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Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Decisão Monocrática

Apelação Cível – nº. 0069356-17.2014.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: Wandson  da  Silva  Luna.  Adv.:  Kilma  da  Luz  Vasconcelos
Carvalho. OAB/PB nº. 14.915.

Apelado: Estado da Paraíba, rep. por seu Procurador, Igor de Rosalmeida
Dantas. 

EMENTA: ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO
CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO
DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME DE
APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DO CANDIDATO
POR  MOTIVOS  DE  SAÚDE. MATÉRIA  COM
PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO
EDITALÍCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO
DO  ART.  932,  IV,  ‘B’,  DO  CPC. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO. 

-  O  entendimento  do Supremo  Tribunal
Federal  é  de  que  inexiste  direito  dos
candidatos  em concurso  público  à  prova  de
segunda chamada nos testes de aptidão física
em  razão  de  circunstâncias  pessoais,  ainda
que de caráter fisiológico ou de força maior,
salvo contrária disposição editalícia.

-  Tendo  o  certame  objeto  da  presente
discussão  previsto  expressamente  que  não
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haveria,  sob  qualquer  hipótese,  segunda
chamada para a realização de quaisquer das
etapas  do  concurso,  o  apelante  não  tem
direito  à  remarcação  do  exame  de  aptidão
física  para  outra  data,  pois  configuraria  em
flagrante  quebra  de  isonomia  do  certame,
posto que tal  oportunidade não foi conferida
aos demais participantes. 

RELATÓRIO.

Trata-se  de apelação  interposta por Wandson  da  Silva  Luna

hostilizando a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública

da  Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  Ação  Ordinária  com  Pedido  de

Antecipação de Tutela, ajuizada pelo ora apelante, contra o  Estado da

Paraíba. 

Do  histórico  processual,  verifica-se  que  o  apelante  ajuizou  a

presente demanda alegando, em síntese, que realizou concurso público

para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado da

Paraíba, regulado pelo Edital nº. 001/2014, concorrendo para o cargo de

Soldado da Polícia Militar.

Relatou que, após obter êxito nas duas primeiras fases do certame,

quais sejam, o exame intelectual e psicológico, foi considerado inapto na

terceira fase, composto pelo exame de saúde, o qual foi submetido ao

exame oftalmológico, em razão de possuir  “Acuidade Visual” abaixo do

mínimo exigido no edital.

Asseverou que “possui  aptidão no exame oftalmológico adequado
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para  exercer  a  carreira  de  Soldado  Policial  Militar,  não  se  tratando de

doença  oftalmológica grave,  muito  menos degenerativa  e,  sim,  de  um

problema  absolutamente  corrigível  pela  avançada  tecnologia  nos  dias

atuais, como uso de óculos e lentes de contato.”

  

Às  fls.  54/58,  o  magistrado  singular  deferiu  a  tutela  antecipada,

determinando  a  imediata  convocação  do  apelante  para  realizar  a  fase

seguinte do concurso.

No entanto, na sentença (fls. 98/107), julgou improcedente o pedido

inicial, em razão da ausência injustificada do apelante na quarta fase do

concurso, consistente no Exame de Aptidão Física, apesar de devidamente

convocado.

Insatisfeito,  em  suas  razões  recursais,  o  apelante  alegou,  em

síntese, que “por motivos de saúde, não pôde comparecer para a 4ª Etapa

do Certame (TAF).”

Alegou,  ainda,  que  pleiteou  a  concessão  de  nova  data  para  a

realização do exame de aptidão física, o qual foi negado pelo magistrado a

quo.

Afirmou ter se submetido a duas provas simuladas, em momentos

distintos,  acompanhado por  um preparador  físico,  seguindo  as  normas

previstas no edital e logrando êxito nas duas ocasiões, porquanto estaria

capacitado para o exercício do cargo.

Pontuou  acerca  da  vasta  jurisprudência  em  sentido  contrário,

entendendo ser possível o deferimento para os casos em que a ausência
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do candidato é justificada por motivo de saúde.

Por fim, requereu o provimento do apelo, para reformar a sentença

em sua totalidade.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  Estado  da  Paraíba  pugnando  pelo

desprovimento do recurso (fl. 133/139).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 147/151), opinando

pelo desprovimento do apelo, para que se mantenha a sentença em sua

totalidade.

É o relatório.

D E C I D O. 

Ao  compulsar  os  autos,  verificado  a  presença  dos  pressupostos

exigidos para a admissibilidade recursal, conheço do apelo.

