
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
Apelação Cível nº 0046514-48.2011.815.2001 - 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator    : Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá 
e Benevides.
Apelante :  Acácio da Silva Santos.
Advogado: Alcides Barreto Brito Neto e Ricardo do Nascimento Fernandes.
Apelado:    Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora Maria Carla Carvalho Lujan.

APELAÇÃO  CÍVEL  —  MEDIDA  CAUTELAR  —  CONCURSO 
PÚBLICO — EXAME FÍSICO — SEGUNDA CHAMADA PARA O 
TESTE  DE  APTIDÃO  FÍSICA —  LIMINAR  INDEFERIDA  — 
EXTINÇÃO DA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO 
DA  AÇÃO  PRINCIPAL  —  IMPOSSIBILIDADE  —  SENTENÇA 
ANULADA —  TEORIA DA CAUSA MADURA — APLICAÇÃO DO 
ART. 515, §3º DO CPC —  CANDIDATO A CONCURSO PÚBLICO 
NÃO TEM DIREITO A SEGUNDA CHAMADA PARA TESTE  DE 
APTIDÃO  FÍSICA —  VEDAÇÃO  EDITALÍCIA  —  CAUTELAR 
INDEFERIDA — SEGUIMENTO NEGADO.

— Não há que se falar em ajuizamento da ação principal, no prazo de 30 dias, se  
não teve início o prazo decadencial para propositura da ação principal, qual seja:  
a  efetivação da medida eventualmente  concedida.  Sendo assim,  a  anulação da  
sentença é medida que se impõe.

— 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 contrária disposição editalícia.  
Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, negou provimento a recurso  
extraordinário.   RE  179500/RS,  DJU  de  15.10.99;  AI  825545  AgR/PE,  DJe  
6.5.2011 e RE 584444/DF, DJe de 26.3.2010). RE 630733/DF, rel. Min. Gilmar  
Mendes, 15.5.2013. (RE-630733)  

Vistos e etc.,

Trata-se de Apelação Cível, interposta por  Acácio da Silva Santos,  contra 
sentença de fls. 80/81, proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos 
autos de Ação Cautelar preparatória ajuizada pelo apelante, em face do  Estado da Paraíba, que 
extinguiu  o  processo,  sem resolução  de  mérito,  em virtude  do  autor  não  ter  ajuizado  a  ação 
principal, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 808, I do CPC.

Nas razões recursais (fls. 82/90), o apelante alega a cautelar preparatória só 
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pode ser extinta por ausência de ajuizamento da principal, quando decorridos 30 dias da efetivação 
da medida liminar, o que não ocorreu na hipótese em tela, tendo em vista o indeferimento da liminar 
(fl. 59/60).

Requer, a anulação da sentença e o julgamento do mérito por esta Corte, 
julgando a cautelar  totalmente procedente,  a fim de determinar a convocação do recorrido para 
realizar testes físicos não realizados outrora e demais fases do certame, bem como procedente o 
pedido de exibição de coisa que se pretendia provar, nos termos do art. 359, inc. I, do CPC.

Devidamente intimado, o promovido apresentou as contrarrazões, conforme 
certidão de fls. 92/93.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer de fls. 99/100, aduzindo, apenas, 
que o feito retome o seu caminho natural.

É o relatório. 

Decido.

I) Da nulidade da sentença:

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  a  sentença  de  fls.  80/81  que 
extinguiu o feito por ausência de interposição da ação principal, no prazo de trinta dias, nos termos 
do art. 806 do CPC, deve ser anulada, eis que o dispositivo aludido não se aplica à espécie.

Dispõe o art. 806 do CPC:

"Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 
da  efetivação  da  medida  cautelar,  quando esta  for  concedida  em procedimento 
preparatório." (grifado)

Ocorre que a liminar foi indeferida pelo juízo a quo (fls. 59/60),  e, via de 
consequência,  por  óbvio,  não  poderia  ser  efetivada.  Sendo  assim,  não  há  que  se  falar  em 
ajuizamento da ação principal, no prazo de 30 dias, se  não teve início o prazo decadencial para 
propositura da ação principal, qual seja: a efetivação da medida eventualmente concedida.

Neste sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  MEDIDA  CAUTELAR.  LIMINAR  INDEFERIDA.  AÇÃO 
PRINCIPAL. MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO.  ART. 806 DO CPC. CUMPRIMENTO 
DA  MEDIDA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO,  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO. 
IMPOSSIBILIDADE. Indeferida a medida liminar postulada no bojo da ação cautelar, não 
tem lugar a exigência da propositura da ação principal no prazo fixado pelo  art. 806, do 
CPC.  Recurso  provido.  (TJMG;  APCV  1.0024.11.181702-9/001;  Rel.  Des.  Domingos 
Coelho; Julg. 20/03/2013; DJEMG 01/04/2013).

