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EMENTA:  REMESSA  NECESSÁRIA.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA
POLÍCIA  MILITAR  DA  PARAÍBA.  VINCULAÇÃO  ÀS  NORMAS
EDITALÍCIAS.  ELIMINAÇÃO  DE  CANDIDATO  EM  EXAME  SE  SAÚDE.
INAPTIDÃO NO EXAME OFTALMOLÓGICO. COMISSÃO COORDENADORA
QUE NÃO FORNECEU OS PARÂMETROS OBTIDOS. LAUDO PARTICULAR
ATESTANDO ACUIDADE VISUAL SEM CORREÇÕES DE 20/20 EM AMBOS
OS OLHOS. ÍNDICES QUE ATENDEM AOS PARÂMETROS PREVISTOS NO
EDITAL.  INDEVIDA  ELIMINAÇÃO  DO  CERTAME.  NEGADO
PROVIMENTO À REMESSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e
o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos
certames  públicos,  sendo  o  instrumento  norteador  da  relação  jurídica  entre  a
Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras
de isonomia e de imparcialidade.

2.  “O controle judicial do ato administrativo, mesmo nas hipóteses relacionadas a
concursos públicos, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da separação dos
poderes,  considerando  que  é  possível  ao  Poder  Judiciário,  respeitando  a
discricionariedade  administrativa,  verificar  se  houve  afronta  aos  princípios  da
legalidade e da vinculação ao edital.” (TJCE; APL-RN 003457786.2005.8.06.0001;
Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Paulo  Airton  Albuquerque  Filho;  DJCE
17/07/2015; Pág. 26)

3. Considera-se apto no exame oftalmológico o candidato que apresentar acuidade
visual mínima de 20/40 em cada olho, sem correções, e corrigidos para 20/40 em um
olho e 20/30 no outro, com a melhor correção possível. Inteligência do Item 9.3.8,
do Edital nº 001/2014 – CFSd PM/BM 2014.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária  n.º  0001920-07.2015.815.2001,  em  que  figuram  como  partes  Luan
Adonis da Costa Dantas e o Estado da Paraíba.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Remessa
Necessária e negar-lhe provimento.

VOTO.



Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara
da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 106/110, nos autos da Ação de
Obrigação  de  Fazer  intentada  por  Davidson  Cunha  da  Silva  em  desfavor  do
Estado  da  Paraíba, que  julgou  procedente  o  pedido,  confirmando  a  tutela
concedida de forma antecipada,  para anular o ato administrativo que eliminou o
Promovente do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia
Militar e determinar ao Ente Estatal que assegure sua participação no referido curso,
por considerar que a Administração cometeu erro material ao desclassificá-lo por
inaptidão no exame oftalmológico, condenando o Estado, ainda, ao pagamento dos
honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 20% sobre o valor
atribuído à causa.

Não houve interposição de recursos, consoante a Certidão de f. 113-v.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito, por não restarem
configuradas quaisquer das hipóteses do art. 178, I a III, do CPC.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária.

Os  princípios  basilares  para  a  realização  de  concurso  público  são  o  da
legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a
aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica
entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também,
em regras de isonomia e de imparcialidade.



Consoante  a  jurisprudência  dos  Tribunais  de  Justiça  pátrios1,  o  controle
judicial  do  ato  administrativo,  mesmo  nas  hipóteses  relacionadas  a  concursos
públicos, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da separação dos poderes,
considerando que é possível ao Poder Judiciário, respeitando a discricionariedade
administrativa,  verificar  se  houve  afronta  aos  princípios  da  legalidade  e  da
vinculação ao edital.

No caso dos autos, o Autor se submeteu ao Concurso Público para o Curso
de Formação de Soldados PM/BM – 2008, da Polícia Militar deste Estado, regido
pelo Edital n.º 001/2014, f. 17/45, e, após aprovação nas duas primeiras etapas do
Certame (Exame Intelectual e Psicológico), foi considerado inapto para o exercício
da atividade militar  no Exame de  Saúde (terceira  etapa),  f.  51,  exame que está

1 CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA
E AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.  JULGAMENTO CONJUNTO. CONCURSO
PÚBLICO.  CARGO  DE  AGENTE  DE  POLÍCIA  CIVIL  DO  DISTRITO  FEDERAL.  EDITAL  N.  1.
PCDF/AGENTE,  DE  1º/8/2013.  PROVA  DE  CAPACIDADE  FÍSICA.  FLEXÃO  ABDOMINAL.
REPROVAÇÃO.  CONTROLE  DA  LEGALIDADE  PELO  PODER  JUDICIÁRIO.  POSSIBILIDADE.
REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA JUDICIAL.  EXECUÇÃO  DOS  MOVIMENTOS  DE  ACORDO  COM  AS
REGRAS  DO  EDITAL.  ELIMINAÇÃO  DO  CANDIDATO  AFASTADA.  PROSSEGUIMENTO  NAS
DEMAIS  ETAPAS  DO  CERTAME.  HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA.  PATAMAR  RAZOÁVEL.
CUSTAS.  ISENÇÃO.  HONORÁRIOS  RECURSAIS.  DESCABIMENTO.  REEXAME  NECESSÁRIO  E
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. […] 3. Conquanto seja atribuição
da Administração Pública eleger os elementos para a escolha dos ocupantes dos cargos públicos, não se
pode  olvidar do  princípio  da  inafastabilidade  do  controle  jurisdicional  (CF,  art.  5º,  XXXV),  o  qual
permite que os atos discricionários sejam objeto de controle à luz da legalidade, da razoabilidade e da
proporcionalidade. 4. O Poder Judiciário tem legitimidade, não para a revisão do mérito administrativo,
diga-se, mas para analisar a legalidade de correção e da razoabilidade dos parâmetros norteadores da
formulação e  conclusões  resultantes  das  etapas  do  certame  à  luz  do  exigido  no  edital,  configurando
proteção a exclusões injustas, arbitrariedades, tudo em prestígio aos princípios da isonomia, igualdade,
impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. […] (TJDF; APO 2014.01.1.062074-9; Ac. 977.499;
Primeira Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 26/10/2016; DJDFTE 18/11/2016)

