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R E L A T Ó R I O 

 

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Geismário Silva dos Santos 

contra ato da então Presidente deste Tribunal, Desembargadora Federal Assusete 

Magalhães, convocando-lhe para realizar a prova de capacidade física do concurso público 

para o cargo de Técnico Judiciário – Área Serviços Gerais – Especialidade Segurança e 

Transporte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no dia 29.9.2007 (sábado).  

Alega o impetrante que não obstante tenha logrado êxito na primeira fase do 

concurso, encontra-se impedido de participar da segunda etapa, em razão de ser membro 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que guarda os sábados como dia sagrado, dedicado 

exclusivamente às atividades religiosas.  

Requer a concessão de liminar para que a prova respectiva seja aplicada no 

domingo, dia 30.7.2007, no mesmo horário e local estabelecidos para os demais candidatos 

que efetuarão a prova nesse dia. Pleiteia, ao final, a confirmação da liminar e a concessão 

da segurança. 

O então Relator, Desembargador Federal I’talo Fioravanti Sabo Mendes, 

deferiu o pedido de liminar “para determinar que o impetrante realize a prova prática de 

capacidade física no dia 30/9/2007 (domingo), na cidade de Manaus/AM, no mesmo horário 

e local estabelecido aos demais candidatos que farão prova nessa localidade” (fls. 119-120). 

A autoridade impetrada prestou informações às fls. 128-135, sustentando, em 

síntese, que “a Administração não pode submeter-se à vontade do impetrante, mas às leis e 

regulamentos, preservando os princípios constitucionais da legalidade, publicidade, 

impessoalidade, moralidade e eficiência, todos previstos no art. 37 da Carta da República”. 

Parecer do Ministério Público Federal pela concessão da segurança (fls. 165-

168). 

A União interpôs agravo regimental (fls. 170-176) contra a decisão que deferiu 

o pedido de liminar, tendo a Corte Especial, em sessão realizada no dia 19.6.2008, negado 

provimento ao recurso, ao argumento de que “a regra inscrita no art. 393, § 1º, do 

Regimento Interno deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região conduz à inadmissibilidade 

de agravo regimental interposto contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de 

segurança” (fl. 197). 
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Com a redistribuição do mandado de segurança (Portaria/PRESI 600-49 de 

5.3.2009), os autos vieram-me conclusos para julgamento (fl. 212). 

É o relatório. 

 

 

Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues 

Relatora
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V O T O  

O pedido de liminar foi deferido pelo então relator, Desembargador Federal 

I’talo Fioravanti Sabo Mendes, pelos seguintes fundamentos (fls. 119-120): 

 

(...) Constata-se que o deferimento da medida liminar está a depender 

da presença simultânea dos dois requisitos previstos no acima 

transcrito art. 7º, inciso II, da Lei nº 1.533/51, no caso, a relevância da 

fundamentação e a possibilidade da ineficácia da medida caso não 

ocorra a suspensão do ato impugnado. 

Em uma primeira análise, constata-se, data venia, a relevância da 

fundamentação deduzida pelo ora impetrante, considerando que o art. 

5º, VI, da Constituição Federal estabelece que:  

“é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma 

da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias” 

Além disso, prevê o art. 5º, VIII, da Constituição Federal, verbis: 

“ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei”. 

Vislumbra-se, assim, venia concessa, a relevância da fundamentação 

necessária ao deferimento da vindicada medida liminar. 

Por outro lado, verifica-se, no caso ora em exame, o periculum in 

mora, ante o afirmado pelo acima mencionado impetrante de que  “(...) 

a prova prática de capacidade física, do cargo para o qual o 

Impetrante se inscreveu, está marcada para o próximo dia 20/09/2007, 

um sábado, às 9:00h, contrariando assim sua convicção 

cristã/adventista que o impede de realizar outras atividades que não as 

relacionadas à guarda da Bíblia e dos ensinamentos bíblicos. E, ainda, 

no fato de que se não realizar a prova prática, o Impetrante será 

excluído do concurso, pois referido exame possui caráter 

eliminatório” (fl. 15). 
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Data venia de eventual posicionamento em contrário, constata-se ser 

a hipótese de se considerar a possibilidade da ocorrência in casu de 

lesão grave e de difícil reparação a direito da parte. 

Diante disso, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DO 

WRIT, para determinar que o impetrante realize a prova prática de 

capacidade física no dia 30/09/2007 (domingo), na cidade de 

MANAUS/AM, no mesmo horário e local estabelecido aos demais 

candidatos que farão prova nessa localidade. 

 

Não compartilho do entendimento de que do disposto no art. 5º, VIII, da 

Constituição Federal, segundo o qual “ninguém será privado de direitos por motivo de crença 

religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”, 

decorra necessariamente o direito de o candidato obter alteração da data ou horário 

estabelecidos em calendário de concurso público. 

O referido artigo assegura a liberdade de crença religiosa, de forma que seria 

inconstitucional a vedação, da inscrição em concurso público, de adeptos de determinada 

religião. 

No caso, o impetrante está ameaçado de eliminação do concurso não porque 

seja adventista, mas porque anunciou que não compareceria à prova na data e horário 

designados no cronograma do concurso.   

