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POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE TOCANTINS 

QUARTEL DO COMANDO GERAL 
*Atualizado em 23 de setembro de 2013, por erro material. 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 
 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos 
disponibilizados, que insurgem contra a publicação do resultado preliminar do exame de capacidade física- 
segunda chamada, conforme disposto no EDITAL DE Nº 001/CFSD-2013/PMTO. 
 
 

 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 

  

297012167 - INDEFERIDO. 
O candidato não concluiu a prova e se retirou da piscina após a virada, portanto, não atendeu ao desempenho 
mínimo exigido. 
Conforme disposto pelo edital, “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
 
297009208 - INDEFERIDO. 
O candidato não atendeu ao desempenho mínimo exigido, vez que correu 2.480m.  
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
Conforme disposto pelo edital, “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
 
297053564 - INDEFERIDO.   
O candidato não executou todas as repetições conforme a metodologia, em 03 (três) repetições os cotovelos 
estavam semiflexionados ao retornar à posição inicial, consequentemente, não atingiu o desempenho mínimo 
exigido. Conforme disposto no edital, item 9.5. "Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o 



 

2 

 

candidato que: 9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de 
capacidade física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital". 
 
297005648 - INDEFERIDO.  
A pista foi aferida conforme a regra da IAAF, por integrante da banca, treinador da seleção brasileira de atletismo e 
professor da UFRN desta disciplina, portanto, com propriedade para este procedimento. Por se tratar de uma pista 
com 320m, gêneros e faixas etárias diferentes, a pista foi demarcada em atenção a estas particularidades. Foi 
demarcada e sinalizada, no piso, a cada 10m desde o marco 0 (zero) – largada. Um pouco antes de o examinador 
apitar dando o comando para finalizar o tempo (12'), a candidata, que se encontrava após a marcação dos 170m e a 
3m dos 180m, sentiu-se cansada e deitou no chão, sendo assistida pela equipe médica até se recuperar  e ser 
liberada para deixar o recinto. De acordo com a filmagem e ratificada pelo fiscal, a candidata percorreu 6 (seis)  
voltas completas na raia 1, sem nenhum prejuízo de aumento da  distância + 177m = 2.097m. Diante do exposto, o 
resultado foi ratificado, já que não alcançou o desempenho mínimo exigido – 2.100m. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297001327 - INDEFERIDO.   
O candidato executou apenas 04 (quatro) repetições corretas e apesar de ter tentado a 5ª (quinta), não conseguiu 
finalizar, portanto, não atendeu ao desempenho mínimo exigido.  
Conforme disposto no edital, item 9.5. "Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital".  
 
297015731 - INDEFERIDO.  
A pesar de realizar 3 tentativas, o candidato não conseguiu atingir o desempenho mínimo exigido pelo edital, logo, 
foi considerado inapto no exame de capacidade física. 
Conforme disposição editalícia, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
 
297041649 - INDEFERIDO.  
Conforme o Edital, ANEXO I - B, DA FLEXÃO ABDOMINAL. 
 (...) 
A metodologia para a preparação e a execução do exercício será assim constituída: 
1. O (a) candidato (a) posicionará de pé, de frente ao Fiscal Avaliador. Ao comando do Examinador de Banca de 
"posição inicial" o (a) candidato (a) deverá estar deitado (a) com as costas sobre uma superfície plana (solo), braços 
cruzados na altura do peito, com as palmas das mãos apoiadas sobre a parte superior do mesmo, pernas flexionadas, 
tendo um auxiliar em pé sobre os pés do (a) candidato (a), para apoiá-lo (a).  
2. Ao comando do Examinador de Banca de "iniciar", o (a) candidato (a), flexionará o tronco, tocando os cotovelos ou 
a parte posterior dos antebraços, na região anterior das coxas ou joelhos, voltando à posição inicial. Ao movimento 
completo e correto do exercício será conferida 01 (uma) repetição.  
A candidata ao retornar à posição inicial, mantém a parte superior das costas elevada, ou seja, não deita, e, 
consequentemente, não executa o exercício de forma correta, logo, não atinge o desempenho mínimo exigido pelo 
edital. 
 
297034907 - INDEFERIDO.  
Apesar de executar as repetições segundo a metodologia, a candidata não atingiu o quantitativo (desempenho) 
mínimo exigido, pois executou 27 (vinte e sete) repetições.  
Conforme disposto no edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
Os fiscais de prova são pessoas qualificadas para o desempenho das funções que lhes foram atribuídas, portanto, 
não cabem alegações de tratamento desigual entre os candidatos, gerando favorecimento ou prejuízo, pois, todos 
realizaram o exame de capacidade física em igualdade de condições.  
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Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297021521 - INDEFERIDO.   
O candidato não atendeu ao desempenho mínimo exigido, pois, ao retornar à posição inicial, manteve a parte 
superior das costas elevada, consequentemente, não executou o exercício de forma correta. 
Conforme o Edital, ANEXO I - B, DA FLEXÃO ABDOMINAL. 
 (...) 
A metodologia para a preparação e a execução do exercício será assim constituída: 
1. O (a) candidato (a) posicionará de pé, de frente ao Fiscal Avaliador. Ao comando do Examinador de Banca de 
"posição inicial" o (a) candidato (a) deverá estar deitado (a) com as costas sobre uma superfície plana (solo), braços 
cruzados na altura do peito, com as palmas das mãos apoiadas sobre a parte superior do mesmo, pernas flexionadas, 
tendo um auxiliar em pé sobre os pés do (a) candidato (a), para apoiá-lo (a).  
2. Ao comando do Examinador de Banca de "iniciar", o (a) candidato (a), flexionará o tronco, tocando os cotovelos ou 
a parte posterior dos antebraços, na região anterior das coxas ou joelhos, voltando à posição inicial. Ao movimento 
completo e correto do exercício será conferida 01 (uma) repetição.  
  
