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GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2014022-50.2014.815.0000.
Origem : 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Estado da Paraíba 
Procuradora : Maria Clara de Carvalho Lujan. 
Agravado : Diogo Fragoso Feitosa.
Advogada : Karina Kally da Silva Santos.

AGRAVO  DE  INTRUMENTO.  AÇÃO  CAUTELAR
PREPARATÓRIA.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATO  REPROVADO  EM  EXAME
OFTALMOLÓGICO.  LAUDOS  MÉDICOS  QUE
ATESTAM A ACUIDADE VISUAL DO PERICIADO.
CONTROLE  DE  LEGALIDADE  DO  ATO
ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO DECISUM
QUE  DEFERIU  PLEITO  LIMINAR
DETERMINANDO  A  PARTICIPAÇÃO  DO
CONDIDATO  NAS  FASES  SEGUINTES  DO
CERTAME.  DESPROVIMENTO  DO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.

- Na presente hipótese não se discute a legitimidade ou não
da exigência do exame de saúde pelo edital do concurso
público  de  que  participou  o  recorrido,  ou  mesmo  a
modificação  dos  critérios  editalícios  para  atestar
determinado  estado  de  saúde  visual.  O  que  se  está
discutindo  é  o  desacerto  da  declaração  de  inapto  do
agravado, com base em parâmetros objetivos, refletindo,
portanto,  verdadeiro  exame  de  legalidade  do  ato
administrativo,  matéria  plenamente  passível  de  revisão
judicial.

- Nesses termos, clarividente o desacerto do resultado do
exame  oftalmológico  ora  impugnado,  porquanto
comprovado  nos  autos  que  a  mesma oftalmologista  que
declarou  o  agravado  como  inapto,  atestou,  em  outra
oportunidade, sua plena acuidade visual em conformidade
com os critérios previstos no edital, evidenciando a fumaça
do bom direito  das  alegações  do agravado,  legitimando,
assim, a  concessão do pleito  antecipatório requerido em
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primeiro grau.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em sessão ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  pelo  Estado  da
Paraíba contra  decisão (fls.  88/89) proferida pelo Juízo da 5ª  Vara da Fazenda
Pública da Capital que, nos autos da “Ação Cautelar Preparatória Inominada com
Pedido Liminar” ajuizada por  Diogo Fragoso Feitosa,  deferiu o pedido liminar
para determinar a convocação do autor para as demais fases do concurso público
disciplinado pelo edital nº 001/2014 CFSd PM/BM 2014.

Em suas razões, o Estado da Paraíba relata que o agravado ajuizou
demanda afirmando que, embora tenha sido aprovado na etapa inicial da seleção
para  o  curso  de  formação  de  soldados  –  CFSd  PM-BM/2014,  foi  considerado
inapto no exame de saúde, razão pela qual postulou a antecipação de tutela para
garantir sua participação nas demais fases do certame.

O  ente  público  agravante  sustenta  o  equívoco  da  concessão
antecipada  da  tutela,  sob  o  argumento  de  que  apenas  a  lei  pode  estabelecer
requisitos para o ingresso de cargos, empregos e funções públicas. Assevera que, a
despeito de o art. 4º, inciso II, da Lei Estadual nº 7.605/2004 não discriminar as
espécies de exames médicos a serem exigidos por ocasião do certame, a previsão
legal de sua realização no decorrer do concurso e a pertinência dos testes exigidos
com a pretensa função a ser exercida pelo candidato legitimam o teste realizado
pelo agravado.

Defende a violação ao princípio da vinculação ao edital, pontuando
que não pode o candidato se insurgir contra normas fixadas após sua publicação,
tentando modificá-las e impor à Administração a avaliação de seu exame de saúde
por critérios distintos. Afirma a impossibilidade de controle judicial sobre o mérito
do  ato  administrativo.  Ao  final,  pleiteia  a  concessão  de  efeito  suspensivo  ao
recurso, bem como o posterior provimento, reformando-se a decisão de primeiro
grau.

Juntou documentos (fls. 14/90).

Pedido liminar indeferido na presente irresignação instrumental (fls.
95/98).

