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ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2014269-31.2014.815.0000.
ORIGEM: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Darlan Oliveira de Morais.
ADVOGADO: Ricardo Nascimento Fernandes.
AGRAVADO: Estado da Paraíba.
PROCURADOR: Gustavo Nunes Mesquita.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CONCURSO  PÚBLICO.
INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA
MÍNIMA.  PREVISÃO  LEGAL  E  EDITALÍCIA.  POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "é constitucional a exigência de altura
mínima  para  o  ingresso  em  carreiras  militares,  desde  que  haja  previsão  legal
específica". (EDcl no RMS nº 34.394, MG, relator o Ministro Benedito Gonçalves,
DJe de 24.09.2012).

VISTO, relatado e discutido o presente Agravo de Instrumento, processo n.°
2014269-31.2014.815.0000,  em que  figuram como Agravante  Darlan  Oliveira  de
Morais e Agravado o Estado da Paraíba.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
seguindo  o  voto  do  Relator,  conhecer  do  Agravo  de  Instrumento e  negar-lhe
provimento.

VOTO.

Darlan  Oliveira  de  Morais interpôs Agravo de Instrumento contra a
Decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, prolatada
nos autos da Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo c/c Pedido de Indenização
por Danos Materiais e Morais por ele ajuizada em face do Estado da Paraíba, que
indeferiu o pedido de antecipação da tutela que objetivava a suspensão imediata do
resultado do exame de saúde que o eliminou do Concurso por sua altura ter inferior a
1,65m, bem como a sua imediata convocação para a fase seguinte do Certame.

Em suas razões, 02/05v, alegou que participou do Concurso para o Curso de
Formação de Soldados da Polícia Militar deste Estado, conforme Edital n° 001/2014,
logrando aprovação tanto na prova objetiva, quanto no exame psicotécnico e, quando
submetido ao exame de saúde, foi sumariamente eliminado no teste biométrico por
não preencher o requisito previsto no item 9.3.8 do Edital de regência, consistente
exigência  de  altura  mínima  de  1,65m para  candidatos  do  sexo masculino,  tendo
considerado injusta a sua eliminação em razão da ausência de 3cm em sua estatura



para alcançar a referida altura.

Sustentou que não existe previsão legal que autorize a exigência de altura
mínima como critério de eliminação do candidato no certame em questão, devendo
serem aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu  e  teve  indeferida  a  antecipação  da  tutela  recursal  e,  no  mérito,
pugnou  pelo  provimento  do  Recurso  para  que  a  Decisão  seja  reformada
determinando a sua participação nas demais etapas do Certame.

Contrarrazoando, f. 87/91, o Agravado alegou que para o STJ o exame de
aptidão física é fase essencial do Concurso para seleção de Militar, como também
que a exigência de altura mínima para ingresso nos quadros da Polícia  Militar  é
prevista no Edital, sendo uma ofensa aos princípios da impessoalidade e isonomia a
aprovação do Agravante no Certame, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do  Recurso,  por
entender que o Agravante não preenche as exigências Editalícias, f. 94/96.

É o Relatório. 

O STJ pacificou o entendimento de que é possível a exigência de altura
mínima para o ingresso na carreira de Policial Militar, desde que haja previsão legal.1

O artigo 2.º, inciso VII, da Lei Estadual n.º 7.605/20042, que dispõe sobre o
ingresso na Polícia Militar deste Estado da Paraíba, prevê a altura mínima de 1,65m
para os candidatos do sexo masculino, revestindo de legalidade a previsão constante

1ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR.
EXIGÊNCIA  DE  ALTURA  MÍNIMA.  POSSIBILIDADE.  1.  Trata-se,  na  origem,  de  Mandado  de
Segurança impetrado contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso do
Sul e pelo Secretário de Estado e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em que a recorrente pretende
não ser  eliminada do Concurso Público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia
Militar de Mato Grosso do Sul, em razão da exigência de altura mínima de 1,60m para candidatos do sexo
feminino. 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a
exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica.
3. Há expressa previsão legal de altura mínima de 1,60m para ingresso na carreira de Policial Militar do
Estado do Mato Grosso do Sul (sexo feminino) na Lei Estadual 3.808/2009, razão pela qual a irresignação
não  merece  prosperar.  4.  Recurso  Ordinário  não  provido.  (RMS  46.243/MS,  Rel.  Ministro  Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DE PRAÇA DA POLÍCIA
MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que "é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde
que haja previsão legal específica" (EDcl no RMS nº 34.394, MG, relator o Ministro Benedito Gonçalves,
DJe de 24.09.2012). Espécie em que a exigência de estatura mínima para ingresso no cargo de Soldado da
Polícia Militar do Estado de Goiás tem previsão legal (Lei Estadual nº 15.704, de 2006, que instituiu o
Plano de Carreira de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás).
Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  RMS  45.887/GO,  Rel.  Ministro  Ari  Pargendler,  Primeira
Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 10/09/2014).

2Art. 2º – As condições gerais para o ingresso na Polícia Militar do Estado da Paraíba são as seguintes:
[…]
VII – ter altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros), quando do sexo masculino, e
de 1,60m (um metro e sessenta centímetros), quando do sexo feminino;



no Edital de regência n.º 001/2014 – CFSd PM/BM 2014,  item 9.3.8, alínea a3, f.
30, como também o ato administrativo que considerou o Agravante inapto no Exame
de Saúde, f. 47, em razão de sua altura ser inferior à exigida. 

Posto isso, conhecido o Agravo de Instrumento, nego-lhe 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

3 9.3.8 Parâmetros e Índices Admissionais:
a) Altura – altura mínima de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros), para homens, e 1,60 m (um
metro e sessenta centímetros), para mulheres.


