
 

 

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  ____VARA  DA  SEÇÃO

JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

Referência: Procedimento Preparatório nº.: 1.11.000.000962/2021-62

TUTELA DE URGÊNCIA

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pela  procuradora  da  República

signatária, com fulcro nos artigos 129, III, da Constituição Federal, e no art. 6º, VII, “b”, da

Lei Complementar nº 75/93, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, ajuizar a

presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em desfavor de:

a)  CENTRO  BRASILEIRO  DE  PESQUISAS  EM  AVALIAÇÃO  E

SELEÇÃO  DE PROMOÇÃO DE  EVENTOS  –  CEBRASPE, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.: 18.284.407/0001-53,

sediada  no  Campus  Universitário  Darcy  Ribeiro,  Gleba  A,  Edifício

Cebraspe - Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.910-900.

b)  UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, situada na Av.

Moreira e Silva, 863, Maceió/AL, telefone (82) 3311-6550;

pelos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  a  seguir  expostos  e  com  lastro  em  documentos

extraídos do procedimento preparatório nº 1.11.000.000962/2021-62.
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II – DOS FATOS

Os  fatos  aportaram  na  Procuradoria  da  República  em  Alagoas  a  partir  de

Notícia  de  Fato  autuada  sob  o  nº.:  1.11.000.000962/2021-62,  tendo  em  vista  diversas

manifestações de candidatos que se sentiram prejudicados com as condições físicas do local

escolhido para a realização, na cidade de Maceió/AL, do Teste de Aptidão Física (TAF) do

concurso da Polícia Rodoviária Federal, regido pelo Edital Concurso PRF nº.: 1, de 18 de

janeiro de 2021, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de

Promoção de Eventos – Cebraspe.

O certame é composto, nos termos do item 1.3 do Edital retromencionado de 2

etapas, sendo a primeira delas abrangendo as seguintes etapas: a) a prova objetiva e prova

discursiva,   de   caráter   eliminatório  e   classificatório; b)  exame de aptidão física,  de

caráter eliminatório;  c) avaliação psicológica, de caráter eliminatório; d) apresentação de

documentos,  de  caráter  eliminatório;  e)  avaliação  de  saúde,  de  caráter  eliminatório;  e  f)

avaliação de títulos, de caráter classificatório. A segunda etapa do concurso consiste no Curso

de Formação Policial (CFP) de caráter eliminatório e classificatório.

 Os candidatos aprovados na fase discursiva foram convocados a realizar o

exame de aptidão física que consiste em 5 testes físicos, quais sejam: I) teste de flexão em

barra  fixa;  II)  teste  de  shuttle  run;  III)  teste  de  impulsão  horizontal;  IV)  teste  de  flexão

abdominal e V) teste de corrida de 12 minutos. Salientando que esses devem ser realizados

exatamente nessa ordem.

O referido exame, na cidade de Maceió/AL, fora realizado nos dias 19 e 20 de

junho de 2021, no Instituto Federal de Alagoas, situado na  Av. do Ferroviário, 530 - Centro,

Maceió - AL, 57020-600.

Ocorre  que  no  local  do  exame  os  candidatos  identificaram  diversas

irregularidades  físicas  que  comprometeram a  correta  e  isonômica  execução  dos  testes  na

cidade de Maceió/AL, notadamente, em cotejo com outros locais em diferentes Estados do

Brasil, conforme passa-se a demonstrar.

Neste  cenário,  como  medida  inicial,  oficiou-se  à  Cebraspe,  visando  obter

esclarecimentos,  considerando  a  gravidade  dos  fatos  narrados,  pautados  em  evidências

concretas de que o local não apresentava condições, além de que já fora objeto de contestação

em outros concursos da própria PRF, tendo os candidatos logrado êxito, como adiante se verá.

2

2/32

Procedimento 1.11.000.000962/2021-62, Documento 38.1, Página 2



A Cebraspe,  por  meio  do  Ofício  nº.:  1.455/2021  (PR-AL-00020779/2021),

solicitou dilação de prazo, informando que não havia recebido o material de aplicação, como

as atas de coordenação, que seriam fundamentais para a averiguação de alegações quanto à

ocorrência de supostas irregularidades.

Deferida a dilação nos moldes solicitados. No entanto, a Cebraspe quedou-se

inerte e não mais ofertou esclarecimentos.

Neste interregno, sobreveio alteração no calendário do concurso consoante o

EDITAL  Nº  4/2021/CONCURSO  PRF,  onde  se observa que o Resultado Provisório no

exame de aptidão física, no preenchimento da FIP, na análise dos documentos necessários à

matrícula no CFP e na avaliação psicológica estava previsto para o dia 7 de julho de 2021,

enquanto que o Resultado Final ficou para o dia 21 de julho de 2021.

Com a divulgação do resultado definitivo, percebeu-se que o cenário continuou

idêntico,  mantidas  as  avaliações,  considerando  as  mesmas  condições  físicas  irregulares

observadas no IFAL.

Posteriormente, em 12 de agosto de 2021, o concurso fora suspenso por  força

de   decisão  judicial  proferida  nos  autos  da  Ação  Civil  Pública  (Processo  nº  0803436-

31.2021.4.05.8500)  –  tendo  sido  comunicado  no  site

(https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/prf_21/arquivos/PRF_COMUNICADO_SUSPENSAO

_LINKS_PARECER.PDF)  e,  retomado  o  andamento  em  18  de  agosto  de  2021

(https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/prf_21/arquivos/ED_28_PRF_2021_RETOMADA_TO

RNA_SEM_EFEITO_AV_SAUDE.PDF).

Dessa forma, mesmo vigorando as irregularidades pautadas no desrespeito ao

princípio constitucional da isonomia, a Cebraspe vem dando andamento ao concurso, e, com

isso,  vários  candidatos  que  realizaram  as  provas  físicas  em  Alagoas  estão  prejudicados,

conforme passa-se a explanar:

2.1 DO TESTE DE SHUTTLE RUN.

No que concerne ao teste de Shuttle Run, o Edital no seu Anexo III, item 3.2.1

prevê que o teste será  aplicado em piso plano, não escorregadio, com distância de 9,14

metros delimitada por duas linhas paralelas e opostas no solo.

Ademais, no item 3.2.3 consta que o teste será realizado em local plano, sem

obstáculo e que possua, além dos 9,14 metros necessários para a sua realização, um espaço de,
3
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no mínimo, seis metros antes da linha de partida e dois metros após a linha de chegada.

A Cebraspe,  em 17 de  junho de  2021 no seu  site,  na  página  do  concurso

divulgou  um  vídeo  ilustrativo

(https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/prf_21/arquivos/3_SHUTTLE_3_COMPRIMIDO.MP

4) que demonstra a correta realização dos exercícios do Exame de Shuttle Run, servindo como

referência para a execução padrão.

Dessa forma, para a correta execução tem-se que a pista deveria ser plana e não

escorregadia,  além  de  ofertar  as  corretas  marcações  das  linhas  paralelas,  observando  a

distância prevista.

Ocorre que, em Maceió/AL, nos termos dos relatos dos candidatos e das fotos

colacionadas aos autos,  tem-se que o local fora inadequado, até mesmo porque no dia da

realização  do  teste  havia  chovido,  e  a  pista  que  deveria  ser  plana  e  não  escorregadia

apresentou condições adversas às exigências editalícias e consequentemente prejudicando os

concorrentes.

As informações trazidas aos autos davam conta de que o piso estava molhado e

aparentava  ter  lodo,  estando  escorregadio,  sendo,  por  isso,  inadequado  para  o  teste  de

agilidade em questão. As condições apresentadas poderiam resultar em lesão e comprometer

efetivamente a continuidade das demais etapas; salientando que esse foi o primeiro de todos

os testes. Afora isso, prejudicaria também o tempo de execução do referido teste e tudo reflete

na pontuação do candidato.

Nesse sentido, cabe transcrever trecho de representação formulada pela Sr. 

