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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
CONCURSO  PÚBLICO  PARA  FORMAÇÃO  DE
SOLDADOS DA  POLÍCIA  MILITAR.  EXAME
FÍSICO.  ELIMINAÇÃO.  PRETENSÃO  DO
CANDIDATO  POR NOVO  TESTE,  SOB  A
ALEGAÇÃO  DE  QUE  TEVE  DE  REALIZAR
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO DIA DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.  FALTA  DE  PREVISÃO  NO
EDITAL.  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE.  SENTENÇA
DE  IMPROCEDÊNCIA.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-Tendo  o  Autor sido  eliminado no  exame  físico,
descabida  a  pretensão  de  obrigar  o  Estado  da
Paraíba  à  realização  de  um  novo  teste,  sob  a
alegação  de  que  teve  de  realizar  procedimento
cirúrgico no  dia  da  prova,  não  só  pela  falta  de
previsão  editalícia  nesse  sentido,  como  também,
pela  necessidade  de  preservar  os  princípios
constitucionais  da  isonomia  e  da  impessoalidade,
evitando a concessão de tratamento diferenciado a
um candidato.

-Não  se  vislumbra,  na  hipótese,  a  ilegalidade
apontada, quando as regras do edital  de concurso
público  foram  elaboradas  com  objetividade  e
precisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER O  RECURSO APELATÓRIO,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 80.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  RENATO SANTANA

LIRA contra a sentença de fls. 51/53 proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara

da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária em face do

ESTADO DA PARAÍBA, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, fls. 55/59, sustenta que passou pelo exame

intelectual, sendo aprovado e convocado para o teste de aptidão física. Na data

designada para a avaliação, foi eliminado do certame, porque teve que realizar

procedimento cirúrgico, conforme Atestado Médico à fl. 31.

Sem contrarrazões – certidão de fl. 62v.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça não

ofertou parecer de mérito (fls. 68/70).

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à pretensão recursal.

É sabido que a previsão em edital  da exigência de teste de

aptidão  física,  além  de  encontrar  amparo  legal,  atende  aos  princípios  da

razoabilidade e da eficiência, diante das particularidades atinentes ao exercício

do Quadro de Soldados da Polícia Militar.

Dessa forma, tendo em vista que o edital do certame exigiu o

exame  da  capacidade  física  para  todos  os  candidatos,  estabelecendo  as

mesmas regras para os concorrentes e, nas mesmas condições, inexistindo

qualquer alegação de alteração ou favorecimento a determinado participante a

ponto  de  macular  a  lisura  dessa  etapa  do  concurso,  entendo  descabida  a

pretensão do Recorrente de obrigar o Estado da Paraíba à realização de um
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novo  teste,  sob  a  simples  alegação  de  que  teve  de  realizar  procedimento

cirúrgico no exato dia em que ocorriam as avaliações.

Sobre o tema, elucidativa é a lição jurisprudencial  acerca da

matéria. Leia-se: 

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
TESTE  DE  APTIDÃO  FÍSICA.  PRETENSÃO  DE  QUE
SEJA OPORTUNIZADO NOVO TESTE EM RAZÃO DE
LESÃO  À  ÉPOCA  DA  REALIZAÇÃO  DO  EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS
DA  ISONOMIA,  DA  IMPESSOALIDADE  E  DA
MORALIDADE.  AUSÊNCIA  DE  DIREITO  LÍQUIDO  E
CERTO.  1.  Agravo  regimental  em  recurso  ordinário  no
qual se discute a possibilidade de novo exame de aptidão
física a candidato que se encontra lesionado no dia do
teste.  2.  Não  se  observa  direito  líquido  e  certo  da
impetrante  à  nova  avaliação  física,  pois  está
submetida  às  regras  do  edital  que  a  todos  foram
impostas,  não  sendo  permitido  ao  Poder  Judiciário
oportunizar nova realização do teste físico, sob pena
de  violação  do  princípios  constitucionais  da
isonomia,  da  impessoalidade,  da  moralidade  e  da
publicidade. Precedentes:  AGRG  no  RMS  33.610/RO,
Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe
16/05/2011;  AGRG  no  RMS  35.941/DF,  Rel.  Ministro
Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  DJe
03/09/2012;  AGRG  no  RMS  36.566/GO,  Rel.  Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/04/2012. 3. Agravo
regimental  não provido.  (STJ;  AgRg-RMS 38.424;  Proc.
2012/0129541-2; BA; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito
Gonçalves; Julg. 27/11/2012; DJE 30/11/2012) (grifei)

ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
CONHECIDOS  COMO  REGIMENTAL.  PRINCÍPIOS  DA
FUNGIBILIDADE  E  DA  ECONOMIA  PROCESSUAL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
EXAME  DE  APTIDÃO  FÍSICA.  ALTERAÇÃO
FISIOLÓGICA  TEMPORÁRIA.  NOVA  DESIGNAÇÃO.
VEDAÇÃO EXPRESSA NO EDITAL. DESCABIMENTO. 1.
Conhece-se dos embargos de declaração como agravo
regimental em razão da nítida pretensão infringente que
deles emerge, prestigiando os princípios da fungibilidade
e da economia processual.  2.  No presente caso,  o ora
recorrente  foi  eliminado  do  concurso  público  para  o
provimento de vagas no cargo de Agente Penitenciário,
por  ter  apresentado  incapacidade  temporária  para  a
realização  de  teste  físico  nas  duas  oportunidades
disponibilizadas. 3. A jurisprudência desta Corte Superior
é no sentido de que o edital é a Lei do concurso, cujas
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regras  vinculam  tanto  a  Administração  quanto  os
candidatos.  4. Na realização da primeira prova física,  o
candidato sofreu uma lesão no joelho esquerdo.  Assim,
como no edital do referido certame havia previsão para a
realização de novo teste de aptidão física,  no caso do
candidato  ter  sido  considerado  inapto  em qualquer  um
dos  testes  físicos  realizados,  foi  dada  uma  segunda
oportunidade,  porém,  o  ora  recorrente,  nesta  nova
ocasião,  apresentou  atestado  médico  diante  da
impossibilidade  da  realização  do  teste,  não  sendo
possível uma terceira oportunidade. 5.  O entendimento
desta  Corte  Superior  é  no  sentido  de  que  "a
concessão de tratamento diferenciado, nos casos de
alteração psicológica ou fisiológica temporárias, não
consignadas  previamente  em  edital  de  concurso,
obsta pretensão concernente à realização de segundo
teste  de  aptidão  física,  para  ingresso  em  cargo
público,  sob  pena  de  violação  aos  princípios  da
impessoalidade  e  da  isonomia,  que  regem  os
concursos públicos" (AGRG no RMS 33.610/RO, Rel.
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 10/05/2011, DJe 16/05/2011). 6. Embargos de
declaração conhecidos como agravo regimental.  Agravo
regimental  não  provido.  (STJ;  EDcl-RMS  36.910;  Proc.
2012/0003030-7;  RO;  Segunda Turma;  Rel.  Min.  Mauro
Campbell  Marques;  Julg.  21/08/2012;  DJE  28/08/2012)
(destaquei)

Dessa  forma,  preservando os  princípios  constitucionais  da

isonomia e da impessoalidade, não há como conceder tratamento diferenciado

a um candidato.

Portanto,  DESPROVEJO  O  RECURSO  APELATÓRIO,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Promotora de Justiça.

4



Apelação Cível nº 0011054-97.2011.815.2001

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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