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Estado do Tocantins

Tribunal de Justiça

2ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos de Palmas

  Processo nº 0003752-84.2018.827.2729

 

  DECISÃO

 

Trata-se de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública em desfavor do Estado do Tocantins, com o

objetivo afastar o limite etário e de altura das disposições editalícias do concurso público de Cadete da Polícia

Militar.

Na peça de ingresso, comunica a publicação de edital para a seleção de 40 vagas para o cargo de CADETE 1, no

curso de formação de oficiais, publicado no Diário Oficial nº 5026, de 8 de janeiro de 2018.

Relata que o concurso viola o principio da isonomia ao estabelecer discriminação injusta entre civis e militares,

sobretudo por limitar a idade e a altura para ingresso dos civis - ter 30 anos no dia da inscrição, altura mínima de

1,63m para candidatos do sexo masculino e 1,60m para candidatas do sexo feminino - requisito não exigido para

os candidatos militares e bombeiros militares, em manifesta afronta ao princípio da isonomia.

Ao final requer a concessão de tutela provisória de urgência, formulando os seguintes pedidos::

"2.1- que seja afastada a regra do edital, itens 3.1, alíneas "d" e "e", com reabertura das

inscrições para o público em geral, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias, a fim de

possibilitar a inscrição para os cargos de CADETE 1, para formação de Oficial da Policia

militar, sem limite de idade e altura, aplicando também o disposto no art. 11, §11, da Lei

n. 2.578/2012, a todos os candidatos, tanto para os civis como para os militares,

afastando por consequência a benesse concedida unicamente aos militares, por afrontar

o princípio da isonomia e impessoalidade, tendo em vista que nesse ponto trata-se de

norma inconstitucional;

2.1.1 Subsidiariamente, caso se entenda que a não previsão de limite de idade é

desproporcional diante da natureza do cargo do presente certame, requer a

aplicabilidade, para todos os candidatos (civis e militares) por analogia da Lei nº

12.705/2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de

militares de carreira do Exército Brasileiro, cujo requisito é o limite de até 36 (trinta e seis)

anos no ato da inscrição para todos os candidatos, civis e militares, com altura de 1,60 m

(um metro e sessenta centímetros) se masculino, ou, se do sexo feminino, a altura

mínima de 1,55 m (um metro e cinqüenta e cinco centímetro), de modo a garantir a

isonomia substancial a todos os candidatos; ou limite de 35 anos, conforme disciplina o

Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal e Mato Grosso
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Acostou documentos no evento 1.

Eis um breve relato da inicial. Decido.

  Controle difuso de cosntitucionalidade

Extrai-se o art. 11, §11º, da Lei Estadual nº 2578/2012, que excepciona de forma expressa o critério de idade

máxima de 30 anos e estatura prevista no inciso III do caput deste artigo para candidato já pertencente ao Quadro

da Corporação. Eis o teor da lei:

§ 11. O disposto nos incisos III e IV do caput deste artigo não se aplica a candidato já

pertencente a Quadro da Corporação.

A discriminação existente na lei e reproduzida no edital do certame traz limites de idade diferenciado entre civis e

militares, favorecendo imotivadamente os candidatos militares, em detrimento dos civil, ferindo o princípio da

isonomia, porquanto a adoção dos requisitos para ingresso nos quadros militares deve ser igual para todos os

concorrentes, conforme já decidido anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCURSO

PÚBLICO. MÉDICO MILITAR. LIMITE DE IDADE. 1. O recorrido, aprovado em concurso

público para Primeiro Tenente Médico Policial Militar do Quadro de Oficiais de Saúde do

Estado de São Paulo, não pôde ser empossado, sob o argumento de que, na época da

inscrição para o certame, tinha mais de 35 anos de idade.   2. Edital que fixou idade

máxima, em concurso para   médico militar, apenas para inscrição de candidatos

civis. A Corte de    origem afastou essa diferenciação e determinou a posse do

recorrido.  3. Se o bom desempenho das atividades de médico da Polícia Militar

demanda a força física peculiar ao jovem, a exigência de 35 anos de idade máxima

deveria ser atribuída a todo e qualquer candidato e não apenas aos civis. Fica claro que

a distinção em debate foi criada para favorecer os militares. Precedente: RMS 21.046. 4.

Agravo regimental improvido. (RE-AgR215988/SP. São Paulo AG.REG. no Recurso

Extraordinário Relatora: Min. Ellen Gracie. Julgamento: 18/10/2005. Órgão Julgador: 2ª

Turma).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITE DE

IDADE.   Constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela  

 administração quando fixou limites diferentes de idade para    o candidato civil

e para aqueles que já são militares . Precedente. Agravo regimental a que se nega

provimento. (586088 CE, Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 26/05/2009,

Segunda Turma, Data de Publicação: Dje- 113 DIVULG 18-06-2009 PUBLIC 19-06-2009

EMENT VOL-02365-07 PP- 01382 RT v. 98, n. 887, 2009, p. 170-172).

