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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL – nº. 0036084-71.2010.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Geraldo Ângelo dos Santos – Adv.: Joilma de Oliveira Ferreira 
Araújo dos Santos

Apelado: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Alexandre 
Magnus F. Freire   

EMENTA: –  APELAÇÃO CÍVEL  –  CONCURSO 
PÚBLICO  -  TESTE  DE  APTIDÃO  FÍSICA  - 
CANDIDATO  REPROVADO  -  PEDIDO  PARA 
REALIZAÇÃO  DE  NOVO  TESTE  - 
IMPOSSIBILIDADE  DE  REMARCAÇÃO  DO 
TESTE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA 
–  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  - 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Não  é  permitida  a  remarcação  do  teste  de 
aptidão física ao candidato que foi reprovado, 
sob  pena  de  violação  aos  princípios  da 
legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao apelo.     

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível,  interposta  por  Geraldo 
Ângelo dos Santos, hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara 
da  Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital  que  nos  autos  da  Ação 
Ordinária  Inominada,  manejada  contra  o  Estado  da  Paraíba,  julgou 
improcedente o pedido contido inicial.

Nas razões recursais (fls. 46/50), alega o apelante que 
durante  a  realização  dos  testes  físicos  para  o  Curso  de  Formação  de 
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Soldados da Polícia Militar do Estado da Paraíba, após ter feito a prova de 
flexões de barras e abdominais, tentou realizar a prova de corrida de 100 
(cem) metros  no ano de 2008,  mas foi  impedido pelo  instrutor  sob a 
alegação que já se passava das 18:00 horas.

Alega ainda que, houve a violação absoluta ao princípio 
da igualdade, porque a Administração concedeu o direito a apenas alguns 
candidatos de concluírem os testes físicos.

Aduz que, ao ser impedido de realizar os testes físicos 
sem  nenhuma  justificativa,  houve  uma  violação  ao  princípio  da 
impessoalidade, consagrado no art. 37 da Constituição Federal.

Aduz ainda que, possuía todos os requisitos exigidos 
para a aprovação no certame se não fosse a falta de profissionalismo do 
instrutor que coordenava a aplicação da prova.

No final pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 56/65.

A  Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se  pelo 
desprovimento do recurso. (fls. 73/76).

É o relatório.

V O T O

O  caso  dos  autos  trata  de  ação  de  Ação  Ordinária 
Inominada em que o apelante busca a nulidade do exame de aptidão física 
realizado  no  concurso  da  Polícia  Militar  da  Paraíba,  para  o  cargo  de 
Soldado, em que fora reprovado.

O apelante requer a reaplicação do exame de aptidão 
física, no concurso para Soldado da Polícia Militar, tendo em vista ter sido 
reprovado no exame. Atribui à reprovação ao fato de ter sido interrompido 
pelo fiscal de prova no momento em que realizava o teste de corrida de 
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100 (cem) metros sob a alegação de já se passava das 18:00 horas. 

Da  análise  do  presente  caderno  processual,  entendo 
que não é possível a determinação de realização de novo teste de aptidão 
física, pois violaria frontalmente o Edital regulador.

Dos autos vê-se que o apelante foi reprovado no exame 
de aptidão física,  (corrida rasa) que encontra-se previsto no Edital  nº. 
003/2007/CFSd/BM, subitem 8.3.3.