Antônio Lins da Rocha Neto, conforme documento PR-AL-00021031/2021:

(...)

Ao ver a primeira pessoa do dia executar o teste, de imediato fui ao fiscal da PRF e
questionei sobre o aspecto do local de teste e perguntei se estava em ata. De imediato, o
fiscal respondeu que sim e que o referido teste tinha sido feito naquele local por não
haver  outro  local  em melhor  condições.  Informou  que  tentaram realizar  o  teste  no
ginásio, mas estava muito escorregadio. Logo após tentaram numa parte externa ao lado
do local dos abominais, mas tinha começado a chover o que inviabilizou o local. Por
fim,  resolveram colocar  em um pátio  debaixo  de  2  tendas  para  proteger  da  chuva.
Contudo,  ficava  visível  que  o  tamanho  das  tendas  era  insuficiente  para  cobrir  com
margem de segurança as dimensões exigidas para o teste e, com isso, era impossível
evitar  prejuízo  com  uma  possível  chuva.  
As  tendas  se  mostravam  com  limites  quase  que  iguais  a  marcação  das  linhas  do
shuttlerun, aos quais deveriam ser ultrapassadas pelo candidato durante a realização do
exercício. Desta forma, com a chuva, a água molhou as partes destinadas à arrancada e à
mudança  de  direção,  áreas  que  mais  exigiam  a  aderência  da  pisada  e  exigia  mais
potência  do  candidato  na  desaceleração  e  aceleração,  o  que  acabou  ocasionando
derrapagens e escorregos, comprometendo efetivamente o resultado final do teste.
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OBS.: ninguém da minha bateria conseguiu fazer a nota máxima para o teste e todos
escorregaram durante a execução.

OBS2.: como cada equipe realizava um teste por vez, apenas sei informar que o chão
estava escorregadio durante o primeiro horário do dia ou parte dele,  tendo em vista
quando fiz os testes estava chovendo. (…).

As  representações  foram  uníssonas  quanto  aos  apontamentos  sobre  as

condições escorregadias do piso e o prejuízo observado na execução do teste.

Importantes  observações  foram  veiculadas  por  meio  de  documento

colacionado  pelos  representantes,  qual  seja,  Laudo  Técnico  da  lavra  do  profissional  de

Educação  Física,  o  Sr.  José  de  Anchieta  Araújo  Filho  –  CREF  002664  G  AL (PR-AL-

00025523/2021), instruído com fotos, que aponta de forma cristalina as irregularidades em

cada um dos testes.

Consta do laudo que “o teste foi realizado num pátio descoberto, improvisado

com 2 tendas de tamanhos insuficientes para proteger a área completa do teste, o que fez com

que  o  local  da  posição  inicial  e  o  local  onde  ficam  os  blocos  ficassem  molhados  e

escorregadios,  prejudicando  a  aferição  do  tempo  de  vários  candidatos,  e  ferindo

expressamente o que consta no edital. O piso, inclusive, foi remarcado diversas vezes devido

às condições do local,  ficando com 4 linhas paralelas,  o que chegou a confundir alguns

candidatos quanto ao momento de desaceleração e local correto de colocação dos blocos”
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Registre-se que a imagem foi realizada alguns dias após a prova, considerando

a proibição quanto ao uso do celular no dia do exame; mas, de todo modo, pode-se observar

as diferentes marcações no piso. Além de que o pátio descoberto, e, em que se depreende a

dificuldade enfrentada considerando que nos dias do exame choveu.

Dessa  forma,  revela-se  evidente  o  prejuízo  suportado  pelos  candidatos  que

realizaram o teste em condições avessas àquelas preconizadas no edital, salientando que esse

fora o primeiro de todos, de forma, que poderia advir daí tanto o prejuízo físico, pautado na

lesão, como o psicológico desses candidatos.

2.2 DO TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL

O edital que rege o certame, em seu anexo 3, item 3.3.1, prevê que o teste de

impulsão  horizontal  deveria  ser  realizado  em  piso  adequado.  O  executante  iniciaria  a

impulsão  em  uma  superfície  rígida  e  plana  e  a  queda  seria  em  caixa  de  areia,  para

amortecimento do salto.

A Cebraspe,  em 17 de junho de  2021 no seu site,  na página do concurso,

divulgou  um  vídeo  ilustrativo

(https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/prf_21/arquivos/Impulsao.mp4)  que  demonstra  a

correta realização dos exercícios do Teste de Impulsão Horizontal, servindo como referência

para a execução padrão.

Para  a  correta  execução  do  teste  de  impulsão  horizontal,  os  candidatos

deveriam saltar de uma estrutura estática para uma superfície de areia conforme as imagens

extraídas do mencionado vídeo oficial de provas da PRF realizada em outros estados, trazidas

no bojo do Laudo Técnico da lavra do profissional de Educação Física, o Sr. José de Anchieta

Araújo Filho – CREF 002664 G AL (PR-AL-00025523/2021) e aqui colacionadas.
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Outrossim, observe-se o local dos testes em outros Estados como Fortaleza,

Recife e Piauí, vejamos:
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Contudo, no tocante ao teste realizado em Maceió/AL as informações e as

provas colacionadas dão conta do improviso que marcou o local, não havendo o que se falar

em superfície plana e rígida; somando-se a isso os obstáculos presentes na área de prova.

Registre-se,  ainda  mais,  como  prova  das  alegações  acerca  das  irregularidades  os  vídeos

colacionados no procedimento em anexo, especificamente nos itens 6.3 e 16.20.

Observa-se que o salto foi realizado de cima de uma tampa de esgoto, afastada

da caixa de areia; além de que nas fotos consta que, no meio do trajeto, há uma borda de

concreto,  em um nível elevado e no sentido perpendicular, configurando um obstáculo ao

salto, equiparado a um meio-fio. As fotos deixam bem evidentes essas circunstâncias.

Os  candidatos  informam  que  os  vídeos  disponibilizados  para  o  recurso

administrativo de Alagoas foram editados e não foi possível visualizar o local de início do

salto, mas as fotos evidenciam tal condição.

Um outro problema apontado fora a aferição da distância saltada, que deveria

ser a partir  da linha de medição inicial,  a qual será computada na marcação, até o ponto

referente a qualquer parte do corpo do candidato que tocar o solo mais próximo da linha de

medição inicial, conforme item 3.3.2.1 do edital.

Interessante colacionar trecho da representação do Sr. Antônio Lins da Rocha

Neto, conforme documento PR-AL-00021031/2021:  

(…) Em alguns lugares,  a  distância marcada era na ponta do pé,  em outros  era do

calcanhar. No meu teste,  acabei caindo para trás e toquei a bunda na areia. A fiscal

marcou da marca da bunda. O rapaz anterior a mim, caiu para trás e colocou a mão. No

caso dele, a fiscal não considerou a marca da mão. Outro fato importante é que a caixa

de areia estava muito fofa. Acredito que pelo fato do improviso, os primeiros candidatos

do dia tiveram dificuldade de se manter em pé.  (...)

Dessa  maneira,  os  candidatos  colacionaram fotos,  além do  Laudo  Técnico

retromencionado, dando conta ‘que a distância foi aferida depois do ponto de afastamento da

areia, que por ser fofa se espalharia com facilidade, diminuindo a distância que deveria ser

aferida, fato esse possivelmente verificado por foto, onde o ponto de aferição é depois do

ponto de aterrissagem”.

Colacionam fotos de que em outros Estados, como o DF, a aferição teria sido

feita em consonância com os mandamentos explicitados no edital, sendo, portanto, medida a

distância dentro da pegada, a partir do último ponto tocado no solo pelo candidato. Anotam os
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candidatos sobre a quebra da isonomia,  uma vez  que,  um candidato de Alagoas que não

atingiu o mínimo exigido pelo edital, poderia, com o mesmo salto, ser considerado apto se o

salto houvesse sido realizado no DF, por exemplo.