Contrarrazões  às  fls  104/113,  aduzindo  o  agravado  que  o  exame
oftalmológico  foi  realizado  às  pressas,  em  local  inadequado  e  improvisado.
Ressalta, assim, que não teve a médica cuidado necessário ao examinar  a visão do
candidato,  emitindo  laudo  não  condizente  com  a  realidade,  uma  vez  que,  ela
própria, em consulta em seu consultório particular, atestou que o grau de acuidade
do periciado está dentro dos parâmetros exigidos no edital. Alega a possibilidade do
controle  judicial  sobre  o  mérito  administrativo  e,  por  fim,  pugna  pelo
desprovimento do recurso de agravo.
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A Procuradoria de Justiça (fls. 180/183), opinou pelo desprovimento
do agravo, mantendo-se a decisão de primeira instância.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
recurso.

De  proêmio,  destaco  que  a  análise  a  ser  feita,  no  âmbito  deste
recurso, cingir-se-á à verificação da existência ou não dos requisitos necessários à
concessão da medida liminar deferida em primeiro grau, sem esgotar o mérito da
demanda, uma vez que ao órgão ad quem cabe, apenas, o exame acerca do acerto
ou desacerto da decisão judicial combatida.

Conforme  se  infere  dos  autos,  Diogo  Fragoso  Feitosa  ajuizou
demanda  em  primeiro  grau  relatando  que  prestou  concurso  para  formação  de
soldados  da  Polícia  Militar  do  Estado  da  Paraíba,  aduzindo  que  o certame era
composto de 06 (seis) fases, denominadas: Exame Intelectual, Exame Psicotécnico,
Exame de Saúde,  Exame de Aptidão Física;  Investigação Social;  e,  por  último,
Curso de Formação de Soldado. 

Apesar  de  ter  sido  aprovado  no  exame  intelectual,  bem  como
considerado apto no teste psicotécnico, foi declarado inapto no exame de saúde,
mais especificamente no teste oftalmológico, por ocasião da avaliação da acuidade
visual. Contra este procedimento de análise se insurgiu a parte agravada, tendo o
juízo  a  quo visualizado  a  fumaça  do  bom  direito  nas  razões  do  candidato,
concedendo-lhe a antecipação de tutela por meio da decisão ora agravada.

Pois bem, eis os argumentos da parte recorrida quanto à forma de
proceder e à nítida impossibilidade de conclusão correta a respeito de seu estado de
saúde visual:

“O exame foi realizado em menos de um intuito, o quadro
de visualização das letras ficava do lado da porta e no
momento da realização do exame a porta estava aberta
estando  a  sala  imensamente  clara,  e  em  decorrência
dessas  condições  quando o Autor  sentiu dificuldade na
quarta linha do quadro, a médica oftalmologista já pediu
que  ele  saísse,  ou  seja,  um  exame  feito  de  forma
extremamente  apressada,  pois,  no dia da realização do
referido exame, a mesma médica oftalmologista tinha que
examinar 98 candidatos em uma única manhã!” (fls. 16).

E  mais,  o  que há de se levar em consideração quanto ao correto
diagnóstico do agravado consiste na circunstância de ter este consultado outros 05
(cinco) médicos oftalmologistas, os quais afirmaram que a sua acuidade visual está
dentro dos parâmetros exigidos no edital (fls. 32/39). 
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Há de se destacar que, dos cinco exames apresentados pelo autor,
dois são provenientes de médicos integrantes do próprio corpo hospitalar da Polícia
Militar do Estado da Paraíba, sendo um deles o diretor do setor de oftalmologia do
Hospital  General  Edson  Ramalho  e  que,  inclusive,  é  um dos  profissionais  que
realizam o teste do certame em tela (fls. 33).

Para corroborar o equívoco do resultado declarado por ocasião da
avaliação  do certame,  a  mesma oftalmologista,  que  declarou  o  agravado como
inapto,  atestou  sua  plena  acuidade  visual  em  conformidade  com  os  critérios
previstos no edital (fls. 29/30).

Na  presente  hipótese  não  se  discute  a  legitimidade  ou  não  da
exigência do exame de saúde pelo edital do concurso público de que participou o
recorrido,  ou  mesmo  a modificação  dos  critérios  editalícios  para  atestar
determinado estado de saúde visual. 

O que se está discutindo é o desacerto da declaração de inapto do
agravado,  com  base  em  parâmetros  objetivos,  refletindo,  portanto,  verdadeiro
exame de legalidade do ato administrativo, matéria plenamente passível de revisão
judicial.