297019256 - INDEFERIDO.  
O candidato não atendeu ao desempenho mínimo exigido pelo edital, pois, o tempo gasto na execução do exercício 
proposto ultrapassou o tempo limite estipulado, conforme exposto nas próprias razões recursais. 
Conforme disposição editalícia, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
Ainda de acordo com o edital, os candidatos deveriam comparecer para realizar a exame de capacidade física com 
roupa apropriada para este fim. Item “9.4. O candidato deverá comparecer na data, local e horário determinados, 
com roupa apropriada para a prática de exercício físico, munido de documento de identidade original, comprovante 
de inscrição e atestado médico original específico para tal fim, conforme modelo constante do Anexo III deste 
Edital.” (grifos nossos). 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297030893 - INDEFERIDO.   
O candidato não atendeu ao desempenho mínimo exigido.  
Conforme o Edital, ANEXO I - B, DA FLEXÃO ABDOMINAL. 
 (...) 
A metodologia para a preparação e a execução do exercício será assim constituída: 
1. O (a) candidato (a) posicionará de pé, de frente ao Fiscal Avaliador. Ao comando do Examinador de Banca de 
"posição inicial" o (a) candidato (a) deverá estar deitado (a) com as costas sobre uma superfície plana (solo), braços 
cruzados na altura do peito, com as palmas das mãos apoiadas sobre a parte superior do mesmo, pernas flexionadas, 
tendo um auxiliar em pé sobre os pés do (a) candidato (a), para apoiá-lo (a).  
2. Ao comando do Examinador de Banca de "iniciar", o (a) candidato (a), flexionará o tronco, tocando os cotovelos ou 
a parte posterior dos antebraços, na região anterior das coxas ou joelhos, voltando à posição inicial. Ao movimento 
completo e correto do exercício será conferida 01 (uma) repetição.  
Apesar de executar o quantitativo acima do exigido, as 10 primeiras repetições foram executadas incorretamente. 
O candidato ao retornar à posição inicial, manteve a parte superior das costas elevada, consequentemente, não 
executou o exercício de forma correta e não atingiu o desempenho mínimo exigido, e ainda, mesmo após o comando 
de "parar" executou 2 (duas) repetições.  
 
297026735 - INDEFERIDO.  
O candidato não atendeu ao desempenho mínimo exigido, vez que executou 05 (cinco) repetições.  
Conforme disposto no edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
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Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297029711 - INDEFERIDO.   
Em algumas repetições, o candidato ao retonar à posição inicial manteve os braços semiflexionados, logo, não 
atendeu ao desempenho mínimo exigido pelo edital, e por este motivo foi considerado inapto no exame de 
capacidade física.  
Conforme disposto no edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
 
297001718 - INDEFERIDO.  
Conforme o Edital, “ANEXO I - B, DA FLEXÃO ABDOMINAL. 
(...) 
A metodologia para a preparação e a execução do exercício será assim constituída: 
1. O (a) candidato (a) posicionará de pé, de frente ao Fiscal Avaliador. Ao comando do Examinador de Banca de 
"posição inicial" o (a) candidato (a) deverá estar deitado (a) com as costas sobre uma superfície plana (solo), braços 
cruzados na altura do peito, com as palmas das mãos apoiadas sobre a parte superior do mesmo, pernas flexionadas, 
tendo um auxiliar em pé sobre os pés do (a) candidato (a), para apoiá-lo (a).  
2. Ao comando do Examinador de Banca de "iniciar", o (a) candidato (a), flexionará o tronco, tocando os cotovelos ou 
a parte posterior dos antebraços, na região anterior das coxas ou joelhos, voltando à posição inicial. Ao movimento 
completo e correto do exercício será conferida 01 (uma) repetição.” 
O candidato ao retornar à posição inicial, manteve a parte superior das costas elevada, consequentemente, não 
executou de forma correta e não atingiu o desempenho mínimo exigido. 
  
297021488 - INDEFERIDO.   
Conforme o Edital, “ANEXO I – A, DO TESTE EM BARRA FIXA E SUSPENSÃO, (...) A metodologia para a preparação e a 
execução do exercício será assim constituída: 
 (...) 
2. Ao comando do Examinador de Banca de “posição inicial”, o candidato deverá dependurar-se na barra ao mesmo 
tempo em que flexionará as pernas para trás, com pegada em pronação (palmas das mãos voltadas para frente), com 
abertura entre as mãos menor ou igual à abertura dos ombros, e cotovelos totalmente estendidos, devendo manter 
o corpo na vertical e sem contato com o solo e/ou com as barras de sustentação laterais.  
3. Ao comando do Examinador de Banca de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até o 
queixo ultrapassar a parte superior da barra. Em seguida descerá estendendo novamente os cotovelos até a posição 
inicial e o corpo na vertical e, assim, sucessivamente até o limite suportável da resistência muscular. O movimento só 
se completa com a extensão total dos braços. Ao movimento completo e correto do exercício será conferida 01 
(uma) repetição.”  
O candidato manteve os cotovelos semiflexionados nas repetições iniciais ao retornar à posição inicial, 
consequentemente, não atingiu o desempenho mínimo exigido, por este motivo foi considerado inapto no teste de 
capacidade de física.  
 
297026514 - INDEFERIDO.   
Conforme o Edital, "ANEXO I – A, DO TESTE EM BARRA FIXA E SUSPENSÃO, (...) A metodologia para a preparação e a 
execução do exercício será assim constituída: 
(...) 
2. Ao comando do Examinador de Banca de “posição inicial”, o candidato deverá dependurar-se na barra ao mesmo 
tempo em que flexionará as pernas para trás, com pegada em pronação (palmas das mãos voltadas para frente), com 
abertura entre as mãos menor ou igual à abertura dos ombros, e cotovelos totalmente estendidos, devendo manter 
o corpo na vertical e sem contato com o solo e/ou com as barras de sustentação laterais.  
3. Ao comando do Examinador de Banca de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até o 
queixo ultrapassar a parte superior da barra. Em seguida descerá estendendo novamente os cotovelos até a posição 
inicial e o corpo na vertical e, assim, sucessivamente até o limite suportável da resistência muscular. O movimento só 
se completa com a extensão total dos braços. Ao movimento completo e correto do exercício será conferida 01 
(uma) repetição".  
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O candidato manteve na repetição inicial os braços semiflexionados, e desistiu do exercício após a 2ª (segunda) 
repetição, consequentemente, não atingiu o desempenho mínimo exigido.  
 