2.3 DO TESTE DE CORRIDA

O  teste  de  corrida  pode-se  dizer  que  foi  o  ápice  em  meio  a  tantas

irregularidades suscitadas.  Esse foi o último na ordem de realização (sendo lógico que já

havia sido enfrentando um desgaste a mais do que o físico pelos candidatos, rememorando

aqui  as  outras  situações  de  inconsistência  explanadas)  e  ensejou  um  maior  número  de

representações, conforme se depreende dos autos do procedimento 1.11.000.000962/2021-62

anexo.

O edital no Anexo III, item 3.5 que trata sobre o TESTE DE CORRIDA DE 12

MINUTOS traz as seguintes disposições:  

3.5 DO TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS

3.5.1 O teste de corrida de 12 minutos terá  início  e  término  marcados por  emissão de

sinal   sonoro   e   será  aplicado  em  local  adequado,  com  distâncias  marcadas,

destacados os pontos de chegada para as distâncias referentes aos parâmetros aplicáveis

aos candidatos do sexo masculino e do sexo feminino.

(...)

3.5.6  O  teste  de  corrida  de  12  minutos  deverá  ser  aplicado  em  uma  pista  com

condições adequadas (oval ou circular, apropriada para corrida e com marcação

escalonada a cada 50 metros.

3.5.6.1 O piso da pista de corrida de 12 minutos deverá ser rígido e firme.

3.5.6.2 O piso da pista  de corrida  de 12 minutos  poderá ser  asfáltico,  de concreto,

sintético, de carvão, de cascalho, de saibro, dentre outros tipos de materiais existentes

A Cebraspe,  em 17 de junho de  2021 no seu site,  na página do concurso,

divulgou  um  vídeo  ilustrativo

(https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/prf_21/arquivos/6_CORRIDA_6_COMPRIMIDO.MP

4) que demonstra a correta realização dos exercícios do Teste de Corrida de 12 Minutos,

servindo como referência para a execução padrão.
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Nesse vídeo, observa-se as perfeitas condições da pista de demonstração donde

se depreende o padrão a ser seguido para realização da prova, independente do material, desde

que seja plana e devidamente marcada, como consta do edital.

Ocorre  que  as  representações,  acompanhadas  de  várias  fotos  e  vídeos,

informam a inadequação da pista do IFAL, somando-se a isso, o fato de que as condições

climáticas desfavoreceram ainda mais a realização do teste, porém não se pode considerar

como determinante para o estado da pista.  Relata-se que houve o alagamento da pista,  a

formação  de  depressões  e  até  mesmo  “buracos”,  que  dificultaram  o  desempenho  dos

candidatos, culminando na completa eliminação,  

Dessa forma, as representações dão conta que a pista não era rígida e firme,

estava molhada com pontos de alagamentos (as fotos evidenciam), era estreita (máximo de

33,52 de largura), em desconformidade com os padrões mínimos exigidos para esse tipo de

teste.  Os buracos e depressões revelavam a necessidade de desvio pelos candidatos e por

conseguinte um maior desgaste e maior tempo de prova.

Saliente-se  que  conforme  consta  na  Declaração  levada  a  efeito  pelo

profissional de Educação Física, o Sr. José de Anchieta Araújo Filho – CREF 002664 G AL

(PR-AL-00025523/2021), o padrão recomendado é que as pistas de atletismo possuam faixas

(raias)  paralelas,  pintadas,  conforme  determina  a  Confederação  Brasileira  de  Atletismo

(CBAT), o que não se encontrava na pista do IFAL.

Registre-se também a manifestação de etiqueta PR-AL-00020127/2021, do Sr.

José Paulo Pimentel da Silva, em que ele afirma ter virado o pé algumas vezes nos buracos e

concluiu a corrida mancando com muita dor no pé, inclusive não conseguindo lograr êxito

na distância exigida pelo edital por conta das dores e as condições da pista. Configurado

está o prejuízo.

Não é demais colacionar outro trecho da manifestação do Sr. Antônio Lins da

Rocha Neto, conforme documento PR-AL-00021031/2021, vejamos:  

(…)  Piso  improvisado  de  cascalhos  (piçarro)  sobre  um terreno  de  barro.  A chuva

acabou ocasionando a formação de lama. Antes de darmos início à corrida, o fiscal

Silvio (do cebraspe) falou: “eu nem poderia estar falando isso, mas já vou alertar vocês.

Não usem as extremidades da pista por que o piso está escorregadio e vocês podem se

machucar. É uma dica, é uma dica!” (...)
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Cabe  trazer  as  observações  constantes  do  Laudo  Técnico  da  lavra  do

profissional de Educação Física, o Sr. José de Anchieta Araújo Filho – CREF 002664 G AL

(PR-AL-00025523/2021), quanto à condição da pista e os prejuízos advindos, vejamos:

(...)

Segundo a análise biomecânica da corrida,  o desempenho fica muito prejudicado,

pois, em pisos não-rígidos, ou seja, pela presença de ondulações existentes nessa

pista do Teste de corrida de 12 minutos, faz com que o pé perca a aderência ideal

para empurrar o corpo para frente (Nicola & Jewison, 2012; Dugan & Bhat, 2005).

Ademais, pisos instáveis e não-firmes absorvem grande parte da energia cinética

do movimento,  não a  devolvendo para o  corpo,  e  assim,  fazendo com o  corpo

necessite de mais energia para o deslocamento. Ou seja, o piso instável funciona

como uma resistência a mais a ser vencida, contribuindo para elevar a necessidade

de força dos membros inferiores, apresentando um maior desgaste e maior gasto

calórico em relação à corrida no asfalto (Lussiana et al., 2007).

Além disso, pela análise das fotos da pista de Alagoas, em que a pista se encontrava

com piso  irregular  e  instável,  onde  podem ser  observadas  vários  buracos,  poças  e

deformações, obrigando os candidatos a desviar dessas deformações, ou pulando-as, ou

aumentando a largura da passada, ou deslocando-se para outras raias. Provocando uma

alteração  no  ritmo  da  passada,  que,  por  sua  vez,  prejudica  o  desempenho  pois  é

fundamental o candidato realizar a corrida em uma velocidade constante, no seu ritmo

treinado. (Grifo nosso)
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As fotos colacionadas revelam apenas um exemplo da situação da pista quando

do TAF, sendo que no bojo do procedimento em epígrafe, constam várias outras além dos

vídeos, conforme os itens 1.6, 6.2, 8.4, 10.1, 26.2, 26.4.

De outra banda, as provas colacionadas aos autos que em outros Estados o TAF

referente  ao  teste  de  corrida  se  desenvolveu  em  excelentes  condições,  desfrutando  os

candidatos de pistas de atletismos nos melhores padrões, como fora o caso do Rio Grande do

Sul, Roraima, Paraíba, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco.
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        Saliente-se que no Estado de Alagoas  existem outros  locais,  em que a

realização do teste pode se mostrar mais adequada, como é exemplo a pista de atletismo da

Universidade Federal de Alagoas - UFAL.

Por meio de pesquisa na internet, verificou a realização de um TAF em 17 de

novembro de 2020 pela PRF para os já concursados, visando a avaliação das condições de

seus servidores. Ocorre que o referido teste foi feito na UFAL, que diferente do IFAL, conta

com uma estrutura de padrão olímpico para realização de esportes. Indica o link para consulta:

https://nn1.com.br/prf-inicia-primeira-turma-do-taf-2020-em-alagoas/ , conforme os registros

abaixo.
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Com  efeito,  ao  que  se  percebe  as  irregularidades  aqui  trazidas  sobre  a

inadequação da pista de corrida do IFAL, já foram objeto de questionamento, em todos os

casos reconhecido direito dos candidatos prejudicados, senão vejamos o precedente abaixo:

PROCESSUAL CIVIL,  CONSTITUCIONAL E  ADMINISTRATIVO.  EXTINÇÃO

DO  PROCESSO POR CARÊNCIA DE AÇÃO.  NÃO   HOUVE   ANÁLISE  DO

MÉRITO.   REPROPOSITURA   DE   AÇÃO.   POSSIBILIDADE.   FATOS

SUPERVENIENTES  A  SEREM  CONSIDERADOS.  AVALIAÇÃO  FÍSICA  QUE

DEVE  SER  REVISTA EM  RAZÃO  DE  REALIZAÇÃO  DO  TAF  EM  LOCAL
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COMPROVADAMENTE  INADEQUADO.  FASES  ELIMINATÓRIAS  DO

CERTAME  SUPERADAS.  PARTICIPAÇÃO  DO  CANDIDATO  NAS  DEMAIS

ETAPAS. RECURSO PROVIDO.