A realização de provas de concurso em dia ou horário nos quais pessoas de 

determinada crença, por convicções religiosas, não podem exercer atividades não tem nada 

de inconstitucional, porquanto o que a Constituição assegura é a liberdade de crença e o 

livre exercício dos cultos religiosos, e não a adequação da atividade administrativa aos 

preceitos religiosos, nem aos interesses dos que as professam, pois o Estado é laico, 

desvinculado de qualquer religião. 

Desse modo, as atividades administrativas, desenvolvidas objetivando prover 

os cargos públicos, não podem estar condicionadas às crenças dos interessados, 

possibilitando-lhes realizar as etapas do processo de seleção segundo os preceitos da sua 

religião.  

O Estado não pode embaraçar a liberdade de crença e de culto, nem 

estabelecer distinções com base nessas crenças, que são livres, mas tampouco dispensar 

tratamento diferenciado, por razões religiosas, a qualquer interessado.  
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Nesse sentido: 

 

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ADVENTISTA DO 

SÉTIMO DIA. TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA. REALIZAÇÃO EM 

DIA DIVERSO DO PROGRAMADO. LIMINAR DEFERIDA. SITUAÇÃO 

DE FATO CONSOLIDADA. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA E 

VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO. 

I – A liminar foi deferida quando a recorrente, por ter deixado de 

realizar o teste de aptidão física na data prevista no edital de 

convocação, já estava eliminada do certame. Ao ser cassada pelo e. 

Tribunal a quo, quando do julgamento final do mandamus, a recorrente 

voltou à situação anterior de candidato eliminado do concurso, razão 

por que não poderia prosseguir no certame 

II - O direito à liberdade de crença, assegurado pela Constituição da 

República, não pode almejar criar situações que importem tratamento 

diferenciado - seja de favoritismo seja de perseguição - em relação a 

outros candidatos de concurso público que não professam a mesma 

crença religiosa. Precedente. Recurso ordinário desprovido. 

Recurso ordinário desprovido. (RMS 22825 / RO, Relator Ministro Felix 

Fischer, publicado no DJ de 13.8.2007, p. 390). 

 

RECURSO ORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -

CONCURSO PÚBLICO – PROVAS DISCURSIVAS DESIGNADAS 

PARA O DIA DE SÁBADO - CANDIDATO MEMBRO DA IGREJA 

ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA - PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA 

ALTERAÇÃO DA DATA DA PROVA INDEFERIDO - INEXISTÊNCIA 

DE ILEGALIDADE - NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 5º, VI E VII, CR/88 - 

ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO DESPROVIDO. 

1. O concurso público subordina-se aos princípios da legalidade, da 

vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, de modo que 

todo e qualquer tratamento diferenciado entre os candidatos tem que 

ter expressa autorização em lei ou no edital.  
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2. O indeferimento do pedido de realização das provas discursivas, 

fora da data e horário previamente designados, não contraria o 

disposto nos incisos VI e VIII, do art. 5º, da CR/88, pois a 

Administração não pode criar, depois de publicado o edital, critérios de 

avaliação discriminada, seja de favoritismo ou de perseguição, entre 

os candidatos. 

3. Recurso não provido. (RMS 16107 / PA, Relator Ministro Paulo 

Medina, publicado no DJ de 1º. 8.2005, p. 555). 

 

Há, todavia, peculiaridades no caso dos autos que conduzem à concessão da 

segurança. 

Observo, em primeiro lugar, que o impetrante solicitou, com bastante 

antecedência, à Administração que possibilitasse a realização de sua prova de capacidade 

física, ao invés do sábado, no domingo seguinte, no mesmo horário e local estabelecido 

para os candidatos da cidade de Manaus. Diante do indeferimento administrativo, por força 

de liminar, oportunamente obtida nestes autos, realizou o teste, em igualdade de condições 

com os demais candidatos, em data, horário e local constantes do calendário do concurso, 

obtendo êxito. 

O edital previa a exclusão do candidato que “não comparecer às provas, seja 

qual for o motivo” (item 15) e, ainda, que não haveria segunda chamada, ou repetição de 

provas (item 10). Nestas hipóteses de exclusão não incidiu o candidato, que requereu, com 

antecedência, a submissão ao teste em conjunto com os candidatos de Manaus no domingo, 

e realizou a prova, repita-se, dentro do cronograma do concurso. 

Penso que a liberdade de crença não autoriza a criação de embaraços ou 

qualquer tipo de ônus à atividade administrativa. Assim, não assistiria, ao meu sentir, direito 

ao impetrante de obter, da Administração, horário ou dia diferenciado para a realização da 

prova, como, por exemplo, que os examinadores ficassem a sua disposição depois das seis 

horas da tarde do sábado ou a convocação de banca examinadora para submetê-lo a  teste 

no domingo.  

Dadas as peculiaridades do caso dos autos, todavia, penso que nenhum 

princípio público justifica o indeferimento do pedido administrativo, sendo a alteração de data 

solicitada pelo candidato compatível com o interesse público de selecionar o candidato mais 

bem preparado para o cargo, sem prejuízo algum para a atividade da Administração e para 

as regras do edital. 
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Em face do exposto, concedo a segurança. 

É como voto. 

 

Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues 

Relatora 