297005612 - INDEFERIDO.  
O candidato apesar de executar o exercício conforme a metodologia, não atingiu o desempenho mínimo exigido, vez 
que executou apenas 27 (vinte e sete) repetições.   
Conforme disposto no edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
 
297009179 - INDEFERIDO.  
O candidato não atendeu ao desempenho mínimo exigido, vez que abandonou a prova com 7'16" corridos.  
Conforme disposto no edital, item “9.8. O candidato que vier a acidentar-se, sofrer de mal súbito ou lesão muscular, 
em qualquer um dos exercícios do ECF e não tiver condição de continuar, estará automaticamente eliminado no 
Concurso Público, não cabendo nenhum recurso contra esta decisão”. 
Ainda conforme o edital, “ANEXO II - F 
DA CORRIDA DE 12 MINUTOS 
(...) 
A metodologia para a preparação e a execução da corrida será assim constituída: 
(...) 
6. Uma vez iniciada a prova, o candidato não poderá parar ou evadir-se de seu circuito antes de decorridos os 12 
(doze) minutos e/ou da liberação do Fiscal Avaliador, sob pena de reprovação”. 
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297003405 - INDEFERIDO. 
Conforme disposto no edital de abertura do certame, item “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 requisitos: 
(...) 
e) Altura mínima de 1,63m, se do sexo masculino, e 1,60m, se do sexo feminino;” 
 
Quanto à alegação de que tal exigência seria inconstitucional, deve-se observar o que dispõe o §3º do art. 37 da 
Carta Magna, abaixo transcrito: 
“§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo 
o exigir”. 
 
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou por diversas vezes no sentido de que é razoável a 
exigência de altura mínima para os cargos da área segurança pública, desde que tal exigência tenha amparo legal. 
 
"Razoabilidade da exigência de altura mínima para ingresso na carreira de delegado de polícia, dada a natureza do 
cargo a ser exercido. Violação ao princípio da isonomia. Inexistência." (RE 140.889, Rel. p/ o ac. Min. Maurício 
Corrêa, julgamento em 30-5-2000, Segunda Turma, DJ de 15-12-2000.) Vide: RE 659.557, Rel. Min. Ayres Britto, 
decisão monocrática, julgamento em 13-3-2012, DJE de 18-4-2012. 
 
Por derradeiro, esclarece-se que as limitações do edital foram estabelecidas em conformidade com Lei 2.578, de 20 
de abril de 2012, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins. 
 
297001615 - INDEFERIDO. 
Conforme disposto no edital de abertura do certame, item “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 requisitos: 
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(...) 
e) Altura mínima de 1,63m, se do sexo masculino, e 1,60m, se do sexo feminino;” 
Por derradeiro, conforme citado, esclarece-se que as limitações do edital foram estabelecidas em conformidade com 
Lei 2.578, de 20 de abril de 2012, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado 
do Tocantins. 
 
297005618 - INDEFERIDO.  
O candidato não atendeu ao desempenho mínimo exigido, vez que a distância percorrida foi de 2.345m, logo, foi 
considerado inapto. 
Conforme disposto no edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
 
297013169 - INDEFERIDO.  
Conforme o Edital, ANEXO I - B, DA FLEXÃO ABDOMINAL. 
 (...) 
A metodologia para a preparação e a execução do exercício será assim constituída: 
1. O (a) candidato (a) posicionará de pé, de frente ao Fiscal Avaliador. Ao comando do Examinador de Banca de 
"posição inicial" o (a) candidato (a) deverá estar deitado (a) com as costas sobre uma superfície plana (solo), braços 
cruzados na altura do peito, com as palmas das mãos apoiadas sobre a parte superior do mesmo, pernas flexionadas, 
tendo um auxiliar em pé sobre os pés do (a) candidato (a), para apoiá-lo (a).  
2. Ao comando do Examinador de Banca de "iniciar", o (a) candidato (a), flexionará o tronco, tocando os cotovelos ou 
a parte posterior dos antebraços, na região anterior das coxas ou joelhos, voltando à posição inicial. Ao movimento 
completo e correto do exercício será conferida 01 (uma) repetição.  
A candidata ao retornar à posição inicial, mantém a parte superior das costas elevada, ou seja, não deita, e, 
consequentemente, não executa de forma correta e não atinge o desempenho mínimo exigido pelo edital. 
Ainda conforme disposto no edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato 
que: 9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297017743 - INDEFERIDO.  
Após a reanálise do vídeo com a execução da atividade proposta, ratifica-se que a candidata não atendeu ao 
desempenho mínimo exigido, pois, o tempo gasto na execução do exercício proposto foi de 1'10"5, ou seja, 
ultrapassou o tempo limite estipulado pelo edital de 1’10.  
Conforme disposto no edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297054335 - INDEFERIDO.  
O candidato não atendeu à metodologia de execução, mantendo os braços semiflexionados ao retornar à posição 
inicial, consequentemente, não atingiu o desempenho mínimo exigido no Edital - "ANEXO I – A, DO TESTE EM BARRA 
FIXA E SUSPENSÃO, (...) A metodologia para a preparação e a execução do exercício será assim constituída: 
 (...)  
2. Ao comando do Examinador de Banca de “posição inicial”, o candidato deverá dependurar-se na barra ao mesmo 
tempo em que flexionará as pernas para trás, com pegada em pronação (palmas das mãos voltadas para frente), com 
abertura entre as mãos menor ou igual à abertura dos ombros, e cotovelos totalmente estendidos, devendo manter 
o corpo na vertical e sem contato com o solo e/ou com as barras de sustentação laterais.  
3. Ao comando do Examinador de Banca de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até o 
queixo ultrapassar a parte superior da barra. Em seguida descerá estendendo novamente os cotovelos até a posição 
inicial e o corpo na vertical e, assim, sucessivamente até o limite suportável da resistência muscular. O movimento só 
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se completa com a extensão total dos braços. Ao movimento completo e correto do exercício será conferida 01 
(uma) repetição." 
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato em razão de tratamento diferenciado. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297021085 - INDEFERIDO.   
O candidato executou apenas 20 (vinte) repetições mesmo tendo feito várias tentativas, logo, não conseguiu atingir 
o desempenho mínimo exigido pelo edital, e, por este motivo foi considerado inapto no exame de capacidade física.  
Item 9.5. do edital: “Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 9.5.2. Não atingir o 
desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade física, de acordo com as 
regras constantes do Anexo II deste Edital.” 
 