(...)

19. Ultrapassada esta questão, cumpre destacar que, no que se refere à possibilidade ou

não de consideração do Teste de Aptidão Física do apelante pela apelada, entendo que

restou devidamente comprovada a inadequação do local de realização do referido teste,

sob a responsabilidade da organizadora do concurso que o executou, o que prejudicou

consideravelmente o candidato, e que, verificadas essas graves irregularidades, não há

motivos outros que excluam o apelante do certame em questão, na fase de "avaliação

física".

 20.   Como bem demonstrou o  recorrente,   "engenheiro  (responsável   técnico  -

CREA  nº.  020670067-9 e CREA  nº 0203935314),  em  perícia  realizada  no  dia

08/11/2013,  através  do  levantamento  planimétrico,  observou  erro  na metragem da

pista de corrida do Instituto Federal de Alagoas: 1-perímetro borda interna da pista tem

300,62m.  2-perímetro  borda  externa  da  pista  tem  322,80m.  3-perímetro  eixo  tem

311,88m. 4-largura média da pista tem 3.52m.".

 21. Restou evidente que o candidato, ora apelante, cumpriu a finalidade da previsão

editalícia no sentido da aferição do candidato quanto à sua condição de boa saúde física

para  suportar  os  exercícios  a  que  será  submetido  durante  o  Curso  de  Formação

Profissional  e  para  desempenhar  as  tarefas  típicas  da  categoria  funcional.  Para

tanto,  é  exigida  do candidato a marca de 2501m num teste de corrida de 12 minutos,

sendo certo que a causa da eliminação do autor por ter feito a marca de 2500m não foi

por sua inaptidão física ou qualquer limitação que comprovadamente obstaculizasse o

desempenho das atribuições do cargo, mas unicamente a realização do TAF em local

totalmente inadequado, sem que o candidato houvesse concorrido para tal exclusão, em

desconformidade com os subitens 3.4.1 e 3.4.6, anexo II do edital, que determina a

aplicação do referido teste em "local  adequado", com distâncias marcadas,  em uma

"pista com condições adequadas", apropriada para corrida e com marcação escalonada

a cada 50 metros.

 22. Ficou devidamente comprovada pelo apelante,  através  de diversos  documentos

juntados aos autos, referendados por profissionais especializados, como foto da "pista

de atletismo" do IFAL, laudo de um profissional de educação física, parecer técnico de

um profissional  de  engenharia  (topógrafo)  e  levantamento  planimétrico,  a  falta  de

razoabilidade da organizadora do concurso na escolha do local de realização do teste.

 23.  As inúmeras  irregularidades  da  pista  prejudicaram  o  TAF  do  recorrente.  A

metragem  da  pista  diversa  da considerada, pois o parâmetro utilizado para medir as
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distâncias era inexato; o piso não era regular, construída em pó de brita batida com

areia de praia, com depressões e buracos; e a pista era muito estreita (apenas 3,52m).

 24. Por sua vez, pelo parecer técnico do engenheiro topógrafo, verificou-se que a pista

de atletismo do IFAL possui a metragem  maior  do  que  o  CESPE/UnB  considera

para  efeito  de  marcação  da  "marca  mínima  do  masculino", constatando-se, por

conseguinte,  que  o  candidato,  ora  apelante,  percorreu  a  exata  e  real  distância  de

2.504.96m.

 25. E, ainda, o laudo técnico do engenheiro (topógrafo), atestou que o apelante não

estaria desclassificado do teste de corrida de 12 minutos, em razão de estar fazendo na

somatória de pontos no conjunto de testes do TAF, o total de 12 pontos. Não houve nos

presentes autos provas em contrário.

26. Acolhimento da pretensão do autor,  ora recorrente,  pois, ao que se observa dos

autos, este busca tão-somente tratamento idêntico ao conferido a outros candidatos que

se submeteram à avaliação física, assegurando-se que a sua provável "aptidão física"

seja observada, através de um novo TAF, dessa vez, realizado em local adequado, nos

termos exatos do edital.

 27. Em tal hipótese não há que se falar em ingerência indevida do Judiciário na esfera

administrativa já que não haverá atribuição ou revisão de notas, nem tampouco análise

do conteúdo do teste apresentado, com substituição à banca examinadora, mas sim no

resguardo da legalidade dos atos administrativos. Precedentes jurisprudenciais.

 28. Vencidas pelo apelante as fases eliminatórias anteriores à fase de avaliação de

títulos e curso de formação policial, do certame em questão, deve ser assegurada a sua

participação nessas duas últimas etapas, de maneira que seja permitida a sua aprovação,

com o seu ingresso no quadro da Polícia Rodoviária Federal.

29. Apelação provida. (TRF 5ª Região, AC 0801546-15.2015.4.05.8000, RELATOR:

DESEMBARGADOR FEDERAL CONVOCADO EMILIANO ZAPATA LEITÃO).

No caso retromencionado, observa-se que foi realizada perícia de engenharia

tendo  o  engenheiro  (responsável  técnico  -   CREA  nº.   020670067-9   e   CREA  nº

0203935314), em visita ao local no dia 08/11/2013, por meio do levantamento planimétrico,

observado erro na metragem da pista de corrida do Instituto Federal de Alagoas: 1-perímetro

borda interna da pista  tem 300,62m. 2-perímetro borda externa da pista  tem 322,80m. 3-

perímetro eixo tem 311,88m. 4-largura média da pista tem 3.52m.

Assim, restou caracterizada a inadequação do local, como ocorre no presente

caso,  assim como a  falta  de  acerto  da  organizadora  do  concurso  na  escolha  do  local  de

realização do teste.  A metragem da  pista  diversa  da  considerada,  o  piso  não era  regular,
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construído em pó de brita batida com areia de praia, com depressões e buracos; e a pista muito

estreita (apenas 3,52m) convergem para o fato de inviabilidade quanto à realização do exame.

Patente, portanto, o tratamento não isonômico para o caso em apreço, em face

dos  candidatos  que  se  submeteram  ao  TAF  em  Maceió/AL,  destoando  das  condições

vivenciadas por outros candidatos de outros Estados, que se submeteram à avaliação física em

locais adequados nos moldes do edital.

Nesse diapasão, verifica-se a necessidade de que a provável "aptidão física"

dos candidatos seja observada,  por meio de um novo TAF, dessa vez,  realizado em local

adequado, nos termos exatos do edital.

Ressalte-se  que  nos  autos  do  procedimento  em  anexo,  precisamente  no

documento  cadastrado  pela  etiqueta  PR-AL-00021031/2021,  um  dos  candidatos,  o  Sr.

Antônio Lins da Rocha Neto, informa que, logo no início do exame, tendo identificado as

irregularidades, procurou o responsável/representante da Cebraspe chamado Silvio e indagou

sobre a possibilidade de constar em ata os pontos que julgava incongruentes com o edital.

Conforme  a  narrativa,  o  Sr.  Silvio  informou  de  forma  genérica  que  as

irregularidades  constavam na ata,  mas sem ouvir  ou  levantar  qual  seria  a  insurgência  do

candidato.  Posteriormente,  o  candidato  manteve  contato  com  os  fiscais  da  própria  PRF,

entretanto sem registro de avanço no seu intento.

