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EMENTA:  REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER. CONCURSO  PÚBLICO  PARA  O  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE
SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO EM EXAME DE SAÚDE.
CANDIDATO QUE PERMANECEU E CONCLUIU O CURSO POR FORÇA DE
DECISÃO  JUDICIAL  PROFERIDA  EM  OUTRA  AÇÃO.  EXCLUSÃO  DO
POLICIAL DAS FILEIRAS DA PM COM FUNDAMENTO DA “INAPTIDÃO” NOS
EXAMES  LABORATORIAIS.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  DETERMINAÇÃO
DE REINCLUSÃO DO AUTOR NA PM. PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE
CONTRARRAZÕES.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DOS  FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.
OBSERVÂNCIA DO ART. 514, II, DO CPC. REJEIÇÃO.  RECURSO. CURSO DE
FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PM 2008. PREVISÃO LEGAL DO EXAME DE
SÁUDE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
EXAME  REALIZADO  POR  LABORATÓRIO  DE  ANÁLISE  CLÍNICA.  LAUDO
CONCLUINDO  PELA  NÃO  REAGÊNCIA  DO  AUTOR  A  “HEPATITE  B”.
SEGUNDO  EXAME  REALIZADO  PELO  PRÓPRIO  LABORATÓRIO
RATIFICANDO O RESULTADO NEGATIVO. PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO
DO AUTOR NO CURSO DE FORMAÇÃO. ATO POSTERIOR DE EXCLUSÃO DO
PM DA CORPORAÇÃO MILITAR COM BASE NO RESULTADO DOS EXAMES
LABORATORIAS  QUE  CONSIDEROU  O  CANDIDATO  INAPTO.
INOBSERVÂNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

1.  Quando  o  Recorrente  ataca  de  forma  direta,  relatando  os  fatos  que  entendeu  ter
ocorrido, assim como o direito que sustenta possuir, de modo que permita o Recorrido a
contra-atacá-los não há violação ao princípio da dialeticidade.

2.  A adoção de critérios para seleção de candidatos em concurso público, não obstante
se  encontre  dentro  do  poder  discricionário  da  Administração,  deve  observância  aos
princípios da legalidade e da razoabilidade.

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente procedimento referente à
Remessa Necessária e à Apelação nº 0002356-34.2013.815.2001, em que figuram como
Apelante o Estado da Paraíba e Apelado João Vianey Francisco de Souza.  

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator,  em  rejeitar  a  preliminar  de  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade,  e  conhecer  do  Reexame  Necessário  e  da  Apelação,  negando-lhes
provimento.



VOTO.

O Estado da Paraíba interpôs  Apelação contra  a Sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 129/136, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer em face  dele ajuizada  por  João Vianey Francisco de
Souza,  que  julgou parcialmente  procedente  o  pedido,  ao  fundamento  de  que restou
comprovado o erro na impressão do exame laboratorial que concluiu ser ele, Recorrido,
portador de Hepatite B, que o teria levado a ser considerado “inapto” nos exames de
saúde, para determinar a anulação do ato consequente do Comandante Geral PM que o
excluiu das fileiras da Polícia Militar do Estado, submetendo o Julgado ao duplo grau de
jurisdição. 

Em suas razões, f. 138/142,  alegou que o Edital é a lei que rege o concurso
público, não existindo disposição editalícia que possibilite ao candidato a retificação de
exames médicos, que o Apelado apresentou exame em que constava causa de exclusão
do  certame,  e  que  sua  manutenção  nas  fileiras  da  PM  implica  na  infringência  ao
princípio constitucional da isonomia em caso de comparação com os demais candidatos
que preencheram todos os requisitos dos exames de saúde. 

Requereu  o provimento do Apelo  para  que a Sentença seja  reformada,  e  o
pedido julgado improcedente.

Nas Contrarrazões, f. 156/164, o Apelado arguiu a preliminar de violação ao
princípio  processual  da  dialeticidade,  por  entender  que  no  Recurso  não  houve
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e, no mérito, alegou que,
convocado para a realização dos exames de saúde, no dia 9/11/2011 apresentou todos
exames  laboratoriais,  e  que  dentre  eles  restou  a  conclusão  de  ser  “reagente”  para
Hepatite B.

Afirmou  que,  embora  o  Laboratório  Maurílio  de  Almeida,  onde  foram
elaborados os exames, tenha reconhecido o engano e emitido um segundo laudo, cujo
resultado foi ser ele “não-reagente” a Hepatite B, a Comissão do Concurso o considerou
“inapto” no exame médico.

