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APELAÇÃO  CÍVEL. MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. PM/BM 2014. CONVOCAÇÃO
PARA 3°  ETAPA.  EXAME DE SAÚDE.  RESULTADO.
INAPTO.  APRESENTAÇÃO  SEM  ESPECIFICIDADE
DE ALGUNS. ATO MANIFESTAMENTE RIGOROSO E
DESPROVIDO DE RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE
PRETERIÇÃO  A  OUTROS  CANDIDATOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.  
 
“Centra-se,  aqui,  o  caráter  abusivo  do  ato  administrativo,
porque cabia à banca examinadora, após a análise do recurso
administrativo,  onde  foi  exposta  toda  a  situação  fática
retrocitada,  prover  o  apelo  e,  a  seu  critério,  exigir  exames
complementares  que  indicassem  ou  afastassem  qualquer
condição incapacitante previstas no subitem 8.9, e não excluir
o candidato da seleção porque não teria ele apresentado exame
toxicológico original, quando, na verdade, é dever da comissão
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receber  até  "cópias  autenticadas  do  exames  laboratoriais  e
complementares", consoante regra escrita no subitem 2.3 (fls. 443).
10  Demais, o objetivo precípuo da etapa de inspeção médica, a meu
sentir,  é  única  e  exclusivamente  atestar  a  condição  de  saúde  do
candidato,  ou  seja,  a  sua  higidez,  sendo  inaceitável  que  a
administração impeça a sua comprovação, tanto que o próprio edital
de abertura, em seu subitem 8.9.2.1, faculta à banca examinadora
exigir  "qualquer  outro  exame  complementar  (...)  que  se  torne
necessário para firmar um diagnóstico visando dirimir eventuais
dúvidas",  podendo,  inclusive,  convocar  o  candidato  "para  novo
exame clínico".  (…)   O ato  administrativo  é  que  se  mostra,  ao
menos  neste  momento  processual,  manifestamente  rigoroso  e
desarrazoado,  sinalizando  a  presença  dos  requisitos  de
prestabilidade para a manutenção da concessão da medida liminar
agravada   relevância  da  fundamentação  e  risco  de  ineficácia  da
medida, caso somente concedida por sentença (art. 7º, inciso III da
Lei  nº  12.016/09).”  12   Recurso  conhecido  e  desprovido.
(TJCE;  AgRg 062666574.2014.8.06.0000/50000;  Órgão Especial;
Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque; DJCE 09/01/2015; Pág. 8) 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Paraíba,
contra decisão do Juízo da 2° Vara da Fazenda Pública da Capital (fls. 245/251)
que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Hélio Tarik de Araújo
Frazão em  face  do recorrente, concedeu  a  segurança  para  que  o  autor
permanecesse no concurso previsto no edital n° 001/2014 – CFSd PM/BM 2014.
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O juízo a quo entende “não ser razoável excluir um candidato do
certame simplesmente pelo fato de não ter apresentado especificidades de um determinado
exame, até porque o mesmo trouxe aos autos os referidos, comprovando sua aptidão para
continuar no certame.”

Nas razões recursais, fls. 260/267, o Estado da Paraíba invoca
o princípio da legalidade para sustentar a reforma do julgado, tendo em vista
que  “o  instrumento  editalício  estabeleceu  expressamente  o  horário  impreterível  de
apresentação  dos  exames  médicos,  bem  como  quais  seriam  os  exames  a  serem
apresentados (…) e que a não apresentação no dia e horário estabelecido implicaria em
reprovação no referido exame, o que de fato ocorreu.

Afirma que “sendo o edital, a lei do concurso público, obviamente
não  pode  o  candidato  insurgir-se  contra  as  normas  fixadas  após  a  sua  publicação,
tentando modificá-las, tumultuando por completo a organização do concurso.” 

Aduz  que  aceitar  a  apresentação  de  exames  posteriores  à
data  fixada,  violaria  o  princípio  da  isonomia,  pois  estaria  sendo  dispensado
tratamento diferenciado ao promovente em detrimento dos demais.