297000584 - INDEFERIDO.  
Após a reanálise do vídeo com a execução da atividade proposta, ratifica-se que o candidato não atendeu ao 
desempenho mínimo exigido, pois, o tempo gasto na execução do exercício proposto foi de 56"9, ou seja, 
ultrapassou o tempo limite estipulado pelo edital.  
Conforme disposto no edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297015128 - INDEFERIDO.  
Na prova de corrida aeróbica (12’), o candidato alcançou 2.585m logo, não atendeu ao desempenho mínimo exigido 
pelo edital.  
Conforme disposto no item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 9.5.2. 
Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade física, de 
acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297003626 - INDEFERIDO.  
Conforme disposto nos itens que seguem do Edital, “9.4. O candidato deverá comparecer na data, local e horário 
determinados, com roupa apropriada para a prática de exercício físico, munido de documento de identidade original, 
comprovante de inscrição e atestado médico original específico para tal fim, conforme modelo constante do Anexo 
III deste Edital.”  
“9.4.2. O atestado médico, emitido no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis antes do ECF, deverá conter, 
expressamente, a informação de que o candidato está apto para realizar a prova de capacidade física específica do 
concurso.” 
“9.4.4. O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para o início do exame, 
não sendo aceita a entrega de atestado médico em outro momento ou em que não conste a autorização expressa 
nos termos supracitados.”  
O candidato não apresentou Atestado Médico em conformidade com o Edital, logo, descumpriu os requisitos 
exigidos nos itens mencionados, e por este motivo foi eliminado do exame de capacidade física. 
 
Neste sentido, o TJ-PE, com precedentes no STJ já se manifestou por algumas vezes no sentido de que é razoável 
exigir-se atestado médico específico para o exame de capacidade física. 
 
“Ementa: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATESTADO MÉDICOESPECÍFICO NÃO APRESENTADO. DESACORDO 
COM O PREVISTO NO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE DESCRITA NO EDITAL. AGRAVO REGIMENTAL 
A QUE SE NEGA PROVIMENTO DE FORMA UNÂNIME. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. 1.O edital é norma do 
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concurso público e deve ser integralmente observado, a menos que afronte normas legais ou termos constitucionais. 
Precedentes do STJ. 2.Eliminação do agravante considerado inapto em relação à avaliação física para o cargo que 
concorre por não atender aos parâmetros descritos no edital reitor do certame, no caso concreto não apresentou 
atestado médico específico (modelo constante do Anexo V). 3.Agravo regimental desprovido de forma unânime. 
Mantida a decisão recorrida.” 
 
297002598 - INDEFERIDO.  
Na prova de corrida aeróbica (12’), o candidato alcançou 2.200m logo, não atendeu ao desempenho mínimo exigido 
pelo edital.  
Conforme disposto no item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 9.5.2. 
Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade física, de 
acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297036083 - INDEFERIDO.  
Conforme o Edital, "ANEXO I - B, DA FLEXÃO ABDOMINAL. 
 (...) 
A metodologia para a preparação e a execução do exercício será assim constituída: 
1. O (a) candidato (a) posicionará de pé, de frente ao Fiscal Avaliador. Ao comando do Examinador de Banca de 
"posição inicial" o (a) candidato (a) deverá estar deitado (a) com as costas sobre uma superfície plana (solo), braços 
cruzados na altura do peito, com as palmas das mãos apoiadas sobre a parte superior do mesmo, pernas flexionadas, 
tendo um auxiliar em pé sobre os pés do (a) candidato (a), para apoiá-lo (a).  
2. Ao comando do Examinador de Banca de "iniciar", o (a) candidato (a), flexionará o tronco, tocando os cotovelos ou 
a parte posterior dos antebraços, na região anterior das coxas ou joelhos, voltando à posição inicial. Ao movimento 
completo e correto do exercício será conferida 01 (uma) repetição".  
 O candidato ao retornar à posição inicial, manteve a parte superior das costas elevada. Elevou exageradamente os 
braços (posição horizontal) e perdeu o contato da palma das mãos com o peito, consequentemente, não executou a 
metodologia correta e não atingiu o desempenho mínimo exigido.  
Ainda conforme o edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 9.5.2. 
Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade física, de 
acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297012432 - INDEFERIDO.   
O candidato executa o quantitativo total de 04 (quatro) repetições e desiste, portanto, não atingiu o desempenho 
mínimo exigido pelo edital. 
Conforme disposto no edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital.” 
A título de esclarecimento, todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de 
condições, logo não cabem alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297009046 - INDEFERIDO.  
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
 



 

9 

 

 
 
297051550 - INDEFERIDO.  
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
 
297045632 - INDEFERIDO.  
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
A título de esclarecimento, realmente encontravam-se presentes alguns representantes do PM e dos Bombeiros, 
porém, a coordenadora do evento comunicou a estas pessoas que elas não poderiam intervir em nenhum momento 
na realização do exame, não poderiam dirigir a palavra a nenhum  candidato e nem aos fiscais, inclusive que estavam 
sendo filmados e monitorados  pela equipe de trabalho, pois caso contrário, poderiam prejudicar o bom andamento 
da avaliação. 
À luz da filmagem, não foi verificada nenhuma intervenção do  bombeiro mencionado nas razões recursais, o que 
escutou-se foram gritos de pessoas que estavam do lado de fora do recinto (alambrado).  
Portanto, o recurso interposto é improcedente, pois, não houve tratamento diferenciado entre nenhum dos 
candidatos, o recorrente, apesar de ter iniciado a 9ª (nona) volta não conseguiu alcançar o desempenho mínimo 
exigido pelo edital, pois a marca atingida foi de 2490m e a concessão de um novo exame de capacidade física 
ensejaria grave violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao 
recorrente. 
 