Diante do exposto, a sentença de fls. 76/78 deve ser anulada.

II) Do mérito:

Noutro passo, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade 
processuais, entendo que o caso em apreço reclama a aplicação da prerrogativa do art. 515, §3º do 
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CPC.

Como cediço, o referido dispositivo legal autoriza o órgão de segundo grau 
de jurisdição, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a julgar, desde logo, a 
demanda,  quando  esta  versar  sobre  questão  eminentemente  jurídica  e  estiver  madura  para 
julgamento.

Veja bem, não se trata da celeridade a qualquer custo, em detrimento dos 
preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, na medida 
em que  a  presente  demanda se  encontra  devidamente  instruída,  não havendo mais  provas  a  se 
produzir. 

Assim o faço, tendo em vista que a moderna concepção processualística, 
fundada nos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas, bem como da 
celeridade  e  da  efetividade  do  processo,  que  determina  o  máximo  aproveitamento  dos  atos 
processuais.

Pois bem.

Depreende-se  dos  autos  que  o  ora  apelante  interpôs  Ação  Cautelar 
preparatório em face do apelado, afirmando ter se submetido a concurso público para o Curso de 
Formação de Soldados da Polícia Militar, obtendo êxito nas primeiras etapas do referido certame. 
Ocorre  que,  no  tocante  ao  exame  de  aptidão  física,  de  caráter  eliminatório,  o  apelante  foi 
considerado  inapto,  a  despeito  de  ter  informado  que  apresentava  problema  de  saúde  (joelho 
lesionado). Nesses termos, o ora apelado requereu, liminarmente, a possibilidade de realização de 
novo exame físico, sob o argumento de estar, na data da prova, acometido por problema de saúde.

Por sua vez, o magistrado a quo indeferiu o pedido liminar, ante a previsão 
editalícia que veda a realização de novo teste de aptidão física.

Pois bem.

A partir de uma perfunctória análise dos autos,  verifica-se que a realização 
de novo exame de aptidão esbarraria nas próprias disposições editalícias, ferindo, por conseqüência, 
o Princípio da Legalidade a que está sujeita a Administração Pública. Para além disso, a concessão 
de nova data para a realização da prova física implicaria compelir o agravante a tratar de forma 
desigual os demais candidatos, o que é vedado em nosso ordenamento constitucional, afrontando o 
princípio da isonomia. 

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS.  
EFEITO INFRINGENTE. EXCEPCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO.  PROVA DE 
APTIDÃO  FÍSICA.  REALIZAÇÃO  EM  DATA  POSTERIOR.  IMPOSSIBILIDADE.  
IMPUGNAÇÃO  DE  NORMAS  EDITALÍCIAS.  IMPOSSIBILIDADE. 
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO 
ESPECIAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I - Os embargos de declaração  
devem  atender  aos  seus  requisitos,  quais  sejam,  suprir  omissão,  contradição  ou  
obscuridade,  não  havendo  qualquer  um  desses  pressupostos,  rejeitam-se  os  mesmos,  
mormente  quando  o  ponto  fulcral  da  controvérsia  reside  na  insatisfação  do  ora  
embargante com o deslinde da controvérsia.
II  -  Inviável,  em  sede  de  embargos  declaratórios,  a  concessão  do  excepcional  efeito  
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infringente,  quando  a  oposição  dos  mesmos  cinge-se  a  repisar  todos  os  fundamentos  
anteriormente já tecidos .III - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que  
não há que se falar em nova oportunidade para a realização do teste de aptidão física,  
tendo em vista a proibição expressa trazida no Edital. IV - Segundo estatui o brocardo  
jurídico: "o edital é a lei do concurso". Desta forma, estabelece-se um vínculo entre a  
Administração e os candidatos, igualmente ao descrito na Lei de Licitações Públicas, já  
que o escopo principal do certame é propiciar a toda coletividade igualdade de condições  
no ingresso ao serviço público. Pactuam-se, assim, normas preexistentes entre os dois  
sujeitos da relação editalícia. De um lado, a Administração. De outro, os candidatos.  
Com isso, é defeso a qualquer candidato vindicar direito alusivo à quebra das condutas  
lineares, universais e imparciais adotadas no certame.V - Consoante já manifestou esta 
Corte,  em se tratando de interpretação das normas editalícias de concurso público,  a  
competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade do edital. Em sendo 
assim, o Administrador tem todo o direito de se valer do seu poder discricionário, desde  
que o mesmo não afronte comandos legais.VI - É inviável o prequestionamento de matéria  
constitucional, em sede de recurso especial, em respeito à competência delineada pela  
Constituição,  ao  designar  o  Pretório  Excelso  como  seu  Guardião.Neste  contexto,  a  
pretensão trazida no presente recurso exorbita  os  limites  normativos  do Especial,  que  
estão precisamente delineados no art. 105, III da Constituição Federal.VII - Embargos de  
declaração rejeitados.(EDcl no AgRg no REsp 657.488/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP,  
QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 16/05/2005, p. 391)

