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com  a  presença  de  Membros  da  Comissão,  não  o
macula.  A administração  pode  impor  normas  para  a
melhor  realização dos seus atos,  até porque,  em se
tratando  de  prova  deve  haver  organização  de  modo
que  a  acúmulo de  pessoas  no  ambiente  não  venha
desconcentrar os candidatos participantes.

Nas  situações  em  que  o  edital  não  prevê  segunda
oportunidade para realização de outro teste de aptidão
física,  não  compete  ao  Poder  Judiciário  atribuir  tal
direito  ao  candidato,  inclusive  para  não  conferir
tratamento diferenciado aos candidatos e não malferir o
Princípio  da  Igualmente,  regedor  dos  concursos
públicos ou dos processos seletivos.

Constatado  que  o  edital  estabeleceu  parâmetros
norteadores  na  aplicação  do  teste  de  aptidão  física
(item  7.2.3.),  não  permitiu  segunda  chamada  para
provas (item 16.7) e resguardou o direito ao recurso, o
exame se revestiu de legitimidade, notadamente por ter
se  pautado  na  forma  editalícia,  de  acordo  com
princípios  balizadores  dos  atos  administrativos  e
conferido tratamento igualitário aos candidatos que a
ele se submeteram.

Decisão originária de recurso administrativo de forma
concisão  não  se  confunde  com  carência  de
fundamentação.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  221/226)  interposta  por  José
Rafael Rocha Pordeus  buscando reformar a sentença (fls. 216/219) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Mista da Comarca de Sousa que julgou
improcedente a Ação Ordinária ajuizada pelo autor/apelante contra o Estado da
Paraíba, por não verificar irregularidade no exame de aptidão física – teste de
flexão -, que o considerou inapto.

Na sentença o magistrado pontificou a inexistência de ofensa à
publicidade do ato administrativo, “vez que franquear o acesso privado ao local
de prova física tumultuaria a realização do exame”. Além disso,  o edital previa
o exame de aptidão física, inclusive disciplinou diretrizes que seriam seguidas
na sua realização.

Nas razões o autor/apelante aduziu: 1) [...]  houve violação dos
direitos  do  Autor  Apelante,  não  havendo  que  se  falar  em  mérito  do  ato
administrativo,  mas em violação aos princípios  constitucionais que regem a
Administração  Pública,  notadamente  os  princípios  da  legalidade,
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Impessoalidade  e  moralidade”;  2)  o  autor  demonstrou  a  irregularidade  na
realização da prova física, a teor do depoimento testemunhal constante nos
autos;  3)  foi  injustamente  eliminado  do  certame,  pois  conseguiu  concluir  a
prova;  4)  diante  da  ilegalidade  deve  ser  conferida  a  oportunidade  para
realização de novo exame; 5) a decisão que apreciou o recurso administrativo
interposto foi carente de fundamentação; 6) existência de decisões em casos
semelhantes  concederam  outra  chance.  Finaliza  seu  pleito,  postulando  o
provimento do recurso para julgar procedente o recurso.

Contrarrazões recursais inexistentes, fls. 237/238.

Parecer do Ministério Público opinando pelo prosseguimento do
feito  sem manifestação de mérito,  porquanto  ausente  interesse público  que
torne necessária a intervenção ministerial, fls. 244/246.

É o relatório.

Decido.

O ponto principal trazido aos autos diz respeito ao resultado do
exame  de  aptidão  física  prevista  no  Edital  nº001/2011  –  NRS  –  CFS/PM-
BM/2011,  do  Curso  de  Formação  de  Sargentos  Polícia-Militar  e  Bombeiro-
Militar, no qual o autor/apelante foi considerado inapto na prova de flexão de
braços, fls. 39. O teste foi descrito no item 7.2 do Edital nº001/2011 – NRS –
CFS/PM-BM/2011, que norteou o referido Curso.

 
A propósito da legalidade do exame de aptidão física, vê-se que a

Lei  nº.  7.605/2004  (art.  4º,  inc.  III  do  parágrafo  único  e  art.  7º)  previu,  a
aplicação de testes destinados a aferir o condicionamento físico dos candidatos
ao  desempenho  de  atividade  que,  seguramente,  demanda  bom  preparo
muscular do futuro servidor militar, conforme dispõe o art. 7º, in verbis:

 
Art. 7º – O exame de aptidão física, de caráter eliminatório,
tem  por  objeto  avaliar  a  capacidade  de  realização  de
esforços e a resistência á fadiga física do candidato, visando
a  selecionar  aqueles  que  apresentem  as  condições
necessárias  para  o  desempenho  da  atividade  militar
estadual, nos graus hierárquicos iniciais e subsequentes da
carreira.