297054228 - INDEFERIDO.  
As razões recursais não procedem, pois, o edital é claro quanto à metodologia para a preparação e a execução dos 
exercícios exigidos no teste de capacidade física. O candidato teve tempo suficiente para  sanar suas dúvidas, 
portanto, não cabe, neste momento, alegações desta natureza. 
 
297005274 - INDEFERIDO.   
A candidata não atendeu ao desempenho mínimo exigido. Conforme o Edital, item “9.13. O candidato efetuará cada 
modalidade do ECF com intervalo mínimo de 15 (quinze) minutos entre uma e outra”. 
Foram disponibilizados Fiscais para registros de tempos de intervalos entre cada exercício, que seguia juntamente 
com as Pautas entregues aos Examinadores de Banca para cumprimento; todos os candidatos tiveram a concessão 
do tempo de intervalo estipulado para a realização das demais modalidades dos exercícios propostos e realizaram os 
exames de capacidade física em igualdade de condições, logo não cabem alegações de favorecimento ou prejuízo de 
nenhum candidato em razão de diferença no tratamento. 
Ainda conforme o edital, item “9.5 Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 9.5.2. 
Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade física, de 
acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”.  
 
297054260 - INDEFERIDO.   
O candidato executa o quantitativo total de 07 (sete) repetições, no entanto, a metodologia de execução das 3 (três) 
primeiras e da 7ª (sétima) de forma incorreta; ao retornar à posição inicial, os braços permaneceram 
semiflexionados, portanto, não atendeu ao desempenho mínimo exigido pelo edital e por este motivo foi 
considerado inapto no exame de capacidade física. 
Conforme disposto no edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
 
297021328 - INDEFERIDO.  
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
 
297035070 - INDEFERIDO.   
O candidato não atendeu ao desempenho mínimo exigido pelo edital, logo foi considerado inapto no exame de 
capacidade física. 
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Conforme disposição editalícia, item “9.8. O candidato que vier a acidentar-se, sofrer de mal súbito ou lesão 
muscular, em qualquer um dos exercícios do ECF e não tiver condição de continuar, estará automaticamente 
eliminado no Concurso Público, não cabendo nenhum recurso contra esta decisão.” E ainda conforme o disposto no 
edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 9.5.2. Não atingir o 
desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade física, de acordo com as 
regras constantes do Anexo II deste Edital”.  
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297002478 - INDEFERIDO.  
O candidato não atendeu à metodologia de execução, ao flexionar simultaneamente os cotovelos, o queixo não 
ultrapassou a parte superior da barra, consequentemente, não atingiu o desempenho mínimo exigido no Edital – 
“ANEXO I – A, DO TESTE EM BARRA FIXA E SUSPENSÃO, (...) A metodologia para a preparação e a execução do 
exercício será assim constituída: 
(...) 
2. Ao comando do Examinador de Banca de “posição inicial”, o candidato deverá dependurar-se na barra ao mesmo 
tempo em que flexionará as pernas para trás, com pegada em pronação (palmas das mãos voltadas para frente), com 
abertura entre as mãos menor ou igual à abertura dos ombros, e cotovelos totalmente estendidos, devendo manter 
o corpo na vertical e sem contato com o solo e/ou com as barras de sustentação laterais.  
3. Ao comando do Examinador de Banca de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até o 
queixo ultrapassar a parte superior da barra. Em seguida descerá estendendo novamente os cotovelos até a posição 
inicial e o corpo na vertical e, assim, sucessivamente até o limite suportável da resistência muscular. O movimento só 
se completa com a extensão total dos braços. Ao movimento completo e correto do exercício será conferida 01 
(uma) repetição”.   
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297025388 - INDEFERIDO. 
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297031509 - INDEFERIDO.  
É de ciência dos candidatos a forma correta de execução das tarefas propostas no exame de capacidade física, pois, 
encontra-se disposta no edital de abertura do certame, e mesmo tendo conhecimento, o candidato não expôs, em 
tempo oportuno, a “peculiaridade” que lhe impede de executar tais movimentos de forma correta, conforme 
apresentado nas razões recursais. Ademais, o candidato, além de não atender à metodologia de execução devido ao 
fato de que em algumas repetições, ao retornar à posição inicial, os braços permaneceram semiflexionados, também 
não atendeu à execução devido ao fato de que, ao flexionar simultaneamente os cotovelos, o queixo não ultrapassou 
a parte superior da barra, consequentemente, não atingiu o desempenho mínimo exigido também por este motivo. 
Conforme disposto no edital, “ANEXO I – A, DO TESTE EM BARRA FIXA E SUSPENSÃO, (...) A metodologia para a 
preparação e a execução do exercício será assim constituída: 
(...) 
2. Ao comando do Examinador de Banca de “posição inicial”, o candidato deverá dependurar-se na barra ao mesmo 
tempo em que flexionará as pernas para trás, com pegada em pronação (palmas das mãos voltadas para frente), com 
abertura entre as mãos menor ou igual à abertura dos ombros, e cotovelos totalmente estendidos, devendo manter 
o corpo na vertical e sem contato com o solo e/ou com as barras de sustentação laterais.  
3. Ao comando do Examinador de Banca de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até o 
queixo ultrapassar a parte superior da barra. Em seguida descerá estendendo novamente os cotovelos até a posição 
inicial e o corpo na vertical e, assim, sucessivamente até o limite suportável da resistência muscular. O movimento só 
se completa com a extensão total dos braços. Ao movimento completo e correto do exercício será conferida 01 
(uma) repetição”.   
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297007266 - INDEFERIDO.  
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
 
297036212 - INDEFERIDO.  
O candidato não atendeu ao desempenho mínimo exigido pelo edital, pois, o tempo gasto na execução da atividade 
proposta ultrapassou o tempo limite estipulado, vez que cumpriu a prova em 51”1. 
Conforme disposto no edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
 
A título de esclarecimento, quanto à consideração da presença de familiar de outro candidato, informa-se que, ao ter 
ciência do fato, antes de iniciar a prova, a coordenadora do evento, solicitou a sua retirada do recinto, o que foi 
prontamente atendido, o visitante se deslocou para o lado externo e esquerdo da piscina, onde  permaneceu até o 
término do teste, sem nenhuma interferência.  
Não houve nenhuma manifestação contrária ao bom andamento da realização do exame de capacidade física, pois 
todos os candidatos o realizaram em igualdade de condições, logo, não cabem alegações de favorecimento ou 
prejuízo de nenhum candidato. 
 
