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EMENTA 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL 
RODOVIÁRIO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. 
EMISSÃO HÁ MAIS DE 30 DIAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA 
MANTIDA.     

I – Fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a exclusão de candidato 
unicamente em virtude de irregularidade formal na data de emissão do atestado médico 
autorizando a realização das provas de aptidão física, notadamente quando mínima a diferença 
entre a data exigida pela banca examinadora (09/02/2012) e aquela constante do documento que 
foi por ela exigido (05/02/2012). 

II – Recurso de apelação da União e remessa oficial aos quais se nega provimento.  

ACÓRDÃO 

Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa 
oficial. 

Sexta Turma do TRF da 1ª Região – 06.11.2017. 

 
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN 

Relator 
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R E L A T Ó R I O 

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator): 

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União e de remessa necessária 
contra a r. sentença de fls. 351/357, proferida pela MM. Juíza Federal da 20ª Vara Federal da 
Seção Judiciária do Distrito Federal em mandado de segurança impetrado por André Pedroza 
Silva Clementino contra ato da Coordenadora de Ensino da Coordenação-Geral de Recursos 
Humanos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF, que concedeu a segurança 
pleiteada e declarou nulo o ato que considerou o impetrante reprovado no teste de aptidão física 
no concurso público para provimento do cargo de Policial Rodoviário Federal, regido pelo Edital nº 
1/2009 – DPRF. 

2.  Consignou a ilustre magistrada de primeiro grau não ser razoável reprovar o 
impetrante pelo fato de ter se apresentado para a realização da prova física munido de atestado 
médico datado de 05/02/2012, quando, em verdade, referido atestado deveria ter sido emitido a 
partir de 09/02/2012 (máximo de trinta dias antes da data do texto). Registrou, por fim, que, 
embora entenda não ser possível nomeação e posse antes do trânsito em julgado, fato é que tais 
atos foram assegurados ao impetrante em razão de medida liminar deferida em 1º/10/2012, 
devidamente cumprida em 03/12/2012, não sendo razoável alterar a situação daí decorrente, 
notadamente porque a referida decisão apenas afastou ilegalidade decorrente da não aceitação 
de atestado médico para fins de participação em prova prática. 

3.  Irresignada, apela a União às fls. 370/383, sustentando que a) não cabe ao Poder 
Judiciário pronunciar-se sobre mérito administrativo, muito menos autorizar a participação de 
candidatos nos certames, alterando as exigências do edital; b) o edital é a peça básica do 
concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos concorrentes; c) ao aderir às 
normas do certame, o impetrante sujeitou-se às exigências do edital, não podendo pretender 
tratamento diferenciado em detrimento dos demais postulantes, contra disposição expressa e 
pública da lei interna a que se obrigou; e d) a Instrução Normativa DPRF nº 05/2012, em seu art. 
4º, dispõe que, para a realização do Teste de Aptidão Física, se faz necessária a apresentação, 
pelo candidato, de atestado médico emitido, no máximo, 30 (trinta) dias antes da realização dos 
testes, sendo o descumprimento desta condição causa de eliminação do candidato do certame, 
conforme reza o parágrafo único do referido artigo. 

4.  Contrarrazões às fls. 400/404. 

5.  O Ministério Público Federal, em seu parecer às fls. 418/420, opinou pelo não 
provimento do recurso de apelação.  

É o relatório. 

 
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN 

Relator  
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V O T O 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 
PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO 
FÍSICA. REPROVAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. EMISSÃO HÁ MAIS DE 
30 DIAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA 
MANTIDA.     

I – Fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a exclusão 
de candidato unicamente em virtude de irregularidade formal na data de 
emissão do atestado médico autorizando a realização das provas de 
aptidão física, notadamente quando mínima a diferença entre a data 
exigida pela banca examinadora (09/02/2012) e aquela constante do 
documento que foi por ela exigido (05/02/2012). 

II – Recurso de apelação da União e remessa oficial aos quais se nega 
provimento.  

 

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator): 

Cinge-se a discussão acerca da possibilidade de se considerar reprovado, em teste 
de aptidão física, candidato que apresentou atestado médico emitido há mais de 30 (trinta) dias, 
nada obstante o edital que rege o certame tenha sido expresso no sentido da necessidade de se 
observar prazo máximo de emissão daquele documento. 

2.  O impetrante, participante de concurso para provimento de vagas do cargo de 
Policial Rodoviário Federal, foi convocado para a realização do Teste de Aptidão Física. Porém, 
foi reprovado nos exames físicos e eliminado do certame sob o seguinte argumento (fl. 72): 

(...). 

Conforme disposto no Artigo 4º da Instrução Normativa PRF nº 5/2012, e Subitem 
9.15.1 do Edital nº 1/2009, para a realização do Exame de Capacidade Física, o 
candidato convocado deverá apresentar-se munido de Atestado Médico, emitido 
com no máximo 30 (trinta) dias de antecedência à data do teste, ou seja, o 
atestado deverá ter sido emitido a partir do dia 09 de fevereiro de 2012, 
especificando que o candidato: "encontra-se apto(a) a submeter-se aos testes 
exigidos no Exame de Capacidade Física relativos ao Concurso Público para 
provimento do cargo de Policial Rodoviário Federal". 

 

O candidato acima apresentou um Atestado com a data de 05 de fevereiro de 
2012. 

 

Desse modo, a Banca Examinadora não concorda em aceitar documentos fora 
dos padrões previstos em Edital. 

3.   De fato, o referido subitem 9.15.1 dispõe acerca do prazo máximo de validade do 
atestado médico que deve ser apresentado pelo candidato para submissão ao exame de 
capacidade física: 

9.15.1. Somente será submetido ao exame de capacidade física o candidato que 
estiver de posse de atestado médico original, conforme modelo a ser seguido 
obrigatoriamente constante do Anexo V deste Edital, contendo nome, assinatura e 
registro do CRM do médico, expedido em data, no máximo retroativa a 30 (trinta) 
dias da data de realização do exame, o qual deverá ser entregue no ato de sua 
identificação.  

4.  Logo em seguida, em seu subitem 9.15.2, estipula que “O candidato que não 
apresentar o atestado médico não realizará o exame de capacidade física, sendo considerado 
eliminado do Concurso Público” (fl. 25). 
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5.  Contudo, contraria o princípio da razoabilidade penalizar o candidato, com sua 
exclusão do certame, tão somente em razão da inobservância de requisito formal. É relevante 
destacar, outrossim, que o atestado médico apresentado pelo impetrante, conforme atestou a 
banca examinadora, estava datado de 05/02/2012, ao passo que deveria ter sido emitido somente 
a partir de 09/02/2012, não sendo proporcional sua exclusão pela diferença de apenas 4 dias 
entre as datas em questão. 

6.  Em hipótese semelhante, precedente desta Corte: 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. 
ATESTADO EMITIDO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS. CANDIDATO APROVADO 
COM NOTA MÁXIMA EM TODAS AS ETAPAS DA PROVA DE AVALIAÇÃO 
FÍSICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.   

I - Fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a exclusão de 
candidato unicamente em virtude de irregularidade formal na data de emissão do 
atestado médico autorizando a realização das provas de aptidão física, quando o 
candidato alcançou a nota máxima em todos os testes.   

II - Agravo de instrumento desprovido. 

(AG 0031189-11.2012.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 
JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Rel.Conv. JUÍZA FEDERAL HIND GHASSAN 
KAYATH (CONV.), SEXTA TURMA, e-DJF1 p.432 de 31/07/2013) 

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação da União e à remessa 
oficial. 

É  como voto. 

 
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN 

Relator 

 
 
 

 