Neste  diapasão,  inconteste  o  prejuízo  suportado  pelos  candidatos  que

realizaram a prova  em Maceió/AL, tendo sido diversos  deles  preteridos,  considerando os

vícios apontados, restando, portanto, caracterizada a quebra de isonomia do certame. Assim,

mostra-se adequada a anulação desse e realização de um novo TAF.

III – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A legitimidade do Ministério Público Federal para o ajuizamento da presente

ação civil pública encontra-se amparada na Constituição Federal, que dispõe ser dever do

Parquet a defesa dos interesses sociais, bem como zelar pelo efetivo respeito dos serviços de

relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, senão veja-se:

Art.  127.  O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função
jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
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[…]

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

A legitimação do Ministério Público Federal advém ainda do quanto disposto

no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93:

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
[…]
VII – promover o inquérito civil e a ação pública para:
a) a proteção dos direitos constitucionais;

[…]

d)  outros  interesses  individuais  indisponíveis,  homogêneos,  sociais,  difusos  e
coletivos;

A Lei 7.347/85 prevê a possibilidade de propositura de ação civil pública para

a tutela de todo e qualquer interesse difuso ou coletivo (art. 1º, IV), bem assim a legitimidade

do MP para seu ajuizamento (art. 5º).

Dessa forma, o Ministério Público Federal é parte legítima para figurar no

polo ativo da ação,  tutelando o interesse da coletividade de candidatos que realizaram as

provas em Maceió/AL, que se viram prejudicados pela inobservância das regras previstas no

edital  por  ocasião  da  realização  dos  testes  físicos.  Outrossim,  há  de  se  mencionar  a

importância  e  alcance  desta  ação  civil  pública  para  uma  coletividade  indeterminada  e

indeterminável caracterizada por aquelas pessoas que terão oportunidade de participar nos

próximos concursos públicos a serem ofertados para preenchimento dos cargos para a Polícia

Rodoviária Federal, haja vista que o reconhecimento da inadequação das instalações físicas

pode evitar que o mesmo local seja novamente escolhido para a realização dos referidos testes

em certames futuros.

Conforme  expresso,  com  a  promulgação  da  Constituição  de  1988,  o

Ministério  Público  atua  como  defensor  dos  direitos  transindividuais,  sendo  a  ação  civil

pública o principal instrumento – e o mais adequado – para a tutela desses direitos.

Assim, não resta dúvida de que o Ministério Público Federal tem legitimidade

para propor a presente ação civil pública, forte nos artigos 127 e 129, III, da Constituição

Federal, e no art. 1º, IV, da Lei n. º 7.347/85.

Outrossim,  os  tribunais  pátrios  possuem pertinentes  julgados nos  quais  foi

firmado  o  entendimento  de  que,  em  sede  de  ações  civis  públicas  que  se  referem  a

procedimentos de provimento de cargos públicos, como a presente, os interesses postos sob

tutela pertinentes à correta observância dos princípios regentes da atividade estatal são difusos

e dizem respeito a toda a coletividade, matéria que, como é de conhecimento geral, se insere

na esfera de atribuições do Ministério Público. Nesse sentido, veja-se o seguinte excerto:

AÇÃO    CIVIL    PÚBLICA.    MINISTÉRIO    PÚBLICO    FEDERAL.
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CONCURSO PÚBLICO.  BANCO CENTRAL DO BRASIL.  INSCRIÇÃO DOS

APROVADOS NA OAB.   REQUISITO   DE   INVESTIDURA.

1.  Legitimidade  do  Ministério  Público  Federal  para  ajuizar  ação  civil  pública

visando a ampliar a concorrência nos concursos públicos para Procurador do Banco

Central do Brasil (art. 129, III, da CF/88, e arts. 5º, I e 6º, VII, da LC 75/93), na

medida em que defende interesse coletivo (embora a coletividade abranja apenas

parcela dos bacharéis em direito, ou seja, aqueles não inscritos na OAB) e difuso

indisponível (de toda a sociedade   interessada   no   correto   provimento   dos

cargos   públicos).

2.  Apelação  a  que  se  dá  provimento  (TRF    –    1ª    Região,   Processo:AC

2005.34.00.033537-9/DF.  APELAÇÃO   CIVEL. Relator:   DESEMBARGADORA

FEDERAL   MARIA   ISABEL   GALLOTTI RODRIGUES.   Órgão   Julgador:

SEXTA  TURMA.   Publicação:   e-DJF1   p.356   de 29/09/2008. Data da Decisão:

15/09/2008.)

Diante  de  todo  o  exposto,  evidente  a  legitimidade  do  Ministério  Público

Federal na presente atuação.

IV – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

                     A competência da Justiça Federal vem disciplinada no artigo 109 da Constituição

Federal de 1988, que estabelece o seguinte:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I  –  as  causas  em  que  a  União,  entidade  ou  empresa  pública  federal  forem
interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou  opoentes,  exceto  as  de
falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho;

(...)

                 Nesse viés, verifica-se que, em matéria não penal, a competência da

Justiça Federal firma-se, nos termos do art.  109, I da Constituição Federal,  sempre que a

União, entidade autárquica ou empresa pública federal figurem na relação processual como

autoras, rés, assistentes ou opoentes.

                Dessa forma, a competência da Justiça Federal, em tais casos, é ratione

personae,  ou seja,  define-se  pela  legitimidade e  interesse  processual  de  uma das  pessoas

jurídicas mencionadas no art. 109, I da Carta Magna.

Sendo   assim, indiscutivelmente,  o   foro   competente   para   o

processamento e julgamento do presente processo é o da Justiça Federal, posto que a União é

uma das demandadas nesta ação.
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Nesse contexto, presente a legitimidade do parquet federal, consoante

afirmado linhas atrás, haja vista o interesse de todos no respeito às normas na realização dos

concursos públicos. Essa circunstância, por si, tem o condão de atrair a competência para

Justiça Federal. Este é o entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ, conforme se

observa do precedente abaixo colacionado:

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  TUTELA  DE  DIREITOS
TRANSINDIVIDUAIS. MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA. REPARTIÇÃO DE
ATRIBUIÇÕES ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL.
DISTINÇÃO ENTRE COMPETÊNCIA E LEGITIMAÇÃO ATIVA. CRITÉRIOS.
1. A ação civil pública, como as demais, submete-se, quanto à competência, à regra
estabelecida no art. 109, I, da Constituição, segundo a qual cabe aos juízes federais
processar  e  julgar  “as  causas  em que  a  União,  entidade  autárquica  ou  empresa
pública  federal  forem  interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça
Eleitoral e a Justiça do Trabalho”. Assim, figurando como autor da ação o Ministério
Público Federal,  que é órgão da União, a competência para a causa é da Justiça
Federal.  (…)  3.  Não  se  confunde  competência  com  legitimidade  das  partes.  A
questão competencial é logicamente antecedente e, eventualmente, prejudicial à da
legitimidade. Fixada a competência, cumpre ao juiz apreciar a legitimação ativa do
Ministério  Público  Federal  para  promover  a  demanda,  consideradas  as  suas
características,  as  suas  finalidades  e  os  bens  jurídicos  envolvidos.  4.  À  luz  do
sistema e dos princípios constitucionais,  nomeadamente o princípio federativo, é
atribuição  do  Ministério  Público  da  União  promover  as  ações  civis  públicas  de
interesse federal e ao Ministério Público Estadual as demais. Considera-se que há
interesse federal nas ações civis públicas que (a) envolvam matéria de competência
da Justiça Especializada da União (Justiça do Trabalho e Eleitoral); b) devam ser
legitimamente  promovidas  perante  os  órgãos  Judiciários  da  União  (Tribunais
Superiores) e da Justiça Federal (Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais);
(c) sejam da competência federal em razão da matéria — as fundadas em tratado ou
contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional (CF, art. 109,
III) e as que envolvam disputa sobre direitos indígenas (CF, art. 109, XI); (d) sejam
da competência federal em razão da pessoa — as que devam ser propostas contra a
União,  suas  entidades autárquicas  e empresas  públicas  federais,  ou em que uma
dessas entidades figure entre os substituídos processuais no pólo ativo (CF, art. 109,
I); e (e) as demais causas que envolvam interesses federais em razão da natureza dos
bens e dos valores jurídicos que se visa tutelar. (…) 6. No caso dos autos, a causa é
da  competência  da  Justiça  Federal,  porque nela  figura  como autor  o  Ministério
Público Federal, órgão da União, que está legitimado a promovê-la, porque visa a
tutelar  bens  e  interesses  nitidamente  federais,  e  não  estaduais  (…).  7.  Recurso
especial provido” (STJ, RESP nº 440002 / SE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª
Turma, j. 18/11/2004, DJ 06/12/2004, p. 195). - grifo nosso.

