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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000608-82.2015.815.0000.
ORIGEM: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Izaias Henrique da Silva Júnior.
ADVOGADO: Victor Maximadschy Koitla. 
AGRAVADO:  Estado da Paraíba.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE 
APTIDÃO  FÍSICA.  DISTENSÃO  MUSCULAR  OCORRIDA  DURANTE  A 
PROVA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SEGUNDA 
CHAMADA.  PRECEDENTES  DO  STF.  INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  557, 
CAPUT , DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

Os candidatos de concurso público não têm direito a realizar segunda chamada nos 
testes de aptidão física, salvo previsão editalícia, o que não é a hipótese dos autos,  
ante a vedação expressa contida no item 1.5, do Edital nº 001/2014 – CFSd PM/BM 
2014. 

Vistos etc.

Izaias Henrique da Silva Júnior interpôs Agravo de Instrumento contra a 
Decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara da Fazenda da Comarca desta Capital,  f. 
83/85, nos autos da Ação Anulatória, por ele ajuizada em face do Estado da Paraíba, 
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que visa assegurar sua participação 
nas etapas seguintes do concurso, ou seja, submetido à Avaliação Social e matriculado 
no CFSd PM/BM. 

Em  suas  razões,  02/15,  alegou  que  se  submeteu  e  foi  aprovado  nas  três 
primeiras etapas do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba, no entanto, 
durante  a  quarta  etapa,  Exame de  Aptidão  Física,  realizada  nos  dias  26  e  27  de 
novembro de 2014, foi considerado inapto, uma vez que somente foi aprovado nos 
exames de flexão na barra fixa, abdominal e corrida rasa, não conseguindo prestar a 
prova de salto em altura, em razão de distensão muscular sofrida durante a realização 
do movimento. 

Sustentou que em razão do caso fortuito ocorrido, alheio a sua vontade, tem 
direito a submeter-se à segunda chamada da prova. 

Requereu a  antecipação dos  efeitos  da  tutela  recursal  para  assegurar  sua 
participação na Etapa seguinte do Concurso, sendo, portanto, submetido à Avaliação 
Social e matriculado no CFSd PM/BM, e no mérito, pugnou pelo provimento do 
Recurso para que a Decisão Agravada seja reformada. 

É o Relatório.

O Agravante, em seu pedido inicial, pretende a anulação do ato administrativo 



que  o  declarou  inapto  no  exame  de  aptidão  física  e  sua  submissão  à  segunda 
chamada. 

Requereu como antecipação de tutela a sua participação nas etapas seguintes 
do  concurso,  o  que  foi  indeferido  pelo  Juízo,  ao  argumento  de  que  permitir  a 
participação  do  candidato  nas  etapas  seguintes  do  certame,  sem  que  tenha  sido 
aprovado  em uma  das  fases  do  processo  seletivo,  implica  em afronta  direta  aos 
princípios constitucionais norteadores do concurso público, uma vez que desequilibra 
a disputa pela vaga e favorece indevidamente o concorrente. 

O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que inexiste 
direito aos candidatos à segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária 
disposição  editalícia,  em  razão  de  circunstâncias  pessoais,  ainda  que  de  caráter 
fisiológico ou de força maior.1 

O item 1.5, do Edital nº 001/2014 – CFSd PM/BM 2014, f. 36/65, estabelece 
não haver, sob qualquer hipótese, a possibilidade de segunda chamada para nenhuma 
das etapas do concurso2, motivo pelo qual o requerimento de antecipação de tutela nos 
termos formulados não pode ser deferido.

Posto isso, considerando que o Agravo está em confronto com entendimento 
jurisprudencial do STF, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, 
nego-lhe seguimento.

 
Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa-PB, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
                            Relator.

1Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de 
problema temporário  de  saúde.  3.  Vedação  expressa  em edital.  Constitucionalidade.  4.  Violação  ao 
princípio da isonomia. Não ocorrência.  Postulado do qual não decorre,  de plano, a possibilidade de 
realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais  do 
candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da 
impessoalidade  e  da  supremacia  do  interesse  público.  5.  Inexistência  de  direito  constitucional  à 
remarcação  de  provas  em  razão  de  circunstâncias  pessoais  dos  candidatos.  6.  Segurança  jurídica. 
Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso 
extraordinário a que se nega provimento ( STF, RE 630.733/DF, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgado em 15/15/2013). 

2 Edital nº 001/2014 – CFSd PM/BM 2014 - Item 1.5 Não haverá, sob qualquer hipótese, segunda chamada 
para nenhuma das etapas do concurso constante neste edital, nem será permitida a realização de qualquer etapa  
deste concurso, fora do local e horário previamente estabelecido no edital de convocação, ficando o candidato  
ausente, por qualquer motivo, eliminado do concurso. 