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.   PRINCÍPIO    DA ISONOMIA.

CONCURSO PÚBLICO  . MÉDICO MILITAR. LIMITE DE IDADE. 1. O recorrido,

aprovado em concurso público para Primeiro Tenente Médico Policial Militar do Quadro

de Oficiais de Saúde do Estado de São Paulo, não pôde ser empossado, sob o

argumento de que, na época da inscrição para o certame, tinha mais de 35 anos de

idade. 2. Edital que fixou idade máxima, em concurso para médico militar, apenas para

inscrição de candidatos civis.   A Corte de origem afastou essa diferenciação e
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determinou a posse do recorrido . 3. Se o bom desempenho das atividades de médico

da Polícia Militar demanda a força física peculiar ao jovem, a exigência de 35 anos de

idade máxima deveria ser atribuída a todo e qualquer candidato e não apenas aos civis.

Fica claro que a distinção em debate foi criada para favorecer os militares. Precedente:

RMS 21.046. 4. Agravo regimental improvido. (STF - RE-AgR: 215988 SP , Relator:

ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 18/10/2005, Segunda Turma, Data de Publicação:

DJ 18-11-2005 PP-00019 EMENT VOL-02214-02 PP-00320 RNDJ v. 6, n. 74, 2006, p.

57- 59).

Na hipótese, a regra discriminatória existente na legislação estadual vai de encontro com o principio constitucional

da igualdade, pois a discriminação leva em consideração critério subjetivo - ser militar ou civil - e não requisito

justificado pela natureza do cargo e das funções a serem exercidas.

Se as normas editalícias reproduzem a lei e ditam o limite etário de 30 anos para ingresso na carreira de Oficial da

Policia Militar, a regra deve valer para todos, militares e civil, sendo   todos alcançados pela norma

discriminatória.

Dessa forma, mister   declarar a inconstitucionalidade do § 11 do artigo 11 da Lei Estadual nº 2578/2012,

para afastar a hipótese de incidência da norma, fazendo prevalecer o requisito etário e de estatura tanto

para os candidatos civis quanto para os militares.

 

  Tutela Provisória de Urgência

As tutelas provisórias de urgência e de evidência vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu

com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades

de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo.

Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles:

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, nesta análise de cognição sumária, é preciso que se vislumbre uma verdade provável sobre os fatos,

independente da produção de provas na fase adequada. Para Didier[1] " o que importa é que, de uma forma geral,

o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as

razões da formação do seu convencimento".

Também é imprescindível a demonstração da existência de dano de difícil reparação, pois "o deferimento da tutela

provisória somente se justifica quando não for possível aguardar pelo termino do processo para entregar a tutela

jurisdicional, porque a demora do processo pode causar a parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade"

[2].

O § 3º do artigo 300 do NCPC também ressalva a necessidade de ser observada a reversibilidade da medida

liminar, com o retorno da parte que pretende a tutela provisória ao status quo ante , sem prejuízo para a parte

adversária. O mesmo autor observa que "Conceder uma tutela provisória satistativa irreversível seria conceder a

própria tutela definitiva [...] sem assegurar ao réu o devido processo legal e o contraditório"[3].

Na hipótese, o pedido formulado na inicial visa afastar os limites de idade e altura, previstos na lei e no edital, de

modo a possibilitar a inscrição dos civis que não preenchem os requisitos dispostos no Edital de Abertura nº

001/CFO-2018/PMTO.
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Em sede de cognição prefacial da demanda, única possível nesse momento processual, verifico que o limite de

idade como critério para ingresso nos quadros da Polícia Militar está estritamente relacionado à natureza e às

atribuições inerentes ao cargo público a ser provido, mostrando-se razoável e proporcional a discriminação etária

no momento da inscrição no concurso, desde que previsto em lei e nas normas do edital.

De acordo com o art. 39, §3º, da Constituição Federal é permitido à lei "estabelecer requisitos diferenciados de

admissão quando a natureza do cargo o exigir".

Em consonância com a respectiva norma constitucional, a Lei Estadual nº 2578/2012, que dispõe sobre o Estatuto

dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins, em seu art. 11, inciso III, estabelece como

sendo um dos requisitos para ingresso na Corporação a idade máxima do candidato de 30 anos, na data da

inscrição do concurso.