                      Nessa esteira, o Ministério Público Federal, instituição autônoma da União – art.

128, I, CF – e, portanto, integrante da administração pública federal, quando provoca o Poder

Judiciário, deve ter como foro exatamente aquele que é dispensado ao ente político União,

qual seja, a Justiça Federal.

V – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

5.1. DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA LEGALIDADE E DA

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
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O princípio da igualdade está consubstanciado na Constituição Federal em seu

artigo  5º,  que  reza  que  “todos  são  iguais  perante  a  lei”.  É  hialina  que  a  intenção  do

constituinte  originário,  com  tal  dispositivo,  era  a  de  impor  limites  ao  legislador

administrativo,  o qual  não pode,  por  meio de lei  ou ato normativo,  estabelecer  restrições

inconstitucionais ou de caráter discriminatório.

A seu  turno,  em seus  objetivos  fundamentais,  a  Constituição  da  República

insiste na vedação da prática discriminatória, vinculando, sobretudo, a administração pública

ao que dispõe:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

(...)

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade

e quaisquer outras formas de discriminação.

Em  uma análise  mais  aprofundada, o princípio   da   igualdade   determina

um tratamento   jurídico   de   equiparação   onde   não   houver   justificativa   para   a

diferenciação  e determina um tratamento jurídico de distinção onde houver motivo suficiente

para diferenciar.

Desta forma, o princípio da igualdade serve como vetor de condução de todo

concurso  público,  observando-se  que  os  candidatos  devem  ser  tratados  com  isonomia,

resguardando-se, sobretudo, o interesse da coletividade em detrimento do direito de poucos

indivíduos.

Nos  ensinamentos  do  doutrinador  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello1,  são

compatíveis  com o princípio da isonomia  as  discriminações  que preencham determinados

requisitos:

Para que um discrímen legal seja convivente com a isonomia, consoante visto até

agora,  impende que  concorram quatro  elementos:  a)  que a  desequiparação  não

atinja de modo atual e absoluto, um só indivíduo;

b)  que  as  situações  ou  pessoas  desequiparadas pela  regra de  direitos sejam

efetivamente  distintas  entre  si, vale dizer, possuam características,  traços,   nelas

residentes, diferenciados;

1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3a. Tiragem. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1995, p. 41 e 42
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c) que exista, em abstrato, uma  correlação lógica entre os fatores  diferenciais

existentes  e  a  distinção  de  regime  jurídico  em função  deles,  estabelecida  pela

norma jurídica;

d) que, in concreto,  o vínculo de correlação supra referido seja permanente em

função  dos  interesses  constitucionalmente   protegidos,  isto   é,  resulte  em

diferenciação  de tratamento jurídico  fundada   em   razão   valiosa   –   ao   lume

do   texto   constitucional  – para o bem público.

O   último   elemento   encarece   a   circunstância   de   que   não   é   qualquer

diferença,  conquanto real  e logicamente explicável,  que possui suficiência  para

discriminações  legais.  Não  basta,  pois,  poder-se  estabelecer  racionalmente  um

nexo entre a diferença e   um   consequente   tratamento   diferenciado.   Requer-

se,  demais   disso,   que   o    vínculo demonstrável  seja  constitucionalmente

pertinente. É dizer: as vantagens calçadas em alguma peculiaridade distinta hão de

ser conferidas prestigiando situações conotadas positivamente ou, quando menor,

compatíveis com os interesses acolhidos no sistema constitucional.

No  caso  em  comento,  diversos  candidatos  passaram  a  ser  discriminados

quando para com eles foram utilizados critérios diferenciados, pois não se pode considerar

como razoável a utilização de obstáculos, critérios e parâmetros fora dos padrões exigidos

pelo edital e aplicados de maneiras distintas durante a aplicação da prova.

Registre-se  que  o  discrímen nesse  caso  foi  flagrante  e  desarrazoado.  As

condições obtidas por meio de registros fotográficos, por si só, revelam a quebra da isonomia.

Além disso, a pista de corrida já foi questionada, outras vezes desde do idos de 2013, em

concursos organizados pela própria Cebraspe, mas, ainda assim, a organizadora persiste no

erro.

Erro esse que traduz no flagrante prejuízo dos candidatos e prejudica a própria

organizadora, posto que assume o risco, e, nesse caso, a probabilidade de novo TAF, o que

redundaria em mais gastos.

Tendo-se por base essas premissas, constata-se, facilmente, que no certame em

epígrafe, realizado pela Polícia Rodoviária Federal, condições distintas estão sendo aplicadas

aos candidatos durante a realização dos TAFs, observando vários Estados do Brasil.

Saliente-se  que,  nos  termos  do  item  4.1.1,  o  concurso  é  de  abrangência

nacional, sendo ofertadas aos novos policiais as oportunidades de lotação de acordo com

a necessidade do serviço e o interesse público, conforme classificação obtida.
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Ora, os candidatos que prestaram prova em Maceió/AL enfrentaram um teste

recheado  de  condições  físicas  irregulares,  no  tocante  ao  local  de  prova,  amargaram  um

prejuízo, na medida em que, possivelmente, caíram de colocação e em outras situações foram

até  eliminados,  mas  concorreram nacionalmente  com aqueles  que  realizaram a  prova  em

locais adequados.

Isso  quer  dizer  que  as  inconformidades  arroladas  acima  possuem

potencialidade para interferir na classificação no concurso, o que pode impactar na escolha da

lotação, por exemplo.

Destarte, o princípio da igualdade sob o ponto de vista jurídico-constitucional,

assume relevo enquanto  princípio  de igualdade  de oportunidades  e  de condições  reais  de

vida2,  proporcionando,  no  caso  em  comento,  igualdade  de  competição  para  todos  os

candidatos aptos a realizar os exames de aptidão física nos concursos para provimento de

cargos da Polícia Federal.

Sendo  assim,  não  restam  dúvidas  de  que  no  presente  concurso  público

realizado pelo Departamento da Polícia Federal houve violação à isonomia, devendo, logo, a

Administração Pública incorporar soluções aptas a restabelecer a igualdade dos candidatos,

como oportunizar aos candidatos que realizaram as provas na cidade de Maceió/AL a prática

de nova prova de Shuttle Run, Impulso Horizontal e Teste de Corrida 12 minutos, relativa ao

Teste de Aptidão Física, nos termos previsto no edital.

Neste diapasão, o que se busca é tão-somente tratamento idêntico ao conferido

a  outros  candidatos   que  se  submeteram  à  avaliação  física,  em outros  Estados da

Federação, a exemplo de Rio Grande do Norte,  Paraíba,  Roraima, Goiás,  Minas Gerais e

Pernambuco, de modo que a provável "aptidão física" posta em teste nessa etapa do concurso

seja observada,  por meio de um novo TAF, dessa vez,  realizado em local  adequado,  nos

termos exatos do edital.

