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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL nº. 0056997-40.2011.815.2001
ORIGEM                   : 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
RELATOR     : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE     : Ana Paula Galdino de Siqueira
ADVOGADO            : Ricardo Nascimento Fernandes e outro
APELADO               : Estado da Paraíba
PROCURADOR       : Ricardo Ruiz Arias Nunes

ADMINISTRATIVO  -   Apelação  cível  –
Concurso público – Polícia militar – Curso
de  formação  de  soldados  –  Exame  de
aptidão  física  –  Eliminação  –  Critérios
estabelecidos  no  edital  -   Sentença que
julgou  improcedente  o  pedido  para
realização  dos  testes  seguintes  –
Alegativa  de  que  a  sentença  está  em
confronto  com  a  jurisprudência  dos
tribunais  superiores  –  Improcedência  –
Improvimento do apelo.

– Permissão  para  que  o  candidato
eliminado  do  concurso  público  para
ingresso  no  Curso  de  Formação  de
Soldados  da  PM,  de  acordo  com  os
critérios  estabelecidos  no  edital  do
certame,  possa  realizar  os  testes
seguintes  constitui  tratamento
diferenciado  que  vai  de  encontro  ao
princípio  da  isonomia  inserto  na
Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de apelação cível acima identificados

Decide a Colenda Segunda Câmara Cível
do  Tribunal  de Justiça da Paraíba,  à unanimidade, negar provimento ao
recurso.
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Inconformado  com  a  sentença  de  fls.
115/117, do  eminente Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, que julgou improcedente a Ação Desconstitutiva de Ato
Administrativo cumulada com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela,
que moveu contra o  ESTADO DA PARAÍBA, na qual  pretendia repetir  o
teste de aptidão física cujo resultado a excluiu do concurso público para o
Curso de Formação de Soldados PM do Estado da Paraíba,  ANA PAULA
GALDINO DE SIQUEIRA manejou apelação cível, com base nas razões de
fls. 128/132, visando à reforma da decisão.

Alega,  em síntese,  que a  sentença está
em  manifesto  confronto  com  a  jurisprudência  dominante  do  Supremo
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de
Justiça  da  Paraíba.  Ademais,  aduz  que  a  assinatura  do  avaliador  que
procedeu a sua avaliação difere daquela que consta da carteira de Registro
do Conselho Regional de Educação Física.

Pede, ao final, o provimento do apelo para
reformar a decisão e determinar que o Estado assegure a participação da
autora nos demais testes físicos do concurso e nas outras fases do certame,
inclusive no Curso de Formação de Soldados.

Em  contrarrazões  de  fls.  135/140,  o
Estado da Paraíba pugna pelo improvimento do apelo.

Com vista dos autos, a douta Procuradoria
de Justiça ofertou parecer às fls. 150/153, opinando pelo improvimento do
apelo.

É o relatório.

V O T O

Extrai-se  dos  autos  que   ANA  PAULA
GALDINO  DE  SIQUEIRA,  candidata  inscrita  no  concurso  público  para
ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado da
Paraíba,  objeto  do  Edital  Ato  nº  186-CCCFSd  PM/BM,  foi  eliminada  do
certame  por  não  haver  logrado  aprovação  no  teste  de  aptidão  física,
conforme documentos que faz juntada aos autos.

Inconformada,  ajuizou  ação
desconstitutiva de ato administrativo cumulada com pedido de antecipação
parcial dos efeitos da tutela,  cujo pedido foi julgado improcedente,  com o
que não se conformou.
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Nas suas razões, aduz a apelante que a
justificativa para sua reprovação “não suportou o corpo de maneira correta”,
não  está  prevista  no  edital  e  não  pode  ser  considerada  como  motivo
suficiente para elimina-la do certame, eis que em nenhuma parte do edital
consta tal parâmetro de avaliação suportar o corpo de maneira correta sob
pena de eliminação.

Manifesta,  a  apelante,  veemente
inconformismo  com  os  termos  contidos  na  sentença  e  faz  comentários
indagando  o  que  significa  cada  um  deles  para,  ao  final,  contestar  a
identidade do avaliador físico que realizou o teste de “suspensão na barra
fixa” e pleitear a segunda chance a que se refere o edital e que, segundo a
recorrente, não lhe foi assegurada.

