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ACÓRDÃO

RECURSO APELATÓRIO. Apelação cível.  Ação de
Nulidade  de  Ato  Administrativo.  Exame  de  Aptidão
Física.  Exigência  Prevista  em  Lei  e  no  Edital  do
Certame. Legalidade do Teste. Afronta ao Princípios
da  Isonomia  e  Igualdade  entre  os  Candidatos.
Manutenção  da  Sentença.  Desprovimento  do
recurso.

-”A Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Paraí-
ba prevê a aptidão física como requisito básico para
a investidura em cargos da Polícia Civil art. 24, VI,
determinando também a prova de capacidade física
como  fase  obrigatória  para  o  concurso  público  de
seus cargos art. 31, IV.”

- O atendimento do pleito do recorrente/autor implica-
rá tratamento  diferenciado,  que  fere  o  princípio
constitucional da isonomia, já que fora dispensado
igual tratamento a todos os candidatos que, como o
recorrente/autor, não puderam continuar no certame
por não terem sido considerados aptos no teste de
capacidade físico.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível,  por maioria
de  votos,  contra  o  voto  do  Dr.  Marcos  Coelho  Salles,  Juiz  convocado  em
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substituição a  Desa. Maria das Graças Morais Guedes, que dava provimento ao
recurso, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator
para o acórdão e da certidão de julgamento de fl.442.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Carlos Alberto Figueire-
do Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, fls. 193/195, nos autos da Ação Anulatória de Ato Adminis-
trativo, ajuizada em face do Estado da Paraíba, que julgou improcedente o pedi-
do, por considerar legal e razoável a exigência de teste físico para o cargo de peri-
to oficial médico legal.

Nas razões do recurso voluntário de fls. 197/208, aduz o recorrente,
em síntese, que apesar de encontrar previsão no edital e em lei o teste físico para
o cargo perito oficial médico-legal mostra-se irrazoável e desproporcional, uma vez
que para o exercício do cargo de perito não se mostra necessária a “comprovação
de perfeito condicionamento físico”. Ressaltou, ainda, a inexistência de violação ao
princípio da isonomia.

Contrarrazões não foram apresentadas.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  228/240,  opinando
pelo provimento do recurso.

O Dr. Marcos Coelho de Salles, Juiz Convocado para substituir a
Des. Maria das Graças Morais Guedes proferiu seu voto no sentido de  dar provi-
mento ao recurso do autor/apelante.

É o relatório.

Voto.

Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária de Nulidade de Ato Adminis-
trativo ajuizada por candidato ao cargo de perito oficial médico-legal, após ter sido
desclassificado do certame ante sua reprovação no Teste de Aptidão Física, objeti-
vando que seja tornada sem efeito a exigência da avaliação do teste físico, expres-
sa no item 1.9.1.2 do Edital nº 01/2008/SEAD/SEDS, pois entende ser ilegal e que
afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Juízo de 1º Grau, concluiu pela improcedência do pedido, sob o
fundamento de que “... exigir que o Poder Público permita a participação do candi-
dato 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, porquanto desequilibra a disputa pela vaga e fa-
vorece indevidamente concorrente.” (fls.193/195).

Feitas essas considerações, passo ao exame do recurso apela-
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tório.

Conforme o Edital de Abertura (fl.33), o concurso para provimento
dos cargos para a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social do Esta-
do da Paraíba, mais especificamente para o cargo de Perito Oficial Médico-Legal,
compreenderia as seguintes fases: 1) prova objetiva e discursiva, 2) teste de ap-
tidão física, 3) avaliação psicológica, 4) avaliação de títulos e 5) Investigação
social.

    Tendo em vista sua reprovação na segunda fase do certame (tes-
te de aptidão física), o recorrente aduz a ilegalidade do ato administrativo, que re-
side na exigência de teste de aptidão física para o cargo de perito médico legal.

    A Constituição Federal estabelece que a investidura em cargo pú-
blico  dependerá  de  prévia  aprovação em concurso público  a  ser  elaborado de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma estabelecida pela lei
(art. 37, II).

Transcrevo o dispositivo constitucional, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qual-
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios obedecerá aos princípios de legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiên-
cia e, também, ao seguinte:  

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depen-
de de aprovação prévia em concurso público de pro-
vas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e
a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comis-
são declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

A legislação estadual específica (Lei Complementar nº 85, de 12 de
agosto  de  2008  -  Lei  Orgânica  da  Polícia  Civil),  constante  nos  autos  às  fls.
406/412, prevê a aptidão física como requisito básico para a investidura em cargos
da Polícia Civil (art. 24, VI), determinando também a "prova de capacidade física"
como fase obrigatória para o concurso público de seus cargos (art.31, IV). Vejamos
os dispositivos legais:

“Art. 24. São requisitos básicos para a investidura em car-
gos da Polícia Civil do Estado da Paraíba:

(…)

VI – aptidão física e mental;”
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“Art. 31. A habilitação de candidatos aos cargos das car-
reiras da Polícia Civil do Estado da Paraíba será precedi-
da de Concurso Público, composto das seguintes fases,
determinadas em Edital:

(…)

IV – prova de capacidade física;”     

No presente caso, conjugando os diplomas legais acima menciona-
dos, entendo que o edital do certame, que de igual forma tornou obrigatória a pro-
va de capacidade física, apenas cumpriu com comando legal previsto na Lei Orgâ-
nica da Polícia Civil do Estado da Paraíba, inexistindo, assim, ilegalidade em tal
exigência constante no edital do certame.