297005312 - INDEFERIDO.  
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
 
297008160 - INDEFERIDO.  
Conforme o Edital, "ANEXO I - B, DA FLEXÃO ABDOMINAL. 
 (...) 
A metodologia para a preparação e a execução do exercício será assim constituída: 
1. O (a) candidato (a) posicionará de pé, de frente ao Fiscal Avaliador. Ao comando do Examinador de Banca de 
"posição inicial" o (a) candidato (a) deverá estar deitado (a) com as costas sobre uma superfície plana (solo), braços 
cruzados na altura do peito, com as palmas das mãos apoiadas sobre a parte superior do mesmo, pernas flexionadas, 
tendo um auxiliar em pé sobre os pés do (a) candidato (a), para apoiá-lo (a).  
2. Ao comando do Examinador de Banca de "iniciar", o (a) candidato (a), flexionará o tronco, tocando os cotovelos ou 
a parte posterior dos antebraços, na região anterior das coxas ou joelhos, voltando à posição inicial. Ao movimento 
completo e correto do exercício será conferida 01 (uma) repetição". 
O candidato ao retornar à posição inicial, manteve a parte superior das costas elevada, consequentemente, não 
executou a metodologia correta e não atingiu o desempenho mínimo exigido.  
Ainda conforme o edital, item “9.5 Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 9.5.2. 
Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade física, de 
acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
 
297034306 - INDEFERIDO.  
O candidato não concluiu a prova, pois, desistiu de finalizar a prova imediatamente após a virada, não atendendo, 
portanto, o desempenho mínimo exigido.  
Conforme disposto no edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
 
297005365 - INDEFERIDO.  
Após a reanálise do vídeo com a execução da atividade proposta, ratifica-se que a candidata não atendeu ao 
desempenho mínimo exigido, pois, concluiu apenas 23 (vinte e três) repetições, logo, foi considerada inapta no 
exame de capacidade física. 
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Conforme disposto no edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
 
297024116 - INDEFERIDO.  
Conforme o Edital, "ANEXO I - B, DA FLEXÃO ABDOMINAL. 
 (...) 
A metodologia para a preparação e a execução do exercício será assim constituída: 
1. O (a) candidato (a) posicionará de pé, de frente ao Fiscal Avaliador. Ao comando do Examinador de Banca de 
"posição inicial" o (a) candidato (a) deverá estar deitado (a) com as costas sobre uma superfície plana (solo), braços 
cruzados na altura do peito, com as palmas das mãos apoiadas sobre a parte superior do mesmo, pernas flexionadas, 
tendo um auxiliar em pé sobre os pés do (a) candidato (a), para apoiá-lo (a).  
2. Ao comando do Examinador de Banca de "iniciar", o (a) candidato (a), flexionará o tronco, tocando os cotovelos ou 
a parte posterior dos antebraços, na região anterior das coxas ou joelhos, voltando à posição inicial. Ao movimento 
completo e correto do exercício será conferida 01 (uma) repetição". 
 
O candidato ao retornar à posição inicial, em algumas repetições, perdeu o contato da palma das mãos com o peito, 
consequentemente, não executou a metodologia correta e não atingiu o desempenho mínimo exigido.  
 
Ainda conforme o edital, item “9.5 Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 9.5.2. 
Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade física, de 
acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”.  
 
297002369 - INDEFERIDO.  
Após a reanálise do vídeo com a execução da atividade proposta, ratifica-se que a candidata não atendeu ao 
desempenho mínimo exigido, pois, o tempo gasto na execução foi de 1'15"4, ou seja, ultrapassou o tempo limite 
estipulado pelo edital de 1’15, conforme sua faixa etária.  
Conforme disposição editalícia, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
 
297002920 - INDEFERIDO.  
O edital normatizador deste certame foi elaborado com base na Lei 2.578, de 20 de abril de 2012, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins, e traz no art.11, III, que a idade 
máxima, no ato da inscrição no concurso público seja de 30 anos, por este motivo, a faixa etária limite apresentada 
para o exame de capacidade física não ultrapassou a exigida pela lei. 
“Art. 11. O ingresso na Corporação depende da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, 
com aplicação de exame de conhecimentos e habilidades, exame de capacidade física, avaliação de saúde e 
psicológica, na forma prevista nesta Lei e no correspondente edital, exigindo-se ainda do candidato:  
(...) 
III - idade máxima, no ato da inscrição no concurso público, de 30 anos;” 
 
297045749 - INDEFERIDO.  
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
 
297017918 - INDEFERIDO. 
Conforme previsto no edital de abertura do certame, o exame de capacidade física foi realizado por profissional 
integrante da equipe da Consulplan, devidamente capacitado e com instrumentos adequados ao exercício deste 
mister. Descabidas, por consequência, alegações posteriores de eventuais erros na execução dos trabalhos. 
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297042611 - INDEFERIDO. 
Conforme previsto no edital de abertura do certame, o exame de capacidade física foi realizado por profissional 
integrante da equipe da Consulplan, devidamente capacitado e com instrumentos adequados ao exercício deste 
mister. Descabidas, por consequência, alegações posteriores de eventuais erros na execução dos trabalhos. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297019792 - INDEFERIDO.   
O candidato não atendeu ao desempenho mínimo exigido. Conforme o Edital, item “9.13. O candidato efetuará cada 
modalidade do ECF com intervalo mínimo de 15 (quinze) minutos entre uma e outra”. 
Foram disponibilizados Fiscais para registros de tempos de intervalos entre cada exercício, que seguia juntamente 
com as Pautas entregues aos Examinadores de Banca para cumprimento; todos os candidatos tiveram a concessão 
do tempo de intervalo estipulado para a realização das demais modalidades dos exercícios propostos e realizaram os 
exames de capacidade física em igualdade de condições, logo não cabem alegações de favorecimento ou prejuízo de 
nenhum candidato em razão de diferença no tratamento. 
Ainda conforme o edital, item “9.5 Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 9.5.2. 
Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade física, de 
acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”.  
 