Pugna pelo provimento do apelo para que a segurança seja
negada.

Sem contrarrazões, fl. 268v.

A  Procuradoria  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso, fls. 274/277.

É o relatório. 

V O T O

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz Convocado
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Contam  os  autos  que  Hélio  Tarik  de  Araújo  Frazão  foi
considerado  inapto  no  certame  em  razão  de  não  ter  apresentado  as
especificidades  exigidas  no  exame  de  Hepatite  descrito  no  subitem  9.3.3.12:
sorologia para Hepatites B e C.

Insatisfeito,  impetrou  mandado  de  segurança  em  face  do
Estado da Paraíba alegando que o exame foi  integralmente realizado,  apenas
deixando de apontar as especificidades exigidas e que,  apesar de previsto no
Edital, não lhe foi oportunizado a realização do exame supostamente faltante no
prazo de três dias, consoante descrito nos itens 9.3.10 e 9.3.11 do edital.

O juízo primevo concedeu a segurança por entender não “ser
razoável excluir um candidato do certame simplesmente pelo fato de não ter apresentado
especificidades  de  um  determinado  exame,  até  porque  o  mesmo  trouxe  aos  autos  os
referidos, comprovando sua aptidão para continuar no certame.”

Pois bem.

Não verifico  plausibilidade nos argumentos  aduzidos  pelo
apelante,  eis  que  o  ato  administrativo  se  mostra  manifestamente  rigoroso  e
desarrazoado.

O objetivo precípuo da etapa de inspeção médica é única e
exclusivamente atestar a condição de saúde do candidato, ou seja, a sua higidez,
sendo inaceitável que a administração dificulte a permanência do candidato nas
demais  etapas  por  não  ter  apresentado  especificidades  de  um  exame
anteriormente realizado e apresentado. 

Apesar de estar previsto no edital do concurso, no item 9.3.3,
fl.  36,  vejo  formalismo  excessivo  por  parte  da  banca,  que  poderia  cobrar  a
especificidade dos que já foram entregues, sob pena de inaptidão para a próxima
fase.
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Não  se  trata  de  preterir  o  recorrido  em  detrimento  dos
demais candidatos, tendo em vista que será realizado exame apenas para fins de
complementação dos que já foram entregues.

 Nesse sentido colaciono recente jurisprudência:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.

CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATO  ELIMINADO  DURANTE

INSPEÇÃO MÉDICA.  RECURSO ADMINISTRATIVO REJEITADO

AO  ARGUMENTO  DE  QUE  "NÃO  APRESENTOU  EXAME

TOXICOLÓGICO  ORIGINAL".  ATO  MANIFESTAMENTE

RIGOROSO  E  DESPROVIDO  DE  RAZOABILIDADE. PRESENÇA

DOS  REQUISITOS  DE  PRESTABILIDADE  PARA A MANUTENÇÃO

DA  CONCESSÃO  DA  MEDIDA  LIMINAR   RELEVÂNCIA  DA

FUNDAMENTAÇÃO E RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA, CASO

SOMENTE CONCEDIDA POR SENTENÇA (ART. 7º, INCISO III DA LEI

Nº  12.016/09).  RECURSO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.(…)  8   Em