Alegou que participou das demais fases do Concurso, concluindo com êxito o
Curso de Formação de Soldado, e que, embora tenha começado a executar os serviços
determinados  nas  Escalas  da  PM  e  recebido  a  carteira  funcional  militar,
equivocadamente foi excluído da Corporação, pugnando, ao final, pelo acolhimento da
preliminar, ou em caso de entendimento contrário, pelo desprovimento do Recurso. 

A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  170/172,  sem pronunciamento
sobre o mérito, por entender não haver interesse que justificasse sua intervenção.

É o Relatório.

As razões do Apelo enfrentaram especificamente os fundamentos da Sentença,
razão pela qual rejeito a preliminar de falta de dialeticidade arguida nas contrarrazões,
e, por consequência, conheço do Apelo, passando a sua análise. 

O item 7 do Edital n.º 003/2007-CFSd PM/BM, f. 20/37, define que o exame
de saúde  é  uma das  etapas  do  concurso  de  seleção  para  o  Curso  de  Formação  de
Soldados da Polícia Militar, de caráter eliminatório, consistente de exames clínicos e



laboratoriais1, e o item 7.3.3 considera como exame laboratorial, além dos demais nele
elencados2, o exame de sorologia para Hepatite “B” e “C”. 

O Apelado foi convocado por meio do Ato n.º 302-CCCFSd PM/BM-2008
para comparecer no dia 9/11/2011, à Policlínica da Polícia Militar a fim de que fosse
submetido ao Exame de Saúde, f. 79/80.

O item 7.3.3  do  Edital,  por  sua  vez,  dispõe  que  os  Exames  Laboratoriais
deverão  ser  realizados  às  expensas  do  candidato,  sendo  considerados  válidos  os
originais e que tenham sido expedidos nos últimos noventa dias, anteriores à data de
realização do exame. 

No caso específico, o Apelado realizou seus exames no Laboratório Maurílio
de Almeida.

A questão fática foi calcada na premissa de que, embora o primeiro exame
laboratorial datado de 7/11/2011 tenha concluído que o Apelado é reagente ao vírus da
Hepatite  B,  e  que tenha apresentado contraprova realizada pelo mesmo Laboratório
particular atestando o contrário, com data de 9/11/2011, foi ele considerando “inapto”
na etapa dos Exames Laboratoriais.

Considerado inapto, o Apelado apresentou recurso administrativo à Comissão
do Certame, Petição de f. 93, em que, além de ter repisado o argumento da existência
dos dois exames laboratoriais com resultados diametralmente opostos, afirmou que é
doador  de  sangue  em  situação  regular,  consoante  Declaração  fornecida  pelo
HEMOCENTRO. 

Infere-se dos documentos de f. 85 e 91, que tanto o Exame Laboratorial com
data de 7/11/2011, como o Exame de 9/11/2011 já concluíram que o Apelado não é
reagente à Hepatite B.

Os  documentos  de  f.  95/96  consubstanciados  nas  Declarações  do
HEMOCENTRO atestam que o Apelado é doador de sangue em estado regular, tendo
realizado  doação  em  29/10/2010,  19/4/2011,  18/7/2011  e  4/11/2011,  períodos  que
coincidem com a época da realização do Concurso. 

1 7 – O Exame de Saúde, de caráter eliminatório, tem por objetivo avaliar o estado geral de saúde,
física e mental, do candidato e determinar as condições indispensáveis ao desempenho da profissão
do militar estadual e constará de exames e testes clínicos, bem como de exames laboratoriais. 

2 Radiografia do Tórax em PA;
Eletroencefalograma;
Teste Ergométrico;
Teste Audiométrico;
Escarro: pesquisa de BAAR;
Hemograma completo;
Uréia;
Creatina;
Glicemia;
Sorologia para Chagas;
VDRL;
Sorologia para Hepatite “B” e “C” (Hbs, Ag, anti-Hbc IgG e IgM, anti-Hbs, anti-HVC);
Parasitológico de Fezes;
Sumário de Urina.  



Destaque-se, inclusive, dentre os dias retromencionados, o 4/11/2011, data que
corresponde  aos  cinco  dias  anteriores  à  própria  data  designada  para  a  entrega  dos
exames laboratoriais. 