No mesmo sentido, seguiu o edital nº 001/CFO-2018/PMTO, em seu item nº 3.1, "d" e "e", in verbis:

  "3.1. Para ser admitido na PMTO o candidato deverá ter logrado êxito em todas as

etapas do concurso e preencher, nos termos da Lei Estadual nº 2.578, de 20 de abril de

2012 e legislações pertinentes, os seguintes requisito :

  (...)

  d) Idade máxima, no ato da inscrição no concurso público, de 30 anos;

  (...)

  e) Altura mínima de 1,63m, se do sexo masculino, e 1,60m, se do sexo feminino;

Nota-se, portanto, que o edital do certame trata os limites de idade e estatura como requisitos e não como critérios,

já que existe previsão expressa na legislação estadual que atribui de forma peremptória ao "regulamento de

ingresso" o estabelecimento da limitação etária e de altura, ora combatida.

Logo, o candidato que não preencher os requisitos previstos no edital do certame terá automaticamente sua

inscrição indeferida, conforme assim prevêm os itens 4.1 e 4.5, "a.2":

  "4.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche

todos os requisitos exigidos.

  4.5. Após declarar ciência e aceitação das disposições contidas neste Edital, o

candidato interessado em inscrever-se para o presente certame deverá:

  a.2) possuir, dentre outros requisitos exigidos em edital, a idade máxima de 30

(trinta) anos, no ato da inscrição. O candidato que, porventura, não satisfaça esse

limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente,

o sistema informará deste impedimento;"

Vale frisar que o caráter eliminatório presente nos requisitos ora combatidos, possuem obrigatoriedade fixada em

Lei Estadual, não sendo possível vislumbrar, nesta fase prefacial, a ilegalidade na norma editalícia prevista no item

3.1, "d" e "e" do edital nº 001/CFO-2018/PMTO, diante da observância pela Comissão do certame ao princípio da

legalidade estrita.

Sobre o tema já se manifestou o Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido:
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Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO.   CONCURSO PÚBLICO.

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS.

LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO

NO CERTAME. 1. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser

comprovada no momento da inscrição no concurso . 2. Agravo regimental a que se

nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do

CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de honorários

anteriormente. (ARE 979284 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma,

julgado em 16/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017

PUBLIC 27-10-2017)

  DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO

EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA

POLÍCIA MILITAR. ALTERAÇÃO NA LEI DURANTE A REALIZAÇÃO DO CONCURSO

PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que é possível

a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja

anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do

cargo público (RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Prevalece nesta Corte a

orientação no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei

e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento

da inscrição do certame, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em

que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da

idade (ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. A jurisprudência desta Corte

é pacífica no sentido de que é possível a adequação do edital do concurso público,

antes de sua conclusão e homologação, quando houver necessidade de adaptação

do certame à nova legislação aplicável à carreira. Precedentes. 4. Inaplicável o art.

85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários

advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1025819 AgR,

Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/08/2017,

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31-08-2017 PUBLIC 01-09-2017)

No mesmo sentido, segue jurisprudência do STJ:

  ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LIMITE DE IDADE. POLÍCIA

MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DO CARGO.

LEGALIDADE. 1. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é

possível a definição de limite máximo e mínimo de idade, sexo e altura para o

ingresso na carreira militar, levando-se em conta as peculiaridades da atividade

exercida, desde que haja lei específica que imponha tais restrições. 2. O art. 5º, II,

da Lei estadual 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia)

aponta a idade como um dos critérios a serem observados no ingresso na Polícia

Militar baiana. 3. Deve-se reconhecer a legalidade da exigência de idade máxima

estabelecida pelo Edital SAEB/01/2008, considerada a natureza peculiar das

atividades militares. Não há, portanto, falar em ofensa a direito líquido e certo do

impetrante. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 41.515/BA, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe
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10/05/2013).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA.   CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. IDADE

MÁXIMA PARA ADMISSÃO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO

NO CONCURSO. PRECEDENTES DO STJ E STF. 1. Consoante iterativa

jurisprudência do STJ e do STF, a idade máxima para ingresso em cargo público

deve ser comprovada no momento da inscrição no certame. 2. No presente caso, em

desacordo com essa orientação, foi negada posse ao candidato aprovado e classificado

em primeiro lugar, ao argumento de que, no momento da posse, teria ultrapassado a

idade limite para ingresso nos quadros da Polícia Civil do Estado do Acre. 3. Recurso

ordinário provido. Segurança concedida. (RMS 48.366/AC, Rel. Ministro SÉRGIO

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.   CONCURSO PÚBLICO.