Como visto, a lei específica dispõe sobre a legalidade do exame
físico, que se desdobrará em exercícios específicos, obedecendo aos padrões
adotados pela Corporação (parágrafo único do art. 7º da Lei)

No Edital de regência, o item 7.2 preceituou:

7.2 DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA:
7.2.1  O Exame de Aptidão Física,  de caráter  eliminatório,
tem  por  objetivo  avaliar  a  capacidade  de  realização  de
esforços e a resistência à fadiga física do candidato, visando
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a  selecionar  aqueles  que  apresentem  as  condições
necessárias  para  o  desempenho  da  profissão  do  militar
estadual na graduação de Sargento PM ou BM.
7.2.2  Será  realizado  por  Comissão  instituída  por  ato  do
Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  da  Paraíba,  e  será
realizado  no  Centro  de  Educação  da  Polícia  Militar  da
Paraíba,  nesta  Capital,  para  o  qual  serão convocados os
candidatos considerados APTOS no Exame de Saúde, em
data, turno e horário a serem definidos no ato convocatório
próprio,  que  será  divulgado  no  endereço  eletrônico  da
Polícia  Militar  da  Paraíba  (http://www.pm.pb.gov.br)  e
publicado no Boletim da Polícia Militar da Paraíba.
7.2.3 O Exame de Aptidão Física será elaborado de acordo
com a Diretriz para o Treinamento Físico Militar do Exército,
publicado no Boletim do Exercito nº 15, de 11 de abril  de
2008,  em  observância  as  faixas  etárias  constantes  do
quadro seguinte:

Diante desse cenário, extrai-se que a sentença de improcedência
merece ser mantida, já que a aplicação do teste ocorrera de maneira regular,
pois  o  autor/apelante  deixou  de  completar  a  prova,  em  razão  de  não  ter
atingido  o  número mínimo estabelecido  de 21 (vinte  e uma)  flexões,  muito
embora  no  recurso  administrativo  afirme  ter  completado  23  (vinte  e  três)
flexões (fls. 43).

 
O fato de o teste de flexão haver sido aplicado em recinto com a

presença apenas de Membros da Comissão, não o macula. A administração
pode impor normas para a melhor realização dos seus atos, até porque em se
tratando de prova deve haver organização de modo que a acúmulo de pessoas
no ambiente não venha desconcentrar os candidatos participantes.

Na espécie, ao que se extrai dos autos, além do autor/apelante,
outras pessoas (ainda que candidatos), também se encontravam na sala do
exame,  conforme  manifesto  pela  testemunha  Lucarine  Emmanuel  Brito
Mendes.

O  único  testemunho  colhido  a  fazer  referência  a  prova  do
autor/apelante não altera o cenário, pois a testemunha/candidata não pode ser
lastro divisor para aferir se o candidato (autor/apelante), de fato, completou as
21 flexões. Como bem frisado na sentença, ela não possui capacidade técnica
e nem competência para decidir se os exercícios foram ou não executados
dentro  dos  padrões,  melhor  dizendo:  “de  acordo  com  a  Diretriz  para  o
Treinamento Físico Militar do Exército” (item 7.2.3 do edital).

A  essa  circunstância,  assome-se  a própria  palavra  do
autor/apelante:

“É  importante  informar,  que  a  turma  de  soldados  que  se
submeteram ao exame era composta de pessoas de várias
partes  do  Estado  e,  na  verdade,  ninguém  observa
rigorosamente o exame dos demais colegas, além de não
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se conhecerem.” (fls. 226)

Portanto, se autor/apelante afirma que os outros candidatos não
observam rigorosamente as provas dos demais colegas, associado à ausência
de  capacidade  técnica  da  depoente,  o  testemunho  obtido  na  instrução  de
Lucarine Emmanuel Brito Mendes, dentro da valoração das provas, não tem o
condão de alterar o resultado do certame, de modo a torná-lo apto.

Não havia óbice para apresentar outras testemunhas, pelo fato de
não residirem na Comarca de Sousa. Afinal elas poderiam ser inquiridas via
carta precatória.