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 02/03/2004, DJ 29/03/2004, p. 279)

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 contrária disposição editalícia. Com base nessa 
orientação, o Plenário, por maioria, negou provimento a recurso extraordinário.  No 
caso, o recorrido não se submetera ao teste de aptidão física na data designada pelo edital 
do concurso, pois se encontraria temporariamente incapacitado em virtude de doença — 
epicondilite gotosa no cotovelo esquerdo — comprovada por atestado médico. O tribunal 
de origem, com fundamento no princípio da isonomia, afastara norma, também prevista em 
edital, que regulamentaria aplicação de prova de capacidade física em processo seletivo 
instituído pela Academia Nacional de Polícia [“os casos de alterações orgânicas (estados 
menstruais,  indisposições,  cãibras,  contusões,  etc.)  que  impossibilitem  o  candidato  de 
submeter-se aos testes ou diminuam sua capacidade física e/ou orgânica não serão aceitos 
para  fins  de  tratamento  diferenciado  por  parte  da  Administração”].  Primeiramente, 
rememorou-se precedentes no sentido de que a remarcação de teste de aptidão física para 
data  diversa  daquela  prevista  em edital  de  certame,  em virtude  da  ocorrência  de  caso 
fortuito que comprometesse a saúde de candidato, devidamente comprovado por atestado 
médico,  não  afrontaria  o  princípio da  isonomia  (RE 179500/RS,  DJU de  15.10.99;  AI 
825545 AgR/PE, DJe 6.5.2011 e RE 584444/DF, DJe de 26.3.2010). RE 630733/DF, rel. 
Min. Gilmar Mendes, 15.5.2013. (RE-630733)  

Não é outro o entendimento das Cortes Estaduais, a exemplo do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul: 
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  BRIGADA  MILITAR.  CONCURSO  PÚBLICO. 
EXAME FÍSICO. REPROVAÇÃO. CANDIDATO ACOMETIDO DE ENFERMIDADE. 
REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTE AO PRINCÍPIO 
DA  ISONOMIA.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  AGRAVO  PROVIDO.  (Agravo  de 
Instrumento Nº 70033414137, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 19/11/2009) 

APELAÇÃO  CÍVEL EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO. 
FISCAL  DE  TRÂNSITO.  PROVA  DE  CAPACITAÇÃO  FÍSICA.  CARÁTER 
ELIMINATÓRIO. AUSÊNCIA DO CANDIDATO POR DOENÇA. Pretensão de candidato 
de concurso público para cargo de Fiscal de Trânsito do Município de Capão da Canoa à 
oportunização de nova data para teste físico mediante a alegação de impossibilidade de 
comparecimento  por  estar  sob  cuidados  médicos  no  dia  da  realização  da  prova. 
Impossibilidade  do  acolhimento  da  pretensão,  sob  pena  de  quebra  do  principio  da 
igualdade  e  isonomia  entre  os  concorrentes.  Previsão  expressa  no  edital  do  caráter 
eliminatória  da  prova.  Jurisprudência  acerca  da  matéria.  RECURSO  DESPROVIDO. 
SENTENÇA MANTIDA.  (Apelação  Cível  Nº  70008499964,  Terceira  Câmara  Cível, 
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Paulo  de  Tarso  Vieira  Sanseverino,  Julgado  em 
27/05/2004) 

Isto posto, anulo a sentença de fls. 80/81, que extinguiu o processo, e, no 
mérito, NEGO SEGUIMENTO AO APELO,  por considerar ilegal a realização de novo exame 
físico, por afronta a previsão editalícia, que na seara do concurso público faz lei entre as partes. 

P. I.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado

Relator
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