No item 8.3.3.3., assim dispõe:

“8.3.3.3  CORRIDA  RASA  –  100  metros  –  
Masculino – Tempo Máximo: 16 seg.00 mil e  
100 metros – Feminino – Tempo Máximo: 20 
seg. 00 mil.
Para  essa  prova  são  condições  gerais  de  
execução:
a) o (a) candidato (a) deverá partir da posição  
de pé ou da partida baixa, com o pé da frente  
ficando o mais próximo possível  da faixa de  
largada. Ao sinal de partida, será acionado o  
cronômetro,  que  será  parado  assim  que  o  
candidato  cruze  a  faixa  de  chegada.  Será  
permitida  apenas  uma  tentativa  para 
completar a prova. Porém, caso o candidato  
queime  a  largada,  será  permitida  outra  
devendo  esta  ser  a  segunda  e  última.  O 
resultado do teste será o tempo do percurso  
dos 100 metros com precisão de centésimo de 
segundo.
b)  o  (a)  candidato  (a)  será  eliminado  nos  
seguintes casos:
. queimar a largada mais de uma vez;
.  sair  da  raia  determinada  pela  comissão 
examinadora,  durante  a  realização  do 
exercício;
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.  não  completar  a  distância  de  100  m  ou  
completá-la  acima  do  tempo  máximo 
permitido.

Além disso, não há no edital permissão para repetição 
de provas ou exames, seja qual for o motivo alegado, o direito alegado 
pelo recorrente, de realizar novamente o exame de aptidão física, não é 
plausível.

Sobre  o  tema,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem o 
seguinte entendimento: 

“ADMINISTRATIVO.  RECURSO EM MANDADO 
DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO. 
REQUISITOS.  CAPACITAÇÃO  FÍSICA. 
REALIZAÇÃO DE EXAME EM DATA POSTERIOR 
AO  ESTABELECIDO  NO  EDITAL  POR 
OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO.
-  Tratando-se  de  concurso  público,  de  que 
trata o art. 37, II, da Constituição Federal de 
1988,  é  entendimento  assente  que  as 
cláusulas  constantes  no  edital  obrigam 
candidatos  e  Administração  Pública  e  têm 
como  objeto  primeiro  o  preenchimento  das 
vagas existentes para completar o quadro de 
funcionários.
-  Se o edital do concurso público é claro 
quanto  a  impossibilidade  de  ocorrência 
de segunda chamada para a realização de 
prova  de  aptidão  física  em  qualquer 
hipótese, não há que se falar em direito 
líquido  e  certo  a  nova  data  para  a  
realização  do  exame  por  ocorrência  de 
caso fortuito.
- Recurso ordinário desprovido.
(RMS  15.129/SE,  Rel.  Ministro  PAULO 
MEDINA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em 
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02/03/2004, DJ 29/03/2004 p. 279). (grifei)

O  Supremo  Tribunal  Federal  tem  o  seguinte 
entendimento:

“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO. 
ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA 
DE  APTIDÃO  FÍSICA.  LESÃO 
TEMPORÁRIA.  NOVA  DATA  PARA  O 
TESTE.  INADMISSIBILIDADE.  1.  Mandado 
de  segurança  impetrado  para  que  candidata 
acometida de lesão muscular durante o teste 
de corrida pudesse realizar as demais provas  
físicas em outra data. Pretensão deferida com 
fundamento  no  princípio  da  isonomia.  2.  
Decisão  que,  na  prática,  conferiu  a  uma 
candidata que falhou durante a realização de 
sua  prova  física  uma  segunda  oportunidade 
para  cumpri-la.  Benefício  não  estendido  aos  
demais candidatos. Criação de situação anti-
isonômica.  3.  Recurso  extraordinário 
conhecido e provido.”
(RE 351142, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE,  
Segunda Turma, julgado em 31/05/2005, DJ  
01-07-2005  PP-00088  EMENT  VOL-02198-5 
PP-00824 LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 293-
299 RTJ VOL-00195-01 PP-00295 RNDJ v. 6,  
n. 70, 2005, p. 55-57) 

O  exame  para  aptidão  física  é  previsto  legalmente, 
possui caráter eliminatório, impossibilitando, dessa forma, a participação 
das demais etapas do concurso.

Portanto, inexistindo acervo probatório comprovando as 
alegações do promovente/apelante, não há retoques a serem feitos na 
sentença vergastada.
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Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, 
para  manter  a  sentença  combatida  em  todos  os  seus  termos,  em 
harmonia com parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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