Por outro lado, a alegação de ter interposto recurso administrativo
e sido respondido pela banca examinadora com fundamentação carente, isto
não repercute, obrigatoriamente, na matéria em análise, pois, a despeito de ter
demonstrado tal insatisfação quanto a este ponto na narrativa da peça exordial,
não fez parte do seu pedido, o qual cingiu ao exame físico, com o intuito de ser
declarado nulo, com a oportunidade de nova prova.

Ademais, a prova de aptidão física que visa ser revista ou seja
oportunizada nova prova, precedeu ao próprio recurso administrativo, de modo
que o resultado do julgamento deste recurso não inviabilizada a análise do seu
pedido.

A propósito, em relação a oportunizar o candidato a realização de
outro exame, não há possibilidade, tendo em vista o Edital, item 16.6 estatuir:

Não  haverá  segunda  chamada  para  os  exames  insertos
nestas normas

Aliás,  este  entendimento  é  assente  na  jurisprudência  dos
Tribunais Superiores, inclusive admitido como repercussão geral, que entendeu
pela impossibilidade de nova prova, salvo se o edital prever de forma contrária.

CONCURSO  PÚBLICO.  REMARCAÇÃO  DO  TESTE  DE
APTIDÃO  FÍSICA.  A  possibilidade  de  remarcação  de
teste de aptidão física para data diversa da estabelecida
por  edital  de  concurso  público,  em  virtude  de  força
maior  que  atinja  a  higidez  física  do  candidato,
devidamente  comprovada  mediante  documentação
idônea,  é  questão  que  deve  ser  minuciosamente
enfrentada à luz do princípio da isonomia e de outros
princípios  que  regem  a  atuação  da  Administração
Pública. Repercussão geral reconhecida1.

Outro precedente do STF:

CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA –

1STF,  RE 630733 RG, Relator(a):  Min.  GILMAR MENDES, julgado em 21/10/2010,  DJe-064 DIVULG 04-04-2011
PUBLIC 05-04-2011 EMENT VOL-02496-01 PP-00168
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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 edital2.

No STJ não diverge:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
CONCURSO  DE  FORMAÇÃO  DE  OFICIAIS  DA
POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF.
CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. PRETENSÃO
DE  REALIZAÇÃO  DE  NOVO  TAF.  AUSÊNCIA  DE
PREVISÃO  NO  EDITAL,  O  QUAL  CONTEMPLA
EXCEÇÃO  APENAS  PARA  GESTANTES.
INGERÊNCIA  DO  JUDICIÁRIO  NAS  REGRAS
EDITALÍCIAS.  IMPOSSIBILIDADE.  REEXAME  DE
FATOS  E  PROVAS.  SÚMULA  7/STJ.  DECISÃO
MANTIDA.
[...]
2. A Corte de origem concluiu que o candidato não se
desincumbiu  de  provar  as  alegações  atinentes  à
irregularidade de sua reprovação no teste de aptidão
física. Insuscetível de revisão o referido entendimento,
por  demandar reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3.  Quando o edital  não prevê segunda oportunidade
para realização de outro teste de aptidão física,  não
compete  ao  Poder  Judiciário  atribuir  tal  direito  ao
candidato,  ressalvadas  situações  excepcionalíssimas,
como o caso de gestantes. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.3

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.  PROCESSO  CIVIL.  CONCURSO
PÚBLICO.  PROVA DE  APTIDÃO  FÍSICA.  NOVO  TESTE.
IMPOSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL.
PRECEDENTES.
1.  O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
uniforme no sentido de que, havendo previsão editalícia
que veda a realização de novo teste de aptidão física,
não  se  pode  dispensar  tratamento  diferenciado  a
candidato  em  razão  de  alterações  fisiológicas
temporárias, em homenagem ao princípio da igualdade
que rege os concursos públicos. Precedentes.

2STF, ARE 851398 AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2015 PUBLIC 15-04-2015

3STJ, AgRg no REsp 1414991/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014,
DJe 21/02/2014
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[...3. Agravo regimental improvido.4