POLÍCIA MILITAR. ESTADO DA BAHIA. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO. LEI

ESTADUAL. NORMA EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA

683/STF. 1. Há plena viabilidade na limitação etária para o exercício de cargo

público quando, justificada razoavelmente em razão da natureza do cargo, houver

previsão legal e editalícia nesse sentido. Precedentes. 2. "O limite de idade para a

inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7.º, XXX, da

Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo

a ser preenchido" (Súmula 683/STF). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS

47.474/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado

em 14/04/2015, DJe 17/04/2015)

O entendimento acima também foi adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, consoante se

depreende da ementa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. CONCURSO PÚBLICO

PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA

DE IDADE MÁXIMA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE PROVA EM FASE

POSTERIOR. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Agravante teve sua

inscrição deferida, realizando com sucesso a primeira fase do concurso público para

ingresso na Polícia Militar do Estado do Tocantins. Todavia, quando da análise do critério

de idade fixado pela Lei n.° 2578/2012, teve sua inscrição cancelada. 2. O requisito

exigido constante na alínea "d" do item 3.1 do referido Edital prevê que até o último dia

do prazo de inscrição o candidato deveria possuir idade máxima de 30 (trinta) anos, nos

termos da Lei Estadual n.º 2.578/2012. 3. Havendo previsão legal de idade máxima para

ingresso na carreira militar, somada à previsão editalícia do certame público em

referência, ausente o fumus boni iures  em favor do agravante. Periculum in mora

inverso. Decisão a quo mantida. 4. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

(TJTO AI nº 5005702-58/2013.827.0000. Desembargador RONALDO EURÍPEDES.

Julgado em 27/11/2013)

Destaco, ainda, o inteiro teor da Súmula 683/STF:   " O limite de idade para a inscrição em concurso público

só se legitima em face do art. 7.º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das

atribuições do cargo a ser preenchido".
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Não se infere, igualmente, violação ao contraditório e a ampla defesa vez que a interposição de recurso

administrativo sobre suposta ilegalidade na idade máxima e na estatura mínima fixada no Edital do concurso é

despropocional diante de norma estadual expressa neste sentido e em pleno vigor.

Nesta análise de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito capaz de subsidiar a concessão da

medida de urgência pleiteada na inicial, pois determinar a inscrição no concurso público de pessoas que não

preenchem os requisitos apresentados contraria a lei, o edital e o entendimento jurisprudencial do Tribunal de

Justiça do Estado do Tocantins, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Do mesmo modo, o pedido subsidiário de aplicação por anologia da Lei nº 12.075/2012 que dispõe sobre os

requisitos para ingresso no Exército Brasileiro ou do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso e

do Distrito Federal, deve ser indeferido, pois os pilares de sustentação do ordenamento jurídico não permitem que

se busque em fontes acessórias (analogia) regra de direito manifesta em sua fonte formal principal, que é a lei.

 

Ex positis , com fundamento nas razões acima expostas,   DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela

provisória de urgência para   determinar a suspensão das inscrições dos candidatos militares que não

preenchem o requisito de 30 anos no momento da inscrição, altura mínima de 1,63m, se do sexo

masculino, e 1,60m, se do sexo feminino, do Concurso Público para o Cargo de Cadete 1 da Policia Militar

do Estado do Tocantins.

Diante das especificidades da causa e ausência de previsão legal que autorize a composição das partes de forma

ampla, deixo de designar audiência de conciliação (artigo 334, § 4º, II do CPC), sem prejuízo de a Fazenda Pública

intervir, por meio de seu representante legal, quando da apresentação da contestação, invocando a aplicação de

legislação pertinente ao tema.

  1-  Cite-se o Ente Público acionado, por meio do seu Órgão de Representação, para tomar ciência desta

decisão, bem como para, querendo, oferecer resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 183 e

335, do Código de Processo Civil, com as advertências previstas em lei.

  2-  Se o réu alegar quaisquer das matérias elencadas no artigo 337 do CPC, ouça-se a parte requerente, no

prazo de 15 dias.

  3-  Cumpridas essas etapas e visando ao saneamento e ao encaminhamento de eventual instrução do feito, em

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, aos Princípios da não-Surpresa e da Colaboração,

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes, para, no prazo de 10 (dez) dias:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a

questão de fato exposta na lide e o que com ela pretende atestar, a fim de justificar sua adequação e pertinência

(art. 357, II, do CPC), sob pena de julgamento antecipado;

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de

forma a convencer o juízo acerca de eventual inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) após o cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito,

verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC);
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  4-  Em seguida, intime-se o Representante do Ministério Público para que intervenha, se entender ser o caso,

conforme artigo 176 e seguintes do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se. .
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