19.062 - RS (2004/0141311-2)
 

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO: 
Recurso ordinário interposto por Valéria Eugência Neves Willhelm 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim 

ementado:

"MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO 
PARA JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO - DISCUSSÃO SOBRE 
ENQUADRAMENTO AO PROGRAMA CONSTANTE DO EDITAL 
DE QUESTÃO FORMULADA - SITUAÇÃO QUE NÃO ENVOLVE 
QUESTIONAMENTO SOBRE CRITÉRIOS ADOTADOS PELA 
BANCA EXAMINADORA NA CORREÇÃO DE PROVAS - 
POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ANALISAR E 
DECIDIR SOBRE A LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO - 
SITUAÇÃO QUE DEMONSTRA HAVER NA QUESTÃO 
CONTESTADA ABORDAGEM DE MATÉRIA QUE NÃO CONSTA 
DO EDITAL DO CONCURSO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME 
DAS DEMAIS QUESTÕES NAS QUAIS SÃO CONTROVERTIDOS 
OS CRITÉRIOS DA BANCA.

Segurança concedida em parte. " (fl. 86).

Sustenta a recorrente que:

"(...)

A questão de nº 51 foi elaborada com questionamento que 
caracteriza evidente e inadmissível equívoco, intolerável em um 
concurso público  para preenchimento de vagas de cargos de Juiz 
de Direito Substituto. Salvo melhor juízo, mais do que em qualquer 
outro da esfera jurídica, um tal certame, necessariamente, deve ser 
realizado através de provas, em que os pequenos detalhes (quanto 
mais os fundamentos básicos dos institutos jurídicos e teorias a 
eles correspondentes) não podem deixar de ser observados , pena 
de conduzir os candidatos a deixar de lado a riqueza do 
conhecimento, para responder as questões sob o influxo da sorte.
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(...)

O gabarito oficial apontou como certa a alternativa de letra 
"A". todavia, nenhuma das alternativas postas à disposição dos 
candidatos estava correta , pois não há como se reconhecer 
existente, no caso proposto, qualquer uma das hipóteses previstas 
na questão. Não se trata de erro de proibição, erro de tipo 
essencial, crime putativo por erro de tipo, nem de aberratio ictus 
(alternativa "B" a "E"). Porém, não se trata, do mesmo modo, de 
aberratio criminis (alternativa "A", tida como correta).

(...)

É evidente que somente ocorrerá aberratio criminis quando 
o agente quer cometer um delito, mas acaba cometendo outro, ou 
os dois (quando então haveria concurso formal). A conduta de A, a 
de caçar marrecas, não pode ser considerada criminosa, pois 
caçar marrecas é uma atividade lícita, desde que respeitadas as 
normas regulamentadoras da caça. Estivessem A e B caçando em 
desacordo com a lei, deveria ter sido esclarecido no enunciado da 
questão que caçavam ilegalmente. Do contrário, estaria se 
exigindo do candidato que presumisse criminosa a referida caça, o 
que corresponderia a uma exigência descabida.

(...)" (fls. 127/129).

O Ministro Relator , após juízo de retratação, deu provimento ao 

recurso.

Pedi vista para melhor exame da questão federal.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no 

sentido de que, em matéria de concurso público, a competência do Poder 

Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e 

dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedado o exame dos 

critérios de formulação de questões, de correção de provas e de atribuição de 

notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é da banca examinadora.

A propósito, vale conferir os seguintes precedentes 

jurisprudenciais da 3ª Seção desta Corte Superior de Justiça:
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"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 
ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO À BANCA 
EXAMINADORA. LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO.

Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira 
substituição à banca examinadora, apreciar critérios na 
formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos 
a pretexto de anular questões e, principalmente, em sede de 
recurso especial.

Limite de atuação.

Embargos rejeitados." (EREsp nº 338055/DF, Relator 
Ministro José Arnaldo da Fonseca, in DJ 15/12/2003).

"ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA - 
CONCURSO PÚBLICO – PROVA OBJETIVA – EQUÍVOCO NA 
CORREÇÃO DAS QUESTÕES - INCOMPETÊNCIA DO PODER 
JUDICIÁRIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - 
SEGURANÇA DENEGADA.

1 – Consoante reiterada orientação deste Tribunal, não 
compete ao Poder Judiciário apreciar os critérios utilizados pela 
Administração na formulação, correção e atribuição de notas nas 
provas de concurso público (cf. RMS nºs 5.988/PA e 8.067/MG, 
entre outros).

2 - Ausência de direito líquido e certo a ser amparado.

3 - Segurança denegada, ressalvadas as vias ordinárias. 
Custas ex lege. Sem honorários advocatícios a teor das Súmulas 
512/STF e 105/STJ." (MS nº 7953/DF, Relator Ministro Jorge 
Scartezzini, in DJ 17/02/2003).

"ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 
PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 
JUDICIÁRIO. ANÁLISE. CRITÉRIOS. CORREÇÃO. PROVA 
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SUBJETIVA. PROVA DE TÍTULOS. ATRIBUIÇÕES JURÍDICAS. 
INEXISTÊNCIA.

1. A pretensão do impetrante de analisar profundamente os 
critérios utilizados para a correção das provas subjetivas do 
certame em tela é intento que refoge à competência do Poder 
Judiciário, limitado ao exame da legalidade dos atos praticados na 
realização do concurso, vedada a apreciação do acerto ou 
desacerto quanto aos critérios na formulação de quesitos e 
avaliação das respostas. Precedentes.

(...)" (MS nº 7070/DF, Relator Ministro Fernando 
Gonçalves, in DJ 16/04/2001).

"ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. ASSISTENTE JURÍDICO. 
REVISÃO JUDICIAL DE NOTAS ATRIBUÍDAS A CANDIDATO. 
DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.

1. Não se pode, em Mandado de Segurança, dizer do acerto 
ou desacerto dos critérios de seleção adotados pela banca 
examinadora. Ao Poder Judiciário só é dado corrigir eventual 
ilegalidade, jamais reexaminar provas e notas.

2. Não comportando o Mandado de Segurança dilação 
probatória, impossível a avaliação da existência de direito líquido 
e certo a ser protegido.

3. Mandado de Segurança não conhecido." (MS nº 
6894/DF, Relator Ministro Edson Vidigal, in DJ 20/11/2000).

Outro não é o entendimento das duas Turmas que compõem o 

Pretório Excelso, senão vejamos:

"Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Concurso 
público. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência 
desta Corte. Avaliação de critérios de correção de provas e 
atribuição de notas pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. 
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 
nº 500416/ES, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
in DJ 10/09/2004). 
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"Não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da 
legalidade, substituir-se à banca examinadora nos critérios de 
correção de provas e de atribuição de notas a elas (MS 21176, 
Plenário). Agravo regimental improvido." (RE nº 243056/CE, 
Relatora Ministra Ellen Gracie, Primeira Turma, in DJ 
06/04/2001). 

Confira-se, ainda, e por todos, o seguinte precedente 

jurisprudencial:

"Recurso extraordinário. Concurso público.
- Também esta Corte já firmou o entendimento de que não 

cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, 
que é o compatível com ele, do concurso público, substituir-se à 
banca examinadora nos critérios de correção de provas e de 
atribuição de notas a elas (assim no MS 21176, Plenário, e RE 
140.242, 2ª. Turma). Pela mesma razão, ou seja, por não se tratar 
de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário 
examinar o conteúdo das questões formuladas para, em face da 
interpretação dos temas que integram o programa do concurso, 
aferir, a seu critério, a compatibilidade, ou não, deles, para anular 
as formulações que não lhe parecerem corretas em face desse 
exame. Inexiste, pois, ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição. 
Recurso extraordinário não conhecido." (RE nº 268.244/CE, 
Relator Ministro Moreira Alves, in DJ 30/6/2000).