297026015 - INDEFERIDO.  
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
 
A título de esclarecimento, informamos que a situação do candidato mencionado nas razões recursais, foi apurada e 
restou constatado erro material na publicação do Resultado Preliminar do Exame de Capacidade Física – Segunda 
Chamada, motivo pelo qual foi retificado. O resultado do candidato foi alterado para “inapto”. 
 
297001744 - INDEFERIDO.   
O candidato demonstrou-se cansado e não conseguiu atender o desempenho mínimo exigido pelo edital mesmo 
após várias tentativas na execução dos exercícios propostos.  
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato em razão de diferença no tratamento devido ao local 
de execução dos exercícios. 
Conforme disposto no edital, item “9.5 Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
 
297041569 - INDEFERIDO.   
O candidato desistiu do exercício proposto, logo, não atingiu o desempenho mínimo exigido pelo edital e por este 
motivo foi considerado inapto no exame de capacidade física. 
Conforme disposto no edital, item “9.5 Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”.  
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297029806 - INDEFERIDO.  
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
Conforme disposto no edital, item “16.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste 
Edital e em outros que vierem a ser publicados”. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
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297016013 - INDEFERIDO.  
Após a reanálise do vídeo com a execução da atividade proposta, ratifica-se que o candidato não atendeu ao 
desempenho mínimo exigido, pois, o tempo gasto na execução foi de 53”7 ou seja, ultrapassou o tempo limite 
estipulado pelo edital de 50”.  
Conforme disposição editalícia, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
 
297013262 - INDEFERIDO.  
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
O fiscal adotou o mesmo procedimento para todos, ou seja, em pé, apoiou os seus pés sobre os pés do candidato, 
assegurando a estabilidade do corpo durante a execução do exercício; o recorrente  em nenhum momento sinalizou 
desconforto provocado pelo auxílio do  fiscal, e executou 25 (vinte e cinco) repetições em ritmo moderado e a  partir 
da tentativa da 26ª (vigésima sexta) repetição apresentou dificuldade em  continuar, mesmo assim, tentou várias 
vezes. Porém, não obteve êxito. 
 
297014688 - INDEFERIDO.  
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
Conforme disposto no edital, item “16.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste 
Edital e em outros que vierem a ser publicados”. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297011934 - INDEFERIDO.  
O candidato realizou as 3 (três) tentativas com os joelhos semiflexionados, logo, não executou o movimento de 
forma correta e não atingiu o desempenho mínimo exigido pelo edital. 
Conforme disposto no edital, “DO TESTE DE FLEXIBILIDADE, (...).  
A metodologia para a preparação e a execução da corrida será assim constituída: 
1. O (a) candidato (a) deverá estar descalço (a) e assumir uma posição sentado (a) no chão, de frente para o aparelho 
(flexômetro), com os pés embaixo da caixa, joelhos completamente estendidos e com os pés encostados contra a 
caixa, com as mãos voltadas para baixo e em contato com a caixa, deverá estender-se a frente, ao longo da escala de 
medida, procurando alcançar a maior distância possível, realizando o movimento de modo lento e sem solavancos”. 
(grifos nossos) 
 
297024404 - INDEFERIDO.  
A candidata não atendeu ao desempenho mínimo, vez que não obteve resultado conforme exigido pelo edital.   
 Conforme disposição editalícia, itens “9.7 Os casos de alterações físicas, psíquicas ou orgânicas, mesmo que 
temporárias (gravidez, estados menstruais, indisposições, câimbras, contusões, luxações, fraturas, etc.), que 
impossibilitem a realização do ECF na data marcada, ou diminuam ou limitem a capacidade física do candidato, não 
serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado ou adiamento do mesmo e 
uma vez impossibilitado, estará eliminado do Concurso”.   
“9.8. O candidato que vier a acidentar-se, sofrer de mal súbito ou lesão muscular, em qualquer um dos exercícios do 
ECF e não tiver condição de continuar, estará automaticamente eliminado no Concurso Público, não cabendo 
nenhum recurso contra esta decisão”.  
“9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 9.5.2. Não atingir o desempenho 
mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade física, de acordo com as regras 
constantes do Anexo II deste Edital”. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297000163 - INDEFERIDO.  
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
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Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297042722 - INDEFERIDO.   
O candidato não executou o movimento conforme a metodologia - nas repetições iniciais manteve os braços 
semiflexionados ao retornar à posição, os cotovelos não atingem o ângulo de 90º e/ou não ultrapassam o plano das 
costas, portanto, não atendeu ao desempenho mínimo exigido.  
Conforme o Edital, ANEXO I - B, DA FLEXÃO ABDOMINAL. 
 (...) 
A metodologia para a preparação e a execução do exercício será assim constituída: 
1. O (a) candidato (a) posicionará de pé, de frente ao Fiscal Avaliador. Ao comando do Examinador de Banca de 
"posição inicial" o (a) candidato (a) deverá estar deitado (a) com as costas sobre uma superfície plana (solo), braços 
cruzados na altura do peito, com as palmas das mãos apoiadas sobre a parte superior do mesmo, pernas flexionadas, 
tendo um auxiliar em pé sobre os pés do (a) candidato (a), para apoiá-lo (a).  
2. Ao comando do Examinador de Banca de "iniciar", o (a) candidato (a), flexionará o tronco, tocando os cotovelos ou 
a parte posterior dos antebraços, na região anterior das coxas ou joelhos, voltando à posição inicial. Ao movimento 
completo e correto do exercício será conferida 01 (uma) repetição. 
 