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  CONCURSO  PÚBLICO.
PRELIMINARES  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA  E  DE  LITISPENDÊNCIA  REJEITADAS.
REPROVAÇÃO  DO  CANDIDATO  EM  PROVA  ORAL.  INCIDÊNCIA  DA  TEORIA  DO  FATO
CONSUMADO  AFASTADA.  RECONHECIDA A AFRONTA À  LEGALIDADE,  POR  AUSÊNCIA  DE
MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE REDUNDOU NA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.
CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES. […] 3. No mérito, não obstante se reconheça, nos termos dos precedentes do STF e do STJ, a
impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado, considerando que a manutenção do candidato no
concurso  ocorreu  através  de  medida  judicial  de  natureza  precária,  torna-se  necessário  averiguar  se  houve
violação,  pela  Administração  Publica,  à  algum direito  resguardado  ao  autor  da  ação  no  momento  de  sua
exclusão  do  certame.  4.  Sobre  esse  assunto,  é  importante  ressaltar  que  o  controle  judicial  do  ato
administrativo, mesmo nas hipóteses relacionadas a concursos públicos, por si só, não caracteriza afronta
ao princípio da separação dos poderes, considerando que é possível ao Poder Judiciário, respeitando a
discricionariedade administrativa, verificar se houve afronta aos princípios da legalidade e da vinculação
ao edital. […] (TJCE; APL-RN 003457786.2005.8.06.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Airton
Albuquerque Filho; DJCE 17/07/2015; Pág. 26)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PROVA OBJETIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO
CANDIDATO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO
EDITAL, DE ERRO CRASO NA ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES DA PROVA OU DE ILEGALIDADE
PRATICADA PELA BANCA EXAMINADORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO. Não
há  cerceamento  de  defesa  quando  indeferida  prova  considerada  meramente  protelatória,  em  decisão
devidamente fundamentada do juiz de acordo com o poder instrutório que lhe é conferido pelo art. 130 do CPC.
O controle  judicial  dos atos administrativos não pode adentrar no seu aspecto meritório,  analisando
critérios de conveniência e oportunidade, sendo permitido apenas controle de legalidade e do abuso de
poder da autoridade administrativa. Em se tratando questionamentos acerca de critérios de elaboração e
de correção das provas aplicadas em concurso público, o controle de legalidade realizado pelo Judiciário
somente é possível quando evidenciado o desrespeito às regras previstas no edital e, excepcionalmente,
quando  evidenciado  erro  crasso  na  elaboração  das  questões  ou  de  seu  gabarito,  bem como  quando
constatada eventual  ilegalidade  praticada pela  Banca Examinadora,  sob pena de ofensa  ao princípio
constitucional  da  separação  dos  poderes. (TJMG;  APCV 1.0024.13.256340-4/001;  Relª  Desª  Ângela  de
Lourdes Rodrigues; Julg. 26/11/2015; DJEMG 10/12/2015)



previsto no art. 4º, da Lei Estadual n.º 7.605/2004, que dispõe sobre o ingresso na
Polícia Militar da Paraíba2, bem como no item 9.3.8, alínea b3, do citado Edital, que
estabelece os critérios para aferição da acuidade visual do candidato. 

Ao eliminar o Autor do Concurso, a Comissão Coordenadora não forneceu
os  parâmetros  exatos  obtidos  durante  seu  exame  oftalmológico,  realizado  em
06/11/2014, limitando-se a considerá-lo inapto, f. 51. 

O Promovente, por sua vez, apresentou Laudo Oftalmológico subscrito por
médica particular, atestando sua “acuidade visual normal sem correção”, ou seja,
sem uso de óculos ou lentes de contato, de 20/20 em ambos os olhos, f. 52.

Como  estes  índices  atendem  aos  parâmetros  previstos  no  Edital,  sendo,
inclusive, superiores ao mínimo exigido, não há qualquer motivo plausível para sua
eliminação  do  Concurso,  restando  claro  seu  direito  de  participação  na  etapa
subsequente do Certame.

Considerando, portanto, o princípio da vinculação ao instrumento que rege o
Concurso, bem como o nível de acuidade visual do Autor, ele reúne condições para
aprovação dentro dos critérios adotados pelo Edital, razão pela qual a  Sentença não
merece reparos.

Posto isso, conhecida a Remessa, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João Alves  da  Silva  e  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,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

2 Art. 4.º – Os exames de seleção estabelecidos, de caráter classificatório e/ou eliminatório, constarão de múltiplas
provas, testes ou baterias de testes e exames destinados a proporcionar uma avaliação precisa da capacidade e da
aptidão  do  candidato  ao  ingresso  na  Polícia  Militar  do  Estado  da  Paraíba,  levando  em  consideração  as
exigências intelectuais, psicológicas, de saúde e de aptidão física impostas pelas condições de execução das
atividades, funções, cargos e encargos da Corporação. Parágrafo único – Os exames de seleção constarão de: I –
Exame Intelectual; II – Exame de Saúde; III – Exame de Aptidão Física; IV – Exame Psicológico. […]

3 Edital nº 001/2014 – CFSd PM/BM 2014 […]
9.3.8 Parâmetros e Índices Admissionais:
[…]
b) Acuidade Visual – acuidade mínima de 20/40 em cada olho, sem correções, e corrigidos para 20/40 em um 
olho e 20/30 no outro, com a melhor correção possível. [...]