Considerando  que  os  dois  exames  laboratoriais  emitidos  pelo  Laboratório
Maurílio de Almeida são conclusivos que o Apelado não é reagente à Hepatite B, f. 89
e 91, e que as Declarações do HEMOCENTRO atestam ser ele doador de sangue, f.
95/96, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos do  item 7.3.3 do Edital e, por
consequência, a inexatidão do resultado dos Exames Médicos. 

Em  decorrência  do  resultado  do  Exame  Médico  que  considerou  inapto,  o
Apelado  foi  excluído  das  fileiras  da  Polícia  Militar,  consoante  a  Portaria  n.º
GCG/0195/2012-CG, de 5/12/2012, f. 109.

Embora inexista documento demonstrando que o Apelado tenha continuado e
concluído o Curso para Formação de Soldados PM/BM, os documentos de f. 99/106
consubstanciados  nas  Escalas  de  Serviço  e  nos  contracheques  datados  de  2012,
comprovam que houve seu ingresso na Polícia Militar como Soldado. 

Considerando  que  o  Apelado  já  estava  fazendo  parte  da  Polícia  Militar,
demonstra-se desarrazoada e desproporcional sua exclusão da Corporação, consoante
entendimento esposado por este Tribunal de Justiça3,e pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo4, pelo que  deve ser mantida a anulação do ato administrativo de exclusão das
fileiras da PM, como acertadamente decidiu o Juízo.

3 APELAÇÃO.  CONCURSO PÚBLICO.  EDITAL.  SOLDADO  PM  2ª  CLASSE CANDIDATO
PORTADOR DE CICATRIZ NA TÍBIA (fratura de joelho esquerdo, com parafuso) INAPTIDÃO
CONSTATADA NO EXAME MÉDICO AÇÃO ANULATÓRIA Pretensão inicial do autor voltada à
anulação do ato jurídico que lhe considerou inapto ao cargo público almejado, sob o fundamento de
ilegalidade do ato administrativo, determinando-se sua reintegração ao concurso público de admissão
ao cargo de soldado PM 2ª classe sentença que julgou procedente a demanda para fins de anular o ato
que considerou inapto o autor, por entender que o ato administrativo foi arbitrário e extrapolou os
itens do edital, determinando a readmissão do candidato ao certame, prosseguindo-se as demais fases
faltantes do concurso, de modo a ser admitido se nelas for aprovado ausência de razoabilidade e
proporcionalidade no ato praticado pela Administração Estadual perito judicial  que concluiu pela
capacidade do autor para o exercício de atividades multiprofissionais cicatriz que, no caso concreto,
não demonstrou ser incompatível  com o exercício do cargo sentença mantida. Recursos, oficial e
voluntário da FESP, improvidos (TJSP, 4.ª Câmara de Direito Privado, APL 90000959720098260053
SP 9000095-97.2009.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, julgado em 26/10/2015, publicado
em 30/10/2015).

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  REMESSA  OFICIAL  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO.  Curso  de  Formação  de  Soldados  da  Polícia
Militar do Estado da Paraíba. Exame de Saúde. Inaptidão. Tatuagem. Desarrazoabilidade. Concessão
da  ordem.  Remessa  oficial.  Manifesta  improcedência.  -  A  adoção  de  critérios  para  seleção  de
candidatos,  em  concurso  público,  não  obstante  se  encontre  dentro  do  poder  discricionário  da
Administração, deve observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade, afigurando-se o
critério de eliminação do candidato na Inspeção de Saúde, referente ao Exame de Seleção ao Curso
de Formação de Cabos da Aeronáutica, em razão da existência de tatuagem no corpo, como no caso,
preconceituoso,  discriminatório  e  desprovido  de  razoabilidade  TRF1  Ap  em  MS  nº
200633000182498, DJ 03/12/2007). - Não deve ser conhecida a remessa necessária, por manifesta
improcedência,  quando  a  sentença  encontra-se  em  absoluta  conformidade  com  os  princípios
constitucionais da razoabilidade, da eficiência, da igualdade e da legalidade art. 557, CPC. (TJPB,
Remessa  Necessária  nº  20020100480249001,  Tribunal  Pleno,  Relator  Manoel  Soares  Monteiro,
julgado em 16/02/2012).

4



Posto isso,  afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialetecidade
recursal,  no  mérito,  conhecidas  a  Remessa  Necessária  e  a  Apelação,  nego-lhes
provimento.

É o voto.

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