In casu, há que se destacar que, entre as atribuições legalmente im-
postas ao cargo pleiteado, aponta-se:

“Art. 234 –  A Categoria de Policia Cientifica é integrada
pelos  cargos  de  Perito  Oficial  Criminal,  Perito  Oficial
Médico-Legal,  Perito Oficial  Odonto-legal  e Perito Oficial
de policia cientifica,  essenciais  aos trabalhos prestados
pela policia judiciária, que atuarão nas funções  de policia
cientifica, com exclusividade, para produzir prova ma-
terial, mediante análise dos vestígios e busca da mate-
rialidade para dar subsídios a qualificação,  estabele-
cendo a dinâmica e a autoria dos delitos.”

“Art. 237 – Ao Perito Médico-Legal ou Perito Odonto-
Legal, compete:

(…) 

V – executar perícias em pessoas  vivas e cadáveres,
no âmbito da medicina ou da odontologia.

VI – proceder a exames complementares necessários
às perícias médicos-legais ou odonto-legais;

VII – realizar identificação humana na área de medicina
e de odontologia-legal;

VIII – realizar as diligências necessárias para a com-
plementação de exames periciais;

IX  – executar  outras tarefas  compatíveis  com a fun-
ção.”

Verifica-se que estas competências foram previstas de forma exem-
plificativa, haja vista que o médico legista poderá, para a feitura de exames perici-
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ais, realizar demais "diligências necessárias" ou "executar outras tarefas com-
patíveis com suas funções".

Assim, é mais oportuno e conveniente à Administração Pública que
o perito médico goze de um bom condicionamento físico, para o melhor desempe-
nho em suas atividades funcionais, na execução de diligências "para complemen-
tação de exames periciais" ou em "outras tarefas compatíveis com suas fun-
ções".

Ademais, não se vislumbra de que forma a determinação de aprova-
ção em teste físico, previsto em lei específica para os cargos de Perito Médico-
Legal, seria desproporcional.  

Importante consignar,  ainda,  que o referido tema já foi  objeto de
apreciação por esse E. Tribunal, apreciando a mesma matéria discutida nos autos,
inclusive o mesmo concurso e cargo, assim restou o julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.  EXAME FÍSI-
CO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO PERITO MÉDICO-
LEGAL. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. PROPORCIO-
NALIDADE COM OS ATRIBUTOS DO CARGO. DESPRO-
VIMENTO. - A Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da
Paraíba prevê a aptidão física como requisito básico para
a investidura em cargos da Polícia Civil art. 24, VI, deter-
minando também a prova de capacidade física como fase
obrigatória para o concurso público de seus cargos art. 31,
IV. - 0 Perito Médico-Legal é cargo do quadro da Polícia
Civil e integrante da categoria da Polícia Científica. Os pe-
ritos legais são responsáveis pelas averiguações dos indí-
cios e vestígios da materialidade delitiva de condutas cri-
minosas, podendo, inclusive, serem convocados para pes-
quisas em campo ou verificação em pessoas, para elabo-
ração do exame de corpo de delito . - É mais oportuno e
conveniente à Administração Pública que o perito médico
goze de um bom condicionamento físico,  para o melhor
desempenho das atividades funcionais prevista na respec-
tiva  legislação  de  regência.  Desprovimento.”  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020090392362002, 2ª Câmara cível, Relator DES MAR-
COS CAVALCANTI  DE ALBUQUERQUE. ,  j.  em 03-05-
2012)

Ressalto, ainda, que o atendimento do pleito do recorrente/autor im-
plicará tratamento diferenciado, que fere o princípio constitucional da isono-
mia, já que fora dispensado igual tratamento a todos os candidatos que, como o
recorrente/autor, não puderam continuar no certame por não terem sido considera-
dos aptos no teste de capacidade físico.
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Portanto,  acolher  o  presente recurso significará  tolher  o  princípio
constitucional da isonomia, o que, obviamente, não é a melhor opção para a Admi-
nistração Pública nem para os demais candidatos.

Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao recurso ape-
latório, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É, pois, com a devida vênia do relator, como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo  Dr.  Marcos  Coelho  de  Salles
(relator originário), Juiz Convocado em substituição da Exma. Desª. Maria das
Graças  de  Morais  Guedes,   a  Exma.  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho,  Juiza
Convocada em substituição ao Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo
Des. José Aurélio da Cruz (relator para o acórdão)

Presente ao julgamento a Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora
de Justiça Convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de Março de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz
Relator para o Acórdão
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