Ressalte-se, nesse passo, que, igualmente, o exame das questões da 

prova, a pretexto de rever a sua adequação ao conteúdo programático, é vedado 

ao Poder Judiciário, pena de incursão no mérito administrativo, podendo, ainda, 

demandar dilação probatória, tendo em vista a especificidade técnica ou 

científica do conteúdo programático e da questão em discussão, valendo 

conferir, acerca do tema, o seguinte precedente da relatoria do Ministro Gilson 

Dipp, no julgamento do RMS nº 14692/RJ:

"(...)
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Consoante acima relatado, a quaestio  posta em debate  
cinge-se à verificação do direito líquido e certo do recorrente de 
ver anuladas três questões da prova discursiva do XXI Concurso 
Público para Admissão nas Atividades Notariais de Registro do 
Estado do Rio de Janeiro, a pretexto das mesmas evadirem-se do 
conteúdo programático previsto no Edital do Certame.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo recorrente, o 
v. acórdão vergastado não merece reparos. 

O Supremo Tribunal Federal, bem como o Superior 
Tribunal de Justiça possuem jurisprudência uniforme no sentido de 
que, em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário examinar 
o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas 
aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da 
legalidade do procedimento administrativo. Aliás, raciocínio 
diverso culminará, na maioria das vezes, na incursão do mérito 
administrativo, o que é defeso ao Poder Judiciário." (in DJ 
16/8/2002).

In casu , contudo, a questão que se constitui em objeto dos votos 

lançados pelos ilustres Ministros Nilson Naves, relator, e Maria Thereza de 

Assis Moura, já pela sua própria letra, já por se inserir no tema doutrinário da 

responsabilidade penal objetiva, atribui à espécie o caráter de excepcionalidade.

Na voz da própria Comissão, a questão nº 51 substancia caso de 

ERRO NA EXECUÇÃO, "isto é, (em que) o agente pretende atingir uma coisa e 

por erro atinge uma pessoa" , erro que, todavia, não se caracteriza na espécie em 

exame.

É que, como na questão do concurso, embora alertado pelo agente, 

a vítima, ao invés de permanecer agachada, levantou-se no momento do tiro.

Onde o erro no uso dos meios de execução?

Houve, na menor razão, equívoco na formulação da questão ou, 

pelo menos em parte, na sua correção, porque mais se adequa à aberratio 
criminis  por acidente.
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A excepcionalidade da espécie, afora a sua natureza objetiva, é, 

assim, manifesta, de modo a autorizar o provimento do recurso. 

Demais, convém lembrar que se viu a recorrente aprovar em tudo 

mais do concurso (fl. 196).

Pelo exposto, sem qualquer divergência com a Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, acompanho, na conclusão, o Ministro Relator.

É O VOTO.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
 

Número Registro: 2004/0141311-2 RMS    19062 / RS

Número Origem: 70006880009

PAUTA: 17/04/2007 JULGADO: 02/08/2007

Relator
Exmo. Sr. Ministro  NILSON NAVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NILSON NAVES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : VALÉRIA EUGÊNIA NEVES WILLHELM
ADVOGADOS : TALAI DJALMA SELISTRE E OUTRO(S)

ALEXANDRE JOSÉ GARCIA DE SOUZA E OUTRO
T. ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA O CARGO DE JUIZ DE 

DIREITO SUBSTITUTO
RECORRIDO : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : EVILAZIO CARVALHO DA SILVA E OUTRO(S)

ASSUNTO: Administrativo - Concurso Público

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo no julgamento após o voto-vista do Ministro Hamilton Carvalhido 
acompanhando o Sr. Ministro Relator, à míngua de quorum, foram os autos conclusos ao Sr. 
Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz convocado do TRF 1ª Região)."

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves.