O cerne da questão consiste em verificar se a parte apelante possui

direito ou não à concessão de nova data para realização do Exame de

Aptidão Física em concurso público, tendo em vista a sua impossibilidade

de submeter-se  a  tal  fase  da  data  prevista  no  edital,  por  motivos  de

saúde, conforme comprovado por atestado médico.

Sobre  o  tema,  o  Supremo  Tribunal  Federal  no  julgamento  do

Recurso Extraordinário  nº.  630.733/DF,  de relatoria  do Ministro  Gilmar

Mendes, em sede de Repercussão Geral, decidiu que inexiste direito dos

candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes

de  aptidão  física  em  razão  de  circunstâncias  pessoais,  ainda  que  de
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caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia.

Veja-se:

Recurso  extraordinário.  2.  Remarcação  de
teste  de  aptidão  física  em concurso  público
em razão de problema temporário de saúde.
3.  Vedação  expressa  em  edital.
Constitucionalidade.  4.  Violação  ao  princípio
da  isonomia.  Não  ocorrência.  Postulado  do
qual não decorre, de plano, a possibilidade de
realização de segunda chamada em etapa de
concurso  público  em  virtude  de  situações
pessoais do candidato. Cláusula editalícia que
confere eficácia ao princípio da isonomia à luz
dos  postulados  da  impessoalidade  e  da
supremacia  do  interesse  público.  5.
Inexistência  de  direito  constitucional  à
remarcação  de  provas  em  razão  de
circunstâncias  pessoais  dos  candidatos.  6.
Segurança  jurídica.  Validade  das  provas  de
segunda  chamada  realizadas  até  a  data  da
conclusão  do  julgamento.  7.  Recurso
extraordinário a que se nega provimento. (RE
630733,  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  15/05/2013,
ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO
GERAL  -  MÉRITO  DJe-228  DIVULG  19-11-
2013 PUBLIC 20-11-2013). 

No  caso  em  disceptação,  pela  leitura  do  Edital  nº.  001/2014  –

Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar

do Estado da Paraíba (fls. 17/46), verifica-se que o item 1.5 foi expresso

no  sentido  de  que  não  haveria  segunda  chamada  para  nenhuma das

  

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        



Processo nº. 0069356-17.2014.815.2001

etapas do concurso, in verbis:

1.5  Não  haverá,  sob  qualquer  hipótese,
segunda chamada para nenhuma das etapas
do concurso constante neste edital, nem será
permitida  a  realização  de  qualquer  etapa
deste  concurso,  fora  do  local  e  horário
previamente  estabelecido  no  edital  de
convocação, ficando o candidato ausente, por
qualquer motivo, eliminado do concurso.

Nesse  viés,  o  certame  objeto  da  presente  discussão  previu

expressamente que não haveria, sob qualquer hipótese, segunda chamada

para a realização de quaisquer das etapas do concurso. 

Desse modo,  mesmo por  motivos de saúde,  o apelante não tem

direito à remarcação do exame de aptidão física para outra data, pois

configuraria em flagrante quebra de isonomia do certame, posto que tal

oportunidade não foi conferida aos demais participantes. 