Nesse sentido, jurisprudência das Cortes pátrias de justiça:

“DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA  MILITAR  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO.
ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS. AUSÊNCIA DE UM
DOS  EXAMES  EXIGIDOS.  ELIMINAÇÃO  DO
CERTAME. DESCABIMENTO. CONTROLE DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS  PELO  PODER  JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO AMPLO ACESSO À
JUSTIÇA.  REQUISITOS  DA  TUTELA  ANTECIPADA.
PREENCHIMENTO. I - A ausência de entrega de um dos
exames médicos listados no edital não pode redundar em
eliminação do candidato, por ser medida desarrazoada e
desproporcional, já que logrou êxito em todas as etapas
meritórias,  não  podendo  ser  alijado  da  disputa  por
questão  meramente  formal,  que  pode  ser  suprida
posteriormente. II - Em matéria de concurso público, os
atos administrativos não escapam do controle do Poder
Judiciário. Desde que violem algum dos princípios que
regem  a  seleção  dos  melhores  candidatos  para
provimento dos cargos públicos, os atos praticados pela
Administração podem ser objeto de apreciação judicial,
notadamente  se  estiverem  em  confronto  com  os
princípios da legalidade, da isonomia, da razoabilidade e
da  proporcionalidade. III  -  Segurança  concedida  de
acordo com o parecer ministerial.”
(TJ-MA  -  MS:  0491622013  MA  0044041-
45.2013.8.10.0001,  Relator:  NELMA CELESTE SOUZA
SILVA  SARNEY  COSTA,  Data  de  Julgamento:
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16/05/2014, PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS,
Data de Publicação: 02/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE DESCONSTTTUIÇÃO
DE  ATO  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
EXAME  MÉDICO.  CONSTATAÇÃO  DE  -  DOENÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO  DE  CANDIDATO.  ALEGAÇÃO
DE  INAPTIDÃO  PARA  EXERCÍCIO  DE  FUNÇÃO.,
OCORRÊNCIA.  ATO  DISCRICIONRIO.
INOBSERVÂNCIA  DA  PROPORCIONALIDADE  E
RAZOABILIDADE.  CONHECIMENTO.
DESPROVIMENTO.  -  Há  possibilidade  de  controle
judicial  de  ato  discricionário  quanto  aos  aspectos  de
legalidade do ato, incluindo a observância dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. - Comprovada, em
prova pericial, que a escoliose não retira do apelado a
aptidão para o exercício de atividade que enseja esforço
físico, é nulo o ato da Administração que o excluiu do
concurso  público  para  artífice  de  manutenção,  pelo
simples fato da constatação da enfermidade. APELAÇÃO
CÍVEL.  PEDIDO  DE  RECEBIMENTO  DOS
VENCIMENTOS  NÃO  PERCEBIDOS  EM  RAZÃO  DA
DESCLASSIFICAÇÃO.  ENRIQUECIMENTO  SEM
CAUSA.  IMPOSSIBILIDADE.  CONHECIMENTO.
DESPROVIMENTO.  -  A remuneração  não auferida  em
razão da desclassificação em concurso público não pode
ser  concedida  a  título  de  indenização,  pois  causaria
enriquecimento ilícito.” 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020050508783001,  2ª  Câmara  Cível,  Relator  Maria
das Neves do Egito de A. D. Ferreira , j. em 03-06-2008) 

Ora,  não  precisa  ser  um  perito  para  se  verificar  que  o  acervo
probatório  produzido  pelo  candidato  demandante  é  suficiente  para  concluir-se
quanto à fumaça do bom direito em relação ao seu pleito antecipatório. 

Isso porque a mesma profissional que o declarou como inapto, em
uma situação avaliativa absolutamente incompatível com a boa conclusão médica,
posteriormente afirmou que o mesmo cidadão preenchia os critérios para realizar as
próximas fases do certame.

Assim,  ao  contrário  do  que  sustenta  o  Estado  da  Paraíba,  existe
aparente  razão  para  a  garantia  da  participação  de  Diogo  Fragoso  Feitosa  nas
próximas etapas do concurso, não havendo que se cogitar em desrespeito ao edital
na antecipação de tutela concedida pelo juízo a quo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,  NEGO
PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  mantendo  íntegro  o
decisum vergastado.
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É COMO VOTO. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o
Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o
Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o Exmo.
Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.   Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada Cível  do  Tribunal  de Justiça do  Estado da Paraíba,  João
Pessoa, 09 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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