 Brasília, 02  de agosto  de 2007

ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
Secretário
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 19.062 - RS (2004/0141311-2)
  
RELATOR : MINISTRO NILSON NAVES
RECORRENTE : VALÉRIA EUGÊNIA NEVES WILLHELM 
ADVOGADOS : TALAI DJALMA SELISTRE E OUTRO(S)   

ALEXANDRE JOSÉ GARCIA DE SOUZA E OUTRO
T. ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL 
IMPETRADO : PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA O 

CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO 
RECORRIDO : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADOR : EVILAZIO CARVALHO DA SILVA E OUTRO(S)

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS FERNANDO MATHIAS 
(JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO): 

Em face de empate na decisão, vieram-me os autos para 
proferir voto. 

Depreende-se dos autos que a ora agravante impetrou writ, 
junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando ver 
anuladas as questões de nº 16, 51, 56 e 88 do concurso público para provimento 
de cargos de Juiz de Direito Substituto do Estado do Rio Grande do Sul.

O eg. Tribunal Estadual, entendendo que a questão de nº 56 
teria abordado tema não previsto no programa do edital do concurso, deu parcial 
provimento à segurança em acórdão assim ementado (fls. 86/109):

"MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO 
PÚBLICO PARA JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO - 
DISCUSSÃO SOB RE ENQUADRAMENTO AO 
PROGRAMA CONSTANTE DO EDITAL DE 
QUESTÃO FORMULADA - SITUAÇÃO QUE NÃO 
ENVOLVE QUESTIONAMENTO SOBRE 
CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA 
EXAMINADORA NA CORREÇÃO DE PROVAS - 
POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO 
ANALISAR E DECIDIR SOBRE A LEGALIDADE DO 
ATO IMPUGNADO - SITUAÇÃO QUE DEMONSTRA 
HAVER NA QUESTÃO CONTESTADA 
ABORDAGEM DE MATÉRIA QUE NÃO CONSTA 
DO EDITAL DO CONCURSO - IMPOSSIBILIDADE 
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DE EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES NAS QUAIS 
SÃO CONTROVERTIDOS OS CRITÉRIOS DA 
BANCA.

Segurança concedida em parte. "

Irresignada, a ora agravante, interpôs recurso ordinário 
objetivando ver anulada, também, a questão de nº 51, sustentando:

"A questão de nº 51 foi elaborada com 
questionamento que caracteriza evidente e 
inadmissível equívoco, intolerável em um 
concurso público  para preenchimento de vagas de 
cargos de Juiz de Direito Substituto. Salvo melhor 
juízo, mais do que em qualquer outro da esfera 
jurídica, um tal certame, necessariamente, deve ser 
realizado através de provas, em que os pequenos 
detalhes (quanto mais os fundamentos básicos 
dos institutos jurídicos e teorias a eles 
correspondentes) não podem deixar de ser 
observados , pena de conduzir os candidatos a 
deixar de lado a riqueza do conhecimento, para 
responder as questões sob o influxo da sorte.

(...)

O gabarito oficial apontou como certa a 
alternativa de letra "A". todavia, nenhuma das 
alternativas postas à disposição dos candidatos 
estava correta , pois não há como se reconhecer 
existente, no caso proposto, qualquer uma das 
hipóteses previstas na questão. Não se trata de erro 
de proibição, erro de tipo essencial, crime putativo 
por erro de tipo, nem de aberratio ictus (alternativa 
"B" a "E"). Porém, não se trata, do mesmo modo, 
de aberratio criminis (alternativa "A", tida como 
correta).

(...)

É evidente que somente ocorrerá aberratio 
criminis quando o agente quer cometer um delito, 
mas acaba cometendo outro, ou os dois (quando 
então haveria concurso formal). A conduta de A, a de 
caçar marrecas, não pode ser considerada criminosa, 
pois caçar marrecas é uma atividade lícita, desde 
que respeitadas as normas regulamentadoras da 
caça. Estivessem A e B  caçando em desacordo com 
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a lei, deveria ter sido esclarecido no enunciado da 
questão que caçavam ilegalmente. Do contrário, 
estaria se exigindo do candidato que presumisse 
criminosa a referida caça, o que corresponderia a 
uma exigência descabida.

(...)" (fls. 127/129).