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR.
CURSO  DE  FORMAÇÃO.  EDITAL  SAEB/01/2008.
REPROVAÇÃO  NO  RETESTE.  NÚMERO  MÍNIMO  DE
FLEXÕES  NÃO  REALIZADO.  ILEGALIDADE  NÃO
CONFIGURADA.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  NÃO
DEMONSTRADO.
1.  Trata-se,  na  origem,  de  Mandado  de  Segurança
impetrado  contra  ato  atribuído  ao  Secretário  de
Administração do Estado da Bahia e ao Comandante-Geral
da  Polícia  Militar  do  Estado,  com  o  objetivo  de  efetuar
matrícula no Curso de Formação de Soldado e permitir que
o impetrante seja submetido a nova avaliação nas provas
em que não conseguiu atingir os índices mínimos.
2.  O Superior Tribunal de Justiça reprime testes físicos
em  concursos  públicos  realizados  segundo  critérios
subjetivos  do  avaliador,  bem  como  a  ocorrência  de
sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob
pena  de  violação  dos  princípios  da  legalidade  e  da
impessoalidade. Ocorre que nenhuma dessas situações
é verificada no caso.
3. Compulsando os autos, verifico que o impetrante foi
eliminado  porque  foi  reprovado  no  teste  de  aptidão
física  -  especificamente  no  teste  da  Barra  Fixa  -  em
concurso  destinado  ao  provimento  de  vagas  para  a
seleção  de  candidatos  ao  Curso  de  Formação  de
Soldado da Polícia Militar Edital SAEB/01/2008.
4.  Tal  ato  administrativo  não  pode  ser  considerado
irrazoável,  porquanto:  a)  a  aprovação  no  teste  de
aptidão  física  está  prevista  em  edital,  b)  o  critério
utilizado é objetivo e c) a exigência é compatível com as
atribuições do cargo de policial.
5.  Assim  sendo,  não  atingidos  pelo  insurgente  os
critérios  de  ordem  objetiva  exigidos  no  edital,
demonstrada  a  inaptidão  do  candidato  para  o  cargo
almejado, já que reprovado nos testes de esforço físico
realizados, e ausente a comprovação de subjetividade,
arbitrariedade ou falta de motivação do avaliador, não
vejo  configurado  o  direito  líquido  e  certo  do  impetrante.
Precedentes:  AgRg  no  RMS   38.424/BA,  Rel.  Ministro
Benedito  Gonçalves,  Primeira  Turma,   DJe  30.11.2012;  e
RMS 32.851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 25.5.2011.
[...]
7. Agravo Regimental não provido.5

De  outra  vertente,  constatado  que  o  edital  estabeleceu

4STJ, AgRg no REsp 752.877/DF, Rel. Min.MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 01/02/2010

5STJ, AgRg no RMS 39.181/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe
02/12/2014
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parâmetros  na  aplicação  do  teste  impugnado  -  aptidão  física  (item 7.2.3.),
deixou de permitir segunda chamada para os exames (item 16.7), resguardou o
direito a recurso, a prova se revestiu de legitimidade, notadamente por ter sido
regulada  conforme  princípios  balizadores  dos  atos  administrativos,  assim
também  por  ter  conferido  tratamento  igualitário  a  todos  que  foram  a  ele
submetidos.

Assome-se  que  os  atos  administrativos  são  revestidos  dos
atributos  da  legalidade  e  veracidade  que  consubstanciam  a  legitimidade,
elidindo  completamente  os  argumentos  alinhados  no  sentido  de  que  foram
permeadas por critérios injustos ou estejam eivados de irregularidades.

Deve ser acentuado,  que o exame foi  aplicado ao universo de
candidatos  que participaram do teste de aptidão física e,  com base nestes
parâmetros, alguns candidatos foram lograram êxito e outros não. 

Por  fim,  quanto  a  justificativa  de  existir  decisões  judiciais
favoráveis a realização de novo teste a candidatos e aplicá-las a este processo,
é carente de respaldo. Primeiro por se tratarem de decisões de primeiro grau.
Segundo  inexistir  vinculação  ao  caso  em  concreto,  até  mesmo  diante  das
particularidades de cada  situação, precisamente nos editais norteadores dos
certames, nos quais as condições e previsões podem ser diferentes.

Mediante  tais  considerações,  tenho  que  o  direito  do
autor/apelante  não  é  cristalino,  sendo  irretocável  a  sentença  primeva  que
julgou improcedente o pedido, dada a ausência de irregularidade na realização
da prova, bem como pela impossibilidade de se permitir a realização de novo
teste.

Ante o exposto, com supedâneo no artigo 557,  caput,  do CPC,
NEGO  SEGUIMENTO  ao  presente  apelo,  ante  o  confronto  com  a
jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores,  mantendo a sentença
em todos os seus termos.

P. I.

João Pessoa, 22 de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR

G/04
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