Não assiste razão à apelante.

A  afirmativa  de  que  a  candidata  foi
prejudicada  em  sua  avaliação  física,  por  haver  sido  eliminada  sob  o
argumento de que “a candidata não suportou o corpo de maneira correta” é
subjetiva e não tem lastro no conjunto probatório encartado nos autos, que
levou à conclusão de  improcedência  da ação,  pelo  douto magistrado de
piso. 

Com efeito,  a apelante afirma não haver
no edital o mencionado parâmetro de avaliação. Ora, as condições para que
o  candidato  ao  concurso  possa ser  considerado aprovado  no  exame de
Suspensão na Barra Fixa estão delineadas no item 8.3.3.1 do Edital, que
dispõe:

“8.3.3.2  SUSPENSÃO  NA  BARRA  FIXA  –  Uma
suspensão na barra fixa durante o tempo mínimo de 10
seg. e 00 mil. - feminino.

Para essa prova são condições gerais de execução:

a) a barra deve ser  insatalada a uma altura suficiente
para  que a  candidata  mantenha-se  pendurada  com os
cotovelos em flexão e não tenha contato dos pés com o
solo. O estilo da pegada no exercício é o da pronação e
as  mãos  devem  ficar  equidistantes  às  respectivas
colunas de sustentação. A candidata tomará a posição
inicial,  ultrapassando  a  linha  do  arco  mandibular
(queixo) acima da linha superior da barra fixa. Para a
tomada da posição inicial, a candidata poderá optar pelo
auxílio de um instrumento de apoio, o qual será retirado
tão logo esteja ela em posição. A partir da tomada dessa
posição será acionado o cronômetro, devendo a candata
assim permanecer pelo tempo exigido (10) segundos).
Concluído este  tempo,  a  candata  realizará  a  extensão
total dos cotovelos, para depois se retirar da barra.

b)  a  cabeça  deverá  ficar  na  posição  normal,  olhando
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para frente.

c) serão permitidas duas tentativas;

d) o arco mandibular (queixo) deve ultrapassar o nível
da bara antes de iniciar o exercício; e

e) a candata será eliminada se:

a)  abaixar,  durante  a  cronomtetragem,  o  arco
mandibular da linha superior da barra fixa;

b)  utilizar  o  próprio  arco  mandibular  como apoio  na
barra fixa;

c) saltar da barra, no início ou ao término do exercício,
sem,  neste  último  caso,  realizar  a  extensão  total  dos
braços;

d)  não  passar  o  arco  mandibular  acima  da  barra
horizontal;  não  realizar  devidametne  oexercício  ou
realizá-lo abaixo do tempo mínimo exigido;

f)  ocorrendo uma das hipóteses previstas na letra “e”
acima, na primeira tentativa, a candidata terá direito a
mais uma.

Ao contrário do que afirma a apelante, os
parâmetros de avaliação estão exatamente na forma que deveriam estar
relacionados,  ou  seja,  clara  e  objetivamente  definido  cada  passo  e
movimento a ser realizado durante o teste de barra fixa. Isto significa dizer
que, mormente em relação àqueles relacionados como alíneas do sub-item
“e”, do item 8.3.3.2, que a realização do teste em desacordo com qualquer
um deles conduz, inexoravelmente, à eliminação da canditada. 

Prosseguindo na análise das razões, vê-
se que a a afirmativa da recorrente, de que não pretende refazer o teste de
aptidão física, mas tão somente realizar a 2ª chance prevista no edital e que
não realizou como consta na sua ficha de avaliação, também não procede. É
que,  analisando o  conteúdo da  ficha  nº  76,  do  Grupo H,  encontrada na
página  64,  não  se  encontra  qualquer  referência  à  recusa  para  que  a
candidata  ora  recorrente  pudesse  realizar  a  segunda  tentativa.  Logo,  os
argumentos não encontram a prova, como sugerido na insurreição.

Por outro lado, não há previsão legal para
a realização de outro exame de aptidão física.  Logo,  não pode o Judiciário
conceder autorização para que se faça, em especial, para uma candidata
que não se conforma com os resultados obtidos na sua tentativa, na qual
não logrou êxito,  sob pena de ofensa ao princípio da isonomia que deve
abranger todos os candidatos inscritos no concurso e que se submeteram às
mesmas condições para a participação nas provas.