 Iniciado o julgamento do presente recurso, após terem sido 
proferidos os votos pelos eminentes Ministros Nilson Naves, Hamilton 
Carvalhido, Paulo Gallotti e Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pedi vista 
para melhor analisar a quaestio , eis que houve situação de empate, como já 
referido, com duas posições divergentes - e como não poderia deixar de ser - 
muito bem fundamentadas.

De plano, impõe-se assinalar que a remansosa jurisprudência, 
em particular desta Corte por sua Terceira Seção, assim como a do eg. STF, é 
no sentido de que:

"Não compete ao Poder Judiciário, atuando 
em verdadeira substituição à banca examinadora, 
apreciar critérios na formulação de questões; correção 
de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões 
e, principalmente, em sede de recurso especial. Limite de 
atuação. Embargos rejeitados." (STJ, EREsp 
338055/DF, Rel. Ministro  JOSÉ ARNALDO DA 
FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
26.11.2003, DJ 15.12.2003 p. 179)

"Recurso extraordinário. Concurso público. - 
Também esta Corte já firmou o entendimento de que 
não cabe ao Poder Judiciário, no controle 
jurisdicional da legalidade, que é o compatível com 
ele, do concurso público, substituir-se à banca 
examinadora nos critérios de correção de provas e 
de atribuição de notas a elas (assim no MS 21176, 
Plenário, e RE 140.242, 2ª. Turma). Pela mesma 
razão, ou seja, por não se tratar de exame de 
legalidade, não compete ao Poder Judiciário 
examinar o conteúdo das questões formuladas para, 
em face da interpretação dos temas que integram o 
programa do concurso, aferir, a seu critério, a 
compatibilidade, ou não, deles, para anular as 
formulações que não lhe parecerem corretas em face 
desse exame. Inexiste, pois, ofensa ao artigo 5º, 
XXXV, da Constituição. Recurso extraordinário não 
conhecido." (STF, RE 268.244/CE, Rel. Min. 
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MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ 30/6/2000) 

Ilustra-se com outro precedente de relato do Sr. Ministro 
Hamilton Carvalhido:

"É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no 
sentido de que, em matéria de concurso público, a 
competência do Poder Judiciário se limita ao exame 
da legalidade das normas instituídas no edital e dos 
atos praticados na realização do concurso, sendo 
vedado o exame dos critérios de formulação de 
questões, de correção de provas e de atribuição de 
notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade 
é da banca examinadora. 4. Agravo regimental não 
conhecido." (AgRg no RMS 20515/RS, Rel. Ministro  
HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado 
em 09.05.2006, DJ 21.08.2006 p. 278)

Nessa linha, a inteligência, no particular, dos votos da eminente 
mestra Ministra Maria Thereza de Assis Moura e do não menos mestre Ministro 
Paulo Gallotti.

Tal posicionamento oferece a tranqüilidade de preservação do 
que se convencionou chamar de certeza e segurança jurídicas.

Todavia, na hipótese sub  examine , com as mais respeitosas 
vênias, tenho dúvida se é o caso, realmente, de se estar desprestigiando ou 
afrontando essa jurisprudência, uma vez que, a meu modesto sentir, a situação 
é outra.

Antes de avançar na parte de fundamentação do voto, 
propriamente dito, creio importante destacar pontos essenciais dos votos - com 
a ressalva de encontrarem-se ainda sem revisão - proferidos anteriormente no 
julgamento do presente recurso pelos eminentes Ministros, e também não 
menos mestres, Nilson Naves e Hamilton Carvalhido que, em apertada síntese, 
assim concluem, respectivamente:  

"A mim me ocorrem exatas as alegações da 
impetrante, tais como:

'Sempre que se fizer necessária uma ressalva 
e esta não aparecer, de tal sorte que o candidato 
fique em situação de perplexidade diante do 
questionamento, este não pode ser considerado 
válido, em uma prova objetiva...[...] 

e se assim se evidencia, manifesta é a 
ilegalidade do questionamento e, di-lo 
respeitosamente, não examinar o mandamus, a esta 
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ótica, é negar a jurisdição. [...] 

