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EMENTA:  MANDADO DE SEGURANÇA.  CONCURSO PÚBLICO PARA O
CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE  SOLDADOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DA
PARAÍBA  E  DO  CORPO  DE  BOMBEIROS  MILITAR  DA  PARAÍBA.
CANDIDATO  ELIMINADO  NO  EXAME  DE  APTIDÃO  FÍSICA.
REQUERIMENTO  DE  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA  TUTELA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE SEGUNDA CHAMADA PARA O
REFERIDO  EXAME.  ANTECIPAÇÃO  INFEDERIDA.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. CANDIDATO IMPOSSIBILITADO DE SE SUBMETER AO
EXAME  POR  TER  SOFRIDO  FRATURA NO  PÉ  ESQUERDO.  PREVISÃO
EXPRESSA NO EDITAL DA INEXISTÊNCIA DE SEGUNDA CHAMADA PARA
QUALQUER  DAS  ETAPAS  DO  CERTAME.  REQUERIMENTO  EM
CONFRONTO  COM  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SEGUIMENTO NEGADO.

1. O Supremo Tribunal Federal concluiu pela “inexistência de direito de candidatos
à remarcação, em razão de circunstâncias pessoais, de teste de aptidão física, salvo
previsão em edital” (STF, ARE 851398 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira
Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 15/04/2015).

2. Havendo expressa previsão no edital da inexistência de segunda chamada para
qualquer etapa do certame, resta impossibilitada a antecipação dos efeitos da tutela.

Vistos.

Demetrius Pessoa Morais de Oliveira interpôs  Agravo de Instrumento
contra a Decisão prolatada pelo Juízo da 5.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
desta Capital,  f.  99/101, nos autos do Mandado de Segurança por ele impetrado
contra  ato  atribuído ao  Presidente  da Comissão do Concurso Público  para o
Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar da Paraíba,  f. 12/19, que indeferiu seu requerimento de antecipação dos
efeitos da tutela, ao fundamento de que não há previsão no Edital n.º 001/2014 –
CFSd PB/BM de segunda chamada para realização do exame de aptidão física.

Em suas razões, afirmou que, no dia 27 de novembro de 2014, sofreu uma
fratura  no  pé  esquerdo,  o  que  o  impossibilitou  de  se  submeter  ao  exame
mencionado, que se realizou nos dias 1 e 2 de dezembro do mesmo ano.

Alegou que compareceu ao local em que foram realizados os testes físicos,



portando atestado médico e laudos referentes à lesão, e que seu requerimento de
nova convocação para realização do exame foi indeferido pela Comissão.

Argumentou que foi impedido de se submeter a esta etapa do concurso por
um motivo de força maior e que, por ter sido eliminado, está impedido de participar
das demais fases do certame, pelo que requereu a antecipação dos efeitos da tutela
recursal e, no mérito, a reforma da Decisão.

É o Relatório.

O  Recurso  é  tempestivo,  f.  103,  e  dispensado  de  preparo,  por  ser  o
Recorrente beneficiário da gratuidade judiciária, f. 101, razão pela qual, presentes os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  em  recurso  extraordinário  julgado  sob  a
sistemática dos arts.  543-A e 543-B, do CPC, firmou o entendimento de que os
candidatos em concurso público não têm direito a segunda chamada nos testes ou
exames de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter
fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão editalícia nesse sentido.

Ilustrativamente:

Recurso  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 630733, Rel. Min. Gilmar Mendes,  Tribunal
Pleno, julgado em 15/05/2013, DJe 20/11/2013).

CONCURSO PÚBLICO –  TESTE DE APTIDÃO FÍSICA –  REMARCAÇÃO –
AUSÊNCIA DE  PREVISÃO  NO  EDITAL –  IMPOSSIBILIDADE.  O  Tribunal
concluiu pela inexistência de direito de candidatos à remarcação, em razão de
circunstâncias pessoais, de teste de aptidão física, salvo previsão em edital (STF,
ARE  851398  AgR,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  Primeira  Turma,  julgado  em
24/03/2015, DJe 15/04/2015).

No mesmo sentido:  RE 626637 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira
Turma,  julgado  em 22/04/2014,  DJe  19/05/2014;  ARE 749987 AgR,  Rel.  Min.
Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 13/12/2013.

O Agravante se submeteu ao Concurso Público para o Curso de Formação
de Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar deste Estado regido
pelo Edital n.º 001/2014, f. 31/60, e foi eliminado na quarta etapa do certame porque
não se submeteu ao exame de aptidão física, f. 75/77.

Embora os documentos de f. 72/73 atestem que ele sofreu uma fratura que
o  impossibilitou  de  participar  do  teste,  o  edital  contém  expressa  previsão,  na
Cláusula nº 1.5, f. 31, de que não haverá segunda chamada para qualquer das etapas.



Não  havendo  prova  inequívoca  do  direito  do  Agravante  à  segunda
convocação  para  realização  do  exame  de  aptidão  física,  resta  descabida  a
antecipação dos efeitos da tutela pretendida na Inicial.

Posto  isso,  considerando que o Agravo está  em manifesto  confronto
com  a  jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  nego-lhe
seguimento, com arrimo no art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