síntese,  inicialmente,  a  comissão  considerou  o  agravado  inapto,

justificando sua decisão na ausência do exame toxicológico por ocasião

da  inspeção  médica.  Depois,  ao  analisar  o  recurso  administrativo,

desta feita coligido com "cópia simples digital" do exame, rejeitou o

reclamo  ao  argumento  de  que  o  candidato  "não  apresentou  exame

toxicológico  original".  9   Centrase,  aqui,  o  caráter  abusivo  do  ato

administrativo, porque cabia à banca examinadora, após a análise do

recurso  administrativo,  onde  foi  exposta  toda  a  situação  fática

retrocitada,  prover  o  apelo  e,  a  seu  critério,  exigir  exames

complementares  que  indicassem  ou  afastassem  qualquer  condição

incapacitante previstas no subitem 8.9, e não excluir o candidato da

seleção porque não teria ele apresentado exame toxicológico original,

quando,  na  verdade,  é  dever  da  comissão  receber  até  "cópias

autenticadas  do  exames  laboratoriais  e  complementares",  consoante

regra escrita no subitem 2.3 (fls. 443). 10  Demais, o objetivo precípuo

da etapa de inspeção médica, a meu sentir, é única e exclusivamente

atestar a condição de saúde do candidato, ou seja, a sua higidez, sendo
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inaceitável que a administração impeça a sua comprovação, tanto que

o próprio edital de abertura, em seu subitem 8.9.2.1, faculta à banca

examinadora exigir "qualquer outro exame complementar (...) que se

torne necessário para firmar um diagnóstico visando dirimir eventuais

dúvidas", podendo, inclusive, convocar o candidato "para novo exame

clínico". Precedente  deste  c.  Òrgão  Especial:  In  casu,  o  conteúdo dos

autos demonstra a boa fé do impetrante que, embora tenha realizado

todos os exames solicitados no edital do concurso, o laudo da coluna

sacra  não  foi  apresentado  por  equívoco  da  médica  radiologista

responsável.  Do  mesmo  modo,  considerando  que  a  finalidade  da

inspeção  de  saúde  é  constatar  a  higidez  do  candidato,  não  deve  a

Administração  Pública  impedir  a  sua  comprovação".  (AGRG

007728695.2012.8.06.0000/50000; Rel. Des. Ademar Mendes Bezerra) 11  

Nestas  circunstâncias,  não  enxergo,  na  decisão  agravada,  afronta  à

ordem constitucional ou infraconstitucional, notadamente aos princípio

da isonomia e da vinculação ao edital.  O ato administrativo é que se

mostra, ao menos neste momento processual, manifestamente rigoroso

e  desarrazoado,  sinalizando  a  presença  dos  requisitos  de

prestabilidade  para  a  manutenção da  concessão  da  medida  liminar

agravada   relevância  da  fundamentação  e  risco  de  ineficácia  da

medida, caso somente concedida por sentença (art. 7º, inciso III da Lei

nº 12.016/09). 12  Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; AgRg 0626665-

74.2014.8.06.0000/50000;  Órgão  Especial;  Rel.  Des.  Emanuel  Leite

Albuquerque; DJCE 09/01/2015; Pág. 8) 

Como bem pontuado pelo juízo primevo, o caso reclama a
aplicação do “princípio da razoabilidade, segundo o qual: a Administração, ao atuar no
exercício de descrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em
sintonia com o senso comum de pessoas equilibradas e  respeitosa das finalidades que
presidiram a outorga da competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em claro
que  não  serão  apenas  inconvenientes,  mas  também  ilegítimas  e,  portanto,
jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas desarrazoadas e bizarras, incoerentes ou
praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por
quem tivesse  atributos  normais de prudência,  sensatez  e  disposição de acatamento às
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finalidades da lei atributiva da discrição manejada.” (Celso Antônio Bandeira de Mello in
curso de Direito Administrativo, Malheiros, 2002, 14ª ed.., p. 91-93).”

Importante  consignar  que  a  referida  complementação  fora
providenciada no dia 04/11/2014 (fl. 208), antes mesmo do resultado do exame de
saúde (19/11/2017, fl . 142), o que demonstra a boa-fé do candidato em cumprir as
regras do certame.

Com  essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO  AO
APELO.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 17 de abril
de  2018, o  Exmo  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do
julgamento, além do Relator e do Presidente, o Exmo. Juiz Convocado Ricardo
Vital  de  Almeida.   Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete  no  TJ/PB,  em  João  Pessoa-PB,  19  de  abril  de
2018.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
            Juiz Convocado/Relator
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