Esta é também a orientação dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE CARGOS DE SOLDADO-
MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO
DISTRITO FEDERAL. EXAME DE APTIDÃO
FÍSICA(TAF).  CASO  FORTUITO  E  DE
FORÇA  MAIOR.  COMPLICAÇÕES
DECORRENTES DE CIRURGIA REALIZADA
PREVIAMENTE  A  DATA  DA  PROVA.
AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.
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PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme recente
entendimento do Supremo Tribunal Federal ao
analisar o recurso com regime de repercussão
geral  (RE  630733/DF,  rei.  Min.  Gilmar
Mendes,  15.05.2013),  os  candidatos  em
concurso público não têm direito à prova de
segunda chamada nos testes de aptidão física
em  razão  de  circunstâncias  pessoais,  ainda
que de caráter fisiológico ou de força maior,
salvo se houver previsão no edital permitindo
essa  possibilidade.  2.  Na  situação  posta,  o
edital do certame previu expressamente que
alterações  psicológicas  e/ou  fisiológicas
temporárias  que  impossibilitassem  a
realização  da  prova  ou  que  diminuíssem  a
capacidade  física  do  candidato  não  seriam
levados  em  consideração,  salvo  se  a
candidata, ao se apresentar para a realização
do  exame,  demonstrasse  o  seu  estado  de
gravidez. 2. 1. A concessão de nova data para
a  realização  de  teste  de aptidão  física  para
candidatos  em  situações  não  previstas  no
edital  resulta  em  afronta  ao  princípio  da
isonomia,  pois  a  candidata  teria  nova
oportunidade,  não  cabendo  ao  Poder
Judiciário  modificar  ou  mesmo  ampliar  as
hipóteses excepcionais previstas no edital do
concurso, os quais encontram-se sob o crivo
do  mérito  administrativo.  Precedentes  desta
Corte.  3.  Recurso  conhecido  e  improvido.
(Processo  nº  07148262820178070000
(1067097),  7ª  Turma  Cível  do  TJDFT,  Rel.
Gislene  Pinheiro.  j.  13.12.2017,  DJe
15.12.2017).  
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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME
NECESSÁRIO.  JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO.
ART.  1.030,  INC.  II  DO  CPC/2015.
NECESSIDADE  DE  ADEQUAÇÃO  DO
ACÓRDÃO  AO  PARADIGMA
REPRESENTADO PELO 630.733/DF. AÇÃO
ORDINÁRIA.  CONCURSO  PÚBLICO.
SOLDADO  DA  POLÍCIA  MILITAR  DO
PARANÁ.  SENTENÇA  PARCIALMENTE
PROCEDENTE.  EXAME  DE  APTIDÃO
FÍSICA.  GRAVIDEZ.  PREVISÃO  NO
EDITAL NEGANDO A POSSIBILIDADE DE
REMARCAÇÃO  DE  DATA  DA  PROVA.
AUSÊNCIA  DO  DIREITO.  CLÁUSULA
EDITALÍCIA QUE CONFERE EFICÁCIA AO
PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA  À  LUZ  DOS
POSTULADOS DA IMPESSOALIDADE E DA
SUPREMACIA  DO  INTERESSE  PÚBLICO.
NECESSIDADE  DE  ALTERAÇÃO  PARCIAL
DO  ACÓRDÃO  RETRO.  ADEQUAÇÃO  DA
SUCUMBÊNCIA.  SENTENÇA  REFORMADA.
RECURSO  PROVIDO  SENTENÇA
REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
(Processo nº 1335182-3, 4ª Câmara Cível do
TJPR, Rel. Cristiane Santos Leite. unânime, DJ
06.09.2017). 

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO.  AGENTE  PENITENCIÁRIO.
EDITAL  SAEB/03/2014.  TAF.  LESÃO
DURANTE  PREPARAÇÃO  PARA  O  TESTE.
DIREITO  À  SEGUNDA  CHAMADA.
CIRCUNSTÂNCIAS  PESSOAIS.
IMPOSSIBILIDADE.  VEDAÇÃO EXPRESSA
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DO  EDITAL  DO  CERTAME.
JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA
DENEGADA. I.  Teste  de  Aptidão  Física.
Previsão no edital do certame. Amparo no art.
37, incisos I e II da Constituição Federal. II.
Impetrante que apresentou lesão no ombro,
sofrida  durante  o  treinamento  para  o  TAF.
Solicitação de realização do Teste em outra
oportunidade. Impossibilidade. III. O Plenário
do  Supremo Tribunal  Federal,  no  exame do
RE 630733/DF, em sede de repercussão geral,
firmou  entendimento  no  sentido  de  que  os
candidatos em concurso público não possuem
direito  à  prova  de  segunda  chamada  nos
testes  de  aptidão  física  em  razão  de
circunstâncias pessoais, ainda que de caráter
fisiológico ou de força maior, salvo se houver
previsão  no  edital  permitindo  essa
possibilidade.  IV.  Item  4,  i,  da  Portaria  nº
91/2015,  que  normatiza  a  realização  dos
Exames  Pré-admissionais.  V.  Incidência  do
princípio da isonomia, e da razoabilidade. VI.
SEGURANÇA  DENEGADA.  (Mandado  de
Segurança  nº  0002876-54.2016.8.05.0000,
Seção  Cível  de  Direito  Público/TJBA,  Rel.
Carmem  Lucia  Santos  Pinheiro.  Publ.
10.11.2016). 

Destarte, o artigo 932, IV, 'b', do Código de Processo Civil autoriza

ao  relator,  negar  provimento  ao  recurso  que  for  contrário  a  acórdão

proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça

em julgamento de recursos repetitivos.
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Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE

APELAÇÃO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

P.I.

João Pessoa, 21 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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