297039365 - INDEFERIDO.  
Após a reanálise do vídeo com a execução da atividade proposta, ratifica-se que o candidato não atendeu ao 
desempenho mínimo exigido, pois, o tempo gasto na execução foi de 1'01"2, ou seja, ultrapassou o tempo limite 
estipulado pelo edital.  
Conforme disposto no edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297032948 - INDEFERIDO.   
Conforme o Edital - "ANEXO I – A, DO TESTE EM BARRA FIXA E SUSPENSÃO, (...) A metodologia para a preparação e a 
execução do exercício será assim constituída: 
(...) 
2. Ao comando do Examinador de Banca de “posição inicial”, o candidato deverá dependurar-se na barra ao mesmo 
tempo em que flexionará as pernas para trás, com pegada em pronação (palmas das mãos voltadas para frente), com 
abertura entre as mãos menor ou igual à abertura dos ombros, e cotovelos totalmente estendidos, devendo manter 
o corpo na vertical e sem contato com o solo e/ou com as barras de sustentação laterais.  
3. Ao comando do Examinador de Banca de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até o 
queixo ultrapassar a parte superior da barra. Em seguida descerá estendendo novamente os cotovelos até a posição 
inicial e o corpo na vertical e, assim, sucessivamente até o limite suportável da resistência muscular. O movimento só 
se completa com a extensão total dos braços. Ao movimento completo e correto do exercício será conferida 01 
(uma) repetição".   
O candidato não atendeu à metodologia de execução - em algumas repetições, ao retornar à posição inicial, o braço 
esquerdo permaneceu semiflexionado (assimetria), o total do número de repetições foi insuficiente, portanto, não 
atingiu o desempenho mínimo exigido.  
 
297052537 - INDEFERIDO.  
Após a reanálise do vídeo com a execução da atividade proposta, ratifica-se que o candidato não atendeu ao 
desempenho mínimo exigido, pois a distância alcançada foi de 2.245m, logo, foi considerado inapto no exame de 
capacidade física. 
Conforme disposto no edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
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297022081 - INDEFERIDO.  
Todos os candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições, logo, não cabem 
alegações de favorecimento ou prejuízo de nenhum candidato. 
E ainda, conforme disposto no edital, item “9.8. O candidato que vier a acidentar-se, sofrer de mal súbito ou lesão 
muscular, em qualquer um dos exercícios do ECF e não tiver condição de continuar, estará automaticamente 
eliminado no Concurso Público, não cabendo nenhum recurso contra esta decisão”. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297007533 - O pedido de concessão de um novo exame é improcedente, pois, ensejaria grave violação aos princípios 
da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente, tendo em vista que todos os 
candidatos realizaram os exames de capacidade física em igualdade de condições. 
 
297000197 - INDEFERIDO.  
Conforme o Edital, "ANEXO I - B, DA FLEXÃO ABDOMINAL. 
(...) 
A metodologia para a preparação e a execução do exercício será assim constituída: 
1. O (a) candidato (a) posicionará de pé, de frente ao Fiscal Avaliador. Ao comando do Examinador de Banca de 
"posição inicial" o (a) candidato (a) deverá estar deitado (a) com as costas sobre uma superfície plana (solo), braços 
cruzados na altura do peito, com as palmas das mãos apoiadas sobre a parte superior do mesmo, pernas flexionadas, 
tendo um auxiliar em pé sobre os pés do (a) candidato (a), para apoiá-lo (a). 2. Ao comando do Examinador de Banca 
de "iniciar", o (a) candidato (a), flexionará o tronco, tocando os cotovelos ou a parte posterior dos antebraços, na 
região anterior das coxas ou joelhos, voltando à posição inicial. Ao movimento completo e correto do exercício será 
conferida 01 (uma) repetição".  
O candidato ao retornar à posição inicial, manteve a parte superior das costas elevada, consequentemente, não 
executou a metodologia correta na execução do exercício e não atingiu o desempenho mínimo exigido.  
Ainda conforme disposto no edital, “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
 
297053272 - INDEFERIDO.   
O candidato realizou as 3 (três) tentativas com os joelhos semiflexionados, logo, não executou a metodologia correta 
na execução do exercício e não atingiu o desempenho mínimo exigido.  
Conforme Edital, ”DO TESTE DE FLEXIBILIDADE, (...).  
A metodologia para a preparação e a execução da corrida será assim constituída: 
1. O (a) candidato (a) deverá estar descalço (a) e assumir uma posição sentado (a) no chão, de frente para o aparelho 
(flexômetro), com os pés embaixo da caixa, joelhos completamente estendidos e com os pés encostados contra a 
caixa, com as mãos voltadas para baixo e em contato com a caixa, deverá estender-se a frente, ao longo da escala de 
medida, procurando alcançar a maior distância possível, realizando o movimento de modo lento e sem solavancos”. 
(grifos nossos) 
Ainda conforme o Edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 9.5.2. 
Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade física, de 
acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”.  
 
297029605 - INDEFERIDO.   
O candidato não executou as repetições de acordo com a metodologia, ao retornar à posição inicial manteve os 
braços semiflexionados; não executou o quantitativo de repetições exigido, consequentemente, não atingiu o 
desempenho mínimo.  
Conforme disposto no edital, “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 9.5.2. 
Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade física, de 
acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
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297003875 - INDEFERIDO.  
O candidato não executou as repetições de acordo com a metodologia, ao retornar à posição inicial manteve os 
braços semiflexionados; não executou o quantitativo de repetições exigido, consequentemente, não atingiu o 
desempenho mínimo.  
Conforme disposto no edital, “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 9.5.2. 
Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade física, de 
acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
Por derradeiro, o pedido de concessão de um novo exame de capacidade física não procede, pois ensejaria grave 
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, resultando em favorecimento indevido ao recorrente. 
 
297006471 - INDEFERIDO.  
Após a reanálise do vídeo com a execução da atividade proposta, ratifica-se que a candidata não atendeu ao 
desempenho mínimo exigido, pois, o tempo de permanência na barra foi de 14", ou seja, foi inferior ao tempo limite 
estipulado pelo edital.  
Conforme disposto no edital, item “9.5. Será considerado inapto no ECF e eliminado do concurso, o candidato que: 
9.5.2. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em todos os exercícios dos testes do exame de capacidade 
física, de acordo com as regras constantes do Anexo II deste Edital”. 
 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões 

e fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

17 de Setembro de 2013. 

 

 

 
 

CONSULPLAN 