Para justificar a questão, houve necessidade 
de sustentá-la sobre uma noção equivocada do que 
seja a aberratio criminis.' [...]" (Min. Nilson Naves)

"[...]In casu , contudo, a questão que se 
constitui em objeto dos votos lançados pelos ilustres 
Ministros Nilson Naves, relator, e Maria Thereza de 
Assis Moura, já pela sua própria letra, já por se 
inserir no tema doutrinário da responsabilidade penal 
objetiva, atribui à espécie o caráter de 
excepcionalidade.

Na voz da própria Comissão, a questão nº 51 
substancia caso de ERRO NA EXECUÇÃO, "isto é, 
(em que) o agente pretende atingir uma coisa e por 
erro atinge uma pessoa", erro que, todavia, não se 
caracteriza na espécie em exame.

É que, como na questão do concurso, embora 
alertado pelo agente, a vítima, ao invés de 
permanecer agachada, levantou-se no momento do 
tiro.

Onde o erro no uso dos meios de execução?

Houve, na menor razão, equívoco na 
formulação da questão ou, pelo menos em parte, na 
sua correção, porque mais se adequa à aberratio 
criminis  por acidente.

A excepcionalidade da espécie, afora a sua 
natureza objetiva , é, assim, manifesta, de modo a 
autorizar o provimento do recurso. 

Demais, convém lembrar que se viu a 
recorrente aprovar em tudo mais do concurso (fl. 
196).

Pelo exposto, sem qualquer divergência com 
a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
acompanho, na conclusão , o Ministro Relator [...]". 
(Min. Hamilton Carvalhido)

Acontece que, lendo atentamente a fundamentação da douta 
Comissão Examinadora do Concurso, ao examinar os recursos referentes à 
questão nº 51, em destaque, consignou textualmente, o seguinte (fls. 60):
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"O candidato recorrente deve observar que 
na questão nº 51 é narrado um fato e afirmado que o 
juiz condenou o agente por homicídio culposo. O que 
se pergunta, é que raciocínio fez o juiz, isto é, qual o 
fundamento dessa condenação, apresentando cinco 
alternativas. O candidato deveria indicar qual a 
adequada entre as cinco alternativas. Seria a 
alternativa A? Sim, porque na hipótese trata-se de 
erro de execução.  A RE IN PERSONAM, isto é, o 
agente pretende atingir uma coisa e por erro atinge 
uma pessoa. O equívoco do candidato consiste em 
pensar que a ação que o agente pretende praticar 
atingindo a coisa visada deve ser necessariamente 
criminosa.  Não , pode ser ação atípica . Damásio 
de Jesus  dá o exemplo clássico da vidraça, mas não 
diz que a vidraça deve, sempre, ser a de terceiro. 
Não poderia ser da casa do próprio agente? Aí não 
haveria crime de dano. E se o agente tivesse atirado 
contra uma pedra e errasse o alvo, atingindo o 
mesmo B que estava próximo. Que tipo de aberratio 
seria? Seria a mesma aberratio delicti. Sempre que o 
agente pretender atingir uma coisa e, por erro de 
execução, atingir uma pessoa, ocorre aberratio 
criminis. Pode ser crime ou não , atingir o objeto 
pretendido , bastando que seja crime atingir a 
pessoa. " (grifou-se)

Veja-se, agora, o que diz o pretendido abonador da assertiva 
da douta Banca Examinadora, Damásio de Jesus, in verbis :

"Aberratio criminis (ou aberratio delicti) 
significa desvio do crime . [...] quer atingir um bem 
jurídico e ofende outro (de espécie diversa). " 
(grifou-se)

"Tal é o caso figurado por Maggiore, de 
quem, querendo quebrar janela alheia com uma 
pedrada, fere um transeunte, ou vice-versa. Aqui a 
solução é a seguinte: se ocorre o resultado diverso 
do que foi querido pelo agente responde este por 
culpa, se o fato é previsto como crime culposo; se 
ocorre igualmente o resultado querido pelo agente, 
aplica-se a regra do concurso formal  
(identificando-se na espécie um concurso formal de 
crime doloso e crime culposo)."(Damásio E. de 
Jesus, Direito Penal, 1º Volume, 22ª Ed. 1999. pg. 
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320/321). (grifou-se)

Despiciendo, o registro de que para haver concurso formal 
impõe-se a ocorrência (ou concorrência, valha a redundância) de crimes.