Ademais, a Administração Pública, ao contrário dos particulares, possui regras

específicas  para  sua  atuação.  Enquanto  a  pessoa  física  ou  jurídica  de  direito  privado,

geralmente, pode fazer o que não é contra lei, o Poder Público encontra-se limitado para atuar

quando  permitido  pela  lei.  O  art.  37,  caput,  da  Constituição  Federal  de  1988  prevê

explicitamente  a  vigência  do  Princípio  da  Legalidade,  portanto  há  vinculação  da

Administração  às  normas  legais.  Sendo  assim,  a  validade  e  a  eficácia  da  atividade

2 CANOTILHO, J. J Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina. 1995. p.403
25

25/32

Procedimento 1.11.000.000962/2021-62, Documento 38.1, Página 25



administrativa  ficam  condicionadas  à  observância  das  normas  previstas  no  ordenamento

jurídico.

Nesse cenário, é possível afirmar que tem como objetivo proteger os direitos

individuais em face da atuação do Estado,  pois garante um mínimo de previsibilidade na

conduta  estatal,  uma vez  que  a  Administração Pública  deve  obedecer  a  limites  que a  lei

estabelecer e seguindo o procedimento que a lei exigir.

Como requisito para acesso aos cargos públicos, a Carta Constitucional exige a

prévia  aprovação  em concurso  público,  à  luz  do  disposto  no  art.  37,  II,  salvo  exceções

previstas no próprio texto. As regras do certame público deverão estar previstas pelo edital,

não podendo a Administração extrapolar em suas exigências ou apresentar novas que não

estejam previstas no instrumento.

Com efeito, as regras específicas aplicáveis aos certames estão previstas nos

editais, que são amplamente divulgados após a publicação. Portanto, é possível afirmar que o

edital é a “lei” do concurso público em questão. Desse modo, a Administração Pública e a

empresa contratada para aplicar as provas devem respeitar o princípio da legalidade, assim

como as regras trazidas pelo edital.  

Do contrário,  haverá injusta quebra da expectativa dos candidatos,  pois são

informados  sobre  as  condições  para  realização  das  etapas  e,  nessa  situação,  foram

surpreendidos com irregularidades no ambiente no Teste de Aptidão Física (TAF).

Em tal hipótese não há que se falar em ingerência indevida do Judiciário na

esfera administrativa já que não haverá atribuição ou revisão de notas e tampouco análise do

conteúdo do teste apresentado, com substituição à banca examinadora, mas sim no resguardo

da legalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  CONCURSO  PÚBLICO.  EXAME

DE  APTIDÃO  FÍSICA.  LOCAL  DE REALIZAÇÃO DO TESTE FÍSICO. PISTA

DE  ATLETISMO  EM  CONDIÇÕES  DIFERENTES  DAS  PREVISTAS  NO

REGULAMENTO  DO  CERTAME.  VÍCIO  DE  ILEGALIDADE.  NULIDADE.

REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME EM PISTA COMPATÍVEL.  ANTECIPAÇÃO

DE  TUTELA.  PROCEDÊNCIA.  

1  -  A  investidura  em  cargo  ou  emprego  público depende de aprovação prévia em

concurso  público  de  provas  ou  de  provas  e  títulos,  de  acordo  com a  natureza  e  a

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei.
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2 - Hipótese em que, após a produção de prova pericial, restou constatada a realização

de teste físico em pista de corrida com características distintas das previstas nas normas

que regulamentam o certame, configurando, assim, a prática de ato administrativo com

vício de ilegalidade, cabendo ao Poder Judiciário declarar a nulidade do aludido exame.

3  -  Reconhecida  a  ilegalidade  do  teste  físico  de  corrida  que  eliminou  o  Autor  do

concurso público para provimento do cargo de Escrivão da Polícia Federal, deve ser

realizado exame,  desta  vez  em  pista de  corrida com  condições  adequadas,  quais,

sejam,  piso  regular  e  uniforme  com marcação de raias escalonadas a cada 10 -dez-

metros, sendo vedada a utilização da pista de corrida do Campus da UFRN ou qualquer

outra  que  não  atenda  as  referidas  características.  4  -  Procedência  da  pretensão.

Manutenção da sentença. Apelação Cível improvida. (APELREEX 200984000108564.

TRF5. Terceira Turma. Relator: Des. Federal Geraldo Apoliano. Decisão publicada no

DOU em 04/04/2013).

Sendo  assim,  não  gravitam  dúvidas  de  que  no  presente  concurso  público

realizado pela Polícia Rodoviária Federal, mais precisamente nos testes já mencionados, os

princípios da isonomia e legalidade restaram violados. Portanto, a administração pública há de

incorporar soluções aptas a garantir a igualdade entre os candidatos, como oportunizar aos

candidatos que realizaram as provas na cidade de Maceió/AL a prática de novo Teste  de

Aptidão Física, nos termos previsto no edital.

5.2.  DA  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE  E  DA

DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Preciosas lições  de Celso Antônio Bandeira de Melo3 conceituam que:

Em suma: discricionariedade é liberdade dentro da lei, nos limites da norma legal, e

pode ser definida como: “A margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a

fim de que este  cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica,

diante do caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação

aos objetivos consagrados no sistema legal”. Não se confundem discricionariedade e

arbitrariedade. Ao agir arbitrariamente, o agente estará agredindo a ordem jurídica, pois

terá se comportado fora do que lhe permite a lei. Seu ato, em consequência, é ilícito e

por isso mesmo corrigível judicialmente (...). Em rigor, não há, realmente, ato algum

que  possa  ser  designado,  com  propriedade,  como  ato  discricionário,  pois  nunca  o

administrador desfruta de liberdade total. O que há é exercício de juízo discricionário

quanto  à  ocorrência  ou  não  de  certas  situações  que  justificam  ou  não  certos

comportamentos e opções discricionárias quanto ao comportamento mais indicado para

dar  cumprimento ao  interesse  público in  concreto,  dentro dos limites  em que a lei

faculta a emissão deste juízo ou desta opção.

3 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 23a edição. Malheiros editores: SP, 2006, p.416
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Situações corriqueiras  que aparece em concursos  públicos  e  que cresce em

questionamentos na esfera do Poder Judiciário,  se referem  aos limites dos administradores

quando da elaboração de provas nos concursos públicos.

Diante de novos cenários apresentados é necessária uma reflexão acerca da

referida  discricionariedade,  construindo-se  novos  paradigmas  jurídicos,  evitando-se  a

confusão entre discricionariedade e arbitrariedade administrativa.

Manter-se inerte quanto às flagrantes irregularidades ocorridas em aplicações

de  provas,  insurge  como  incentivo  à  arbitrariedade  administrativa  sob  o  manto  da

discricionariedade.  Não se  pode olvidar  que  a  banca  examinadora,  ao  dispor  de  critérios

objetivos previstos no edital,  não pode, evidentemente,  atuar com arbitrariedade nem com

desprezo  pelas  normas  técnicas  por  si  apresentadas  quando  da  publicação  dos  requisitos

exigidos pelo edital regulamentador do concurso e, plenamente, demonstrados em vídeo de

própria autoria.

Portanto, os fatos acima narrados também violam o princípio da razoabilidade,

o  qual  conceitua-se  como  mecanismo  de  controle  da  discricionariedade  legislativa  e

administrativa13, ampliando-se por meio deste o âmbito de apreciação do ato administrativo

pelo Poder Judiciário.

Assim, se a discricionariedade da Administração Pública causou lesão a direito

dos cidadãos ao estabelecer critérios distintos para aprovação em concurso público, cabe ao

Judiciário  impor  medidas  almejando  evitar  as  contínuas  irregularidades  verificadas  nos

exames  de  aptidão  física  das  provas  realizadas  pela  Polícia  Federal,  sem  que  seja

proporcionado aos candidatos o contraditório e ampla defesa

VI – DA NECESSIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, “a tutela de

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Como fundamento legal para a concessão de medida liminar  em ação civil

pública (com natureza cautelar ou de antecipação de tutela), tem-se a previsão do art. 12 da

Lei nº 7.347/85 (“poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia,

em decisão sujeita a agravo”).
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Assim, os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade

do direito e o perigo de dano. No caso dos autos, a concessão da tutela de urgência é de todo

viável, já que demonstrados, de forma robusta, os dois requisitos.

