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RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR 

DO TAF ( TESTE DE APTIDÃO FÍSICA)  
 

A Crescer Consultorias, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos, 
nos moldes estabelecidos no edital de abertura nº 001/2018, interpostos contra o Resultado Preliminar das 
Provas Objetivas: 
 

 

NOME: EDIMAR LEANDRO FILHO 

RECURSO 

 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A jurisprudência pátria tem consignado o entendimento de que a exigência iguais em 
testes de força para as mulheres afronta o princípio da isonomia, em virtude de existir sensível 
diferença entre o homem e a mulher em sua constituição física e nos aspectos bio-psicológicos. Tais 
diferenças, notadamente no que diz respeito à força física, revela-se apta a justificar a disparidade de 
tratamento entre pessoas do sexo masculino e feminino, como forma a dar efetividade ao preceito 
constitucional da isonomia (CF art. 5º) de sorte a aquinhoar desigualmente os desiguais na medida em 
que estes se desigualam. No caso em apreço, houve, notadamente erro de digitação no Edital ao publicar 
valores iguais para homens e mulheres no teste de abdominal. Perceba que o erro é tão visível que em 
todos os outros testes há esta diferenciação entre gêneros, exceto no aludido teste. Se tivesse sido 
corretamente publicado, o critério para mulheres no teste de abdominal seria o mínimo de 20 (vinte) 
flexões e não 30 (trinta). Impossível auferir a capacidade física do candidato baseado nos critérios 
aplicados a candidatas do sexo feminino, especialmente quando todos os demais candidatos do sexo 
masculino foram avaliados a partir deste critério.  

 

 

NOME: HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES 

RECURSO 

 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Para a jurisprudência pátria, não há possibilidade de remarcação para novo TAF, pois 
fere princípio da isonomia, já que se trata de um benefício não estendido aos demais candidatos. Criação 
de situação anti isonômica. É obrigação do candidato acompanhar as publicações relativas ao 
andamento do certame, não havendo justificativa para alegadas ligações telefônicas. Ademais, a 
convocação foi feita de forma antecipada e prévia no site da Instituição. 
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