A exigência de exame físico para ingresso
na  Polícia Militar está prevista na Lei n° 7.605/2004 e os critérios para este
exame físico podem ser fixados pelo edital. Assim entende o STJ. 
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Vejamos: 

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO
PÚBLICO  PARA  FORMAÇÃO  DE  OFICIAIS
POLICIAIS  MILITARES.  ACUIDADE  VISUAL.
EXIGÊNCIA DO EDITAL. LEGALIDADE. DIREITO
NÃO DEMONSTRADO.  RECURSO IMPROVIDO -
Existindo previsão legal de exigência de aptidão  física,
cabe às  normas  do edital fixar critérios  objetivos para
sua aferição.  Precedentes.  - Como a via mmidamental
não  comporta  dilação   probatória,  uma  vez não
comprovadas a liquidez e a  certeza do direito que os
impetrantes  disseram ter,   impunha-se,  só  por  isso,  a
denegação  da  ordem.   Recurso  ordinário  improvido.
(RMS  36.308/SC  Rel.  Ministro  CESAR  ASFOR
ROCHA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
03/05/2012, DJe 10/05/2012)  

A  informação  do  motivo  que  ensejou  a
inaptidão da autora na prova física encontra-se anexada à fl. 64, qual seja,
não ter  sustentado o  corpo de  maneira  correta,  como descrito  no edital.
Logo, se os critérios utilizados foram  especificados na carta do certame, em
seu item 8.3.2, e a autora foi considerada inapta no teste de suspensão de
barra fixa, que continha uma única exigência  (suspensão da barra, por, no
mínimo, dez segundos), é óbvio que a apelante foi  reprovada porque não
realizou de maneira correta a referida atividade  

Neste sentido: 

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  O
CARGO  DE  SOL  DADO  DA POLICIA MILITAR.
PROVA DE APTIDÃO FÍSICA.  PERTINÊNCIA COM
AS  FUNÇÕES  A  SEREM   EXERCIDAS.
illOTIVAÇÃO  DO  ATO  DE   REPRO  VA  ÇÃO.
LEGALIDADE.  RECURSO   DESPROVIDO.   1.
Admite-se a (vigência de aprovação em exame  físico
para  preenchimento  de  cargo  público,  desde   que
claramente  previsto  em lei,  guarde pertinência  com a
função  a  er  exercida  e  seja  pautado  em   critérios
objetivo. ao  candidato  o   conhecimento  da
fundamentação do resultado.  Precedentes.  2. Todos os
critérios utilizados para avaliar a  aptidão física do
candidato  para  o  cargo  foram   expressa  e
previamente  especificados  no  Edital   regente  do
certame, que trouxe, inclusive, tabelas  explicativas
da  correlação  entre  o  tempo  despendido   para  a
realização  do  exercício  na  forma  exigida  e  sua
pontuação.   3.  Além  disso,  a  Administração  juntou
documento   assinado  pela  própria  impetrante,
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informando-a  os   motivos  que  ensejaram  sua
reprovação,  com  a   descrição  do  tempo/número  de
exercícios praticados  pela candidata e correspondente
pontuação,  sendo   certo  que  a  soma  não  atinge  o
mínimo  exigido  para  a   habilitação.   4.  Recurso
desprovido, em consonância com o  parecer ministerial.
(RMS 25.703/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA  FILHO,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
02/06/2009, DJe 03/08/2009) 

Diante do exposto, estando a sentença em
sintonia com a jurisprudência,  não vislumbro razões para modificá-la, nem
tampouco motivos para determinar  o  oferecimento de outra  oportunidade
para a apelante possa realizar novo exame físico, sem ferir a isonomia do
concurso.

Por todo o exposto,  nego provimento ao
apelo.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo
Senhor Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Participaram do
julgamento, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Abraham Lincoln da
Cunha Ramos, Relator, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho e a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria
das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente do julgamento a Excelentíssima
Senhora Doutora Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Civel do Tribunal de Justiça da Paraíba, João Pessoa, 16 de
setembro de 2014.

                        Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos
           RELATOR
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