A probabilidade do direito está plenamente comprovada, conforme as razões

fáticas, jurídicas e probatórias desta petição de ingresso. Providências de caráter liminar são

necessárias, porquanto foi demonstrado nos documentos que instruem a presente demanda.

Evidenciada a necessidade de tutela do princípio da isonomia e da legalidade, diante dos fatos

narrados e demonstrados nos presentes autos.

O perigo de dano é extraído dos iminentes riscos que a não anulação do Teste

de Aptidão Física, no EDITAL CONCURSO PRF Nº 1, DE 18 DE JANEIRO DE 2021, pode

acarretar,  uma  vez  que,  conforme  se  depreende  do  procedimento  em  anexo,  diversos

candidatos que realizaram a referida prova em Maceió/AL restaram eliminados em razão da

escolha, pela banca examinadora,  de local inadequado para realização do TAF. Nesta toada,

foram desrespeitadas as normas do edital, prejudicando, pois, a isonomia do concurso público,

tendo em vista que nas demais localidades as regras do edital foram obedecidas.

 Ademais,  o  referido  concurso  público,  mesmo  com  muitos  percalços,

considerando as  várias irregularidades, encontra-se em pleno andamento,  com o resultado

provisório de  avaliação de  saúde, avaliação  de  títulos, para  todos  os  candidatos, bem

como, o resultado provisório na  avaliação  biopsicossocial,  dos  candidatos  que  solicitaram

concorrer  como  pessoas  com deficiência,  conforme o EDITAL CONCURSO PRF Nº 26,

DE 10 DE AGOSTO DE 2021.

Dessa forma, já houve a  divulgação do resultado final do exame de aptidão

física,  restando urgente,  portanto,  a apreciação do presente pedido antecipatório da tutela

jurisdicional.  

Pretende-se,  portanto,  com  esta  ação  obter  provimento  jurisdicional  que

imponha obrigação de fazer aos demandados, consistente na declaração de nulidade de todas

as provas do Teste de Aptidão Física previsto no Edital PRF nº 1, DE 18 DE JANEIRO DE

2021, realizadas em Maceió/AL, no tocante aos candidatos reprovados em razão dos vícios

apontados  na  presente  exordial, por  violação  ao  princípio  da  isonomia,  legalidade  e

razoabilidade,  com  a  consequente  determinação  de  que  seja  designada  nova  data  para

repetição das provas na cidade de Maceió/AL, desta feita  em local diverso,  atendendo às

condições previstas no mesmo edital.
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Por conseguinte, impõe-se a concessão de medida liminar inaudita altera pars,

devendo ser determinado à União e ao Cebraspe com fulcro no art. 300, caput e §2º, do CPC,

que  garanta  aos  candidatos  reprovados  em  razão  dos  vícios  apontados  na  presente

exordial,  no  Teste  de  Aptidão  Física  (TAF) previsto  no  Edital  PRF  nº  1,  DE  18  DE

JANEIRO DE 2021, realizado em Maceió/AL, a participação nas próximas fases do referido

concurso público até  o julgamento de mérito.  Pugna-se,  portanto,  que seja  determinada a

adoção de providências para que cumpram com as exigências das fases que se seguiram até o

presente momento.

Registre-se  que  o  pedido  acima  descrito  se  revela  como  medida  menos

impactante  ao  processo  seletivo  em  si,  que  seguiria  em  curso  e  sem  atraso  e  todas  as

consequências decorrentes de alteração de cronograma, mas sem excluir aqueles que foram

reprovados  nos  testes  físicos  realizados  em  condições  inadequadas.  No  entanto,

subsidiariamente, requer-se que o certame seja interrompido até que o julgamento do

mérito.

Nesta toada, devidamente configurados os dois pressupostos, cumpre que seja

concedido o provimento liminar, inaudita altera pars, considerando ambos os pedidos acima

delineados, a fim de garantir uma tutela efetiva ao direito pleiteado.

Deferida as medidas liminares, requer-se a intimação das requeridas para que

cumpram imediatamente.

VIII – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

a) a concessão da tutela de urgência em caráter liminar,  inaudita altera pars, determinado à

União  e  ao  Cebraspe,  com  fulcro  no  art.  300,  caput  e  §2º,  do  CPC,  que  garanta  aos

candidatos reprovados em razão dos vícios apontados no presente exordial, no Teste de

Aptidão Física (TAF) previsto no Edital PRF nº 1, DE 18 DE JANEIRO DE 2021, realizado

em Maceió/AL, no dia 20 de junho de 2021, a participação nas próximas fases do referido

concurso público até o julgamento de mérito  .   Determinando a adoção de providências para

que os candidatos possam cumprir com as exigências das fases que se seguiram ao TAF até o

presente momento,  divulgado por  meio do  EDITAL CONCURSO PRF Nº 26, DE 10DE

AGOSTO DE 2021.
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b)  SUBSIDIARIAMENTE  ao  pedido  no  item  a,  a  concessão  de  tutela  de  urgência

determinando a interrupção do curso do processo seletivo em questão até o julgamento do

mérito;

c) Concedida a tutela de urgência nos moldes requeridos, a intimação pessoal da União e do

Presidente da Cebraspe, para o cumprimento da decisão

d) a citação das rés, no endereço indicado nesta inicial, para apresentar resposta, sob pena de

incorrer nos efeitos da revelia;

e) ao final, a confirmação da tutela de urgência em caráter liminar, com a condenação das rés,

em sede definitiva, consistente na obrigação de fazer para que declare a nulidade de todas as

provas do Teste de Aptidão Física, previsto no Edital PRF nº 1, DE 18 DE JANEIRO DE

2021, realizadas em Maceió/AL, no tocante aos candidatos reprovados em razão dos vícios

apontados na presente exordial, por violação ao princípio da isonomia e dos princípios da

Administração Pública, com a consequente determinação de que seja designada nova data

para  realização das  mesmas provas  na  cidade  de  Maceió/AL,  em local  diverso  ao  IFAL,

atendendo as condições previstas no mesmo edital.

f) ALTERNATIVAMENTE ao pedido do item e,  confirmação da tutela de urgência em

caráter liminar, com a condenação das rés, em sede definitiva, consistente na obrigação de

fazer para que declare a nulidade de todas as provas do Teste de Aptidão Física previsto

no Edital PRF nº 1, DE 18 DE JANEIRO DE 2021, realizadas em Maceió/AL, no tocante a

todos candidatos em razão dos vícios apontados na presente exordial, por violação ao

princípio  da  isonomia  e  dos  princípios  da  Administração  Pública,  com  a  consequente

determinação de que seja designada nova data para realização das mesmas provas na cidade

de Maceió/AL, em local diverso ao IFAL, atendendo as condições previstas no mesmo edital.

g) a  fixação  de  multa  diária  no  valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais) em  caso  de

descumprimento de alguma das obrigações referidas no item “a” desde petitório, valores que

deverão ser revertidos ao Fundo de que trata o artigo 13 da Lei n.º 7.347/85.

h)  a  condenação  das  rés  ao  pagamento  de  custas  e  despesas  processuais,  inclusive  as

decorrentes de eventuais perícias;

1. Protesta-se, desde já, pela produção de toda e qualquer prova em direito

admitida, especialmente a documental, pericial, testemunhal, inspeção
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judicial, bem como novos documentos que se mostrarem necessários,

como vídeos das provas de cada candidato.

Atribui-se à  presente causa o valor de R$ 1.000,00 (mil  reais),  como mera

referência para atribuição de efeitos fiscais.

Termos em que, pede deferimento.

Maceió/AL, na data assinatura eletrônica.

(Assinado digitalmente)
ROBERTA LIMA BARBOSA BOMFIM

PROCURADORA DA REPÚBLICA
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