Verifica-se, pois, que as citações ora transcritas, revelam o 
posicionamento contrário do autor quanto à afirmação da banca de que a ação 
que o agente pretende praticar atingindo a coisa visada não deve ser 
necessariamente criminosa, que poderia ser ação atípica. 

Assim, e aqui mais uma vez renovam-se as devidas vênias, 
cabe assinalar que nem de leve vai-se enfrentar o conteúdo da questão, ou 
agredir à jurisprudência consolidada, e sim invocar-se a teoria dos motivos 
determinantes, que desloca, por completo, a questão para outro ângulo.

De Hely Lopes Meirelles, sempre de saudosíssima memória, a 
lição, in verbis :

"A teoria dos motivos determinantes, funda-se 
na consideração de que os atos administrativos, 
quando tiverem a sua prática motivada, ficam 
vinculados aos motivos expostos, para todos os  
efeitos jurídicos ," (valha a ênfase).  "Tais motivos é 
que determinam e justificam a realização do ato, e, 
por isso mesmo, deve haver perfeita 
correspondência entre eles e a realidade. Mesmo os 
atos discricionários, se forem motivados, ficam 
vinculados a esses motivos como causa 
determinante do seu cometimento, e se sujeitam ao 
confronto da existência e legitimidade dos motivos 
indicados. Havendo desconformidade entre os 
motivos determinantes e a realidade, o ato é 
inválido. " (Direito Administrativo Brasileiro, 28ª Ed., 
2003, p. 193.)

De passagem, anote-se, ainda que despiciendo, que a Lei nº 
9.784/99 dispõe que a Administração Pública, entre outros, deverá observar o 
princípio da motivação. 

Ora, verifica-se, claramente, que a motivação que a Banca 
oferece não encontra guarida na própria doutrina por ela invocada, e, de 
passagem (ainda que esse não seja o punctum saliens  deste voto), também na 
letra expressa do Código Penal, eis que o seu art. 74 tem como premissa da 
aberratio criminis , a existência de crime, in verbis :

"Resultado diverso do pretendido

       Art. 74 - Fora dos casos do artigo anterior, 
quando, por acidente ou erro na execução do crime , 
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sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente 
responde por culpa, se o fato é previsto como crime 
culposo; se ocorre também o resultado pretendido, 
aplica-se a regra do art. 70 deste Código."  
(grifou-se).

Permitir-me-ia acrescentar, ainda, como mero argumento de 
reforço, ou seja, sem ser o punctum pruriens  para a revelação, não do fumus , 
mas do próprio boni juris que milita, obviamente, em favor da recorrente, o 
princípio da razoabilidade.

É que, a meu modesto sentir, diante de uma decisão 
fracionada, com dois votos em um sentido e dois noutro, e acrescido de que a 
fundamentação doutrinária invocada pela Banca foi desaprovada pela palavra do 
próprio doutrinador, (e ainda que em sede do recurso que ora se aprecia não 
haja maiores larguezas para determinadas argumentações), máxime quando a 
candidata foi aprovada nas fases posteriores à prova objetiva que, como bem 
sabido, apresentam normalmente um nível de dificuldade bem superior à 
referida etapa do certame, não parece razoável excluí-la da lista de aprovados 
do concurso.

Não foi sem sentido que o Mestre dos Mestres Recaséns 
Siches deixou como legado a assertiva de que a lógica do Direito é a lógica do 
razoável .

Ante o exposto, e mais uma vez rogando as mais respeitosas 
vênias a eventuais posições divergentes, acompanho o eminente relator para 
dar provimento ao recurso ordinário.

É o voto.
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