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Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2020. 
 
 
À 
Diretoria Executiva da Sociedade Brasileira de Urologia 
Rua Real Grandeza 108, Sala 101 
Botafogo, Rio de Janeiro – RJ 
CEP 22.281-034 
 
 

Ref.: Exame Pró-TiSBU – 2020 – Edital nº 001/2020 
 
 
Ilmos. Doutores, 
 
Consulta-nos a Sociedade Brasileira de Urologia - SBU a respeito de requerimento 
de devolução da taxa de inscrição do Exame Pró-TiSBU – 2020, apresentado por 
candidatos regularmente inscritos, nos termos do Edital nº 001/2020. 
 
Originalmente, o edital em referência disciplinou a controvérsia, da seguinte forma, 
verbis: 
 

“3.15. Não haverá isenção nem devolução da taxa de inscrição, 
em hipótese alguma.” (grifamos) 

 
Contudo, devido ao Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações 
jurídicas de Direito Privado (RJET), instituído pela Lei 14.010/2020 no período 
da pandemia do Covid-19, as instituições examinadoras foram compelidas a 
prorrogar a data de realização das prova, procedendo-se à correspondente 
retificação do instrumento de convocação, que passou a reger a quaestio da seguinte 
forma, verbis: 
 

“3.15. Não haverá isenção e a devolução da taxa de inscrição, 
ocorrerá na hipótese de o candidato não conseguir realizar a 
prova em detrimento de ter contraído o Coronavírus, sendo 
necessário encaminhar a respectiva comprovação por meio de 
laudo médico.” (grifamos) 

 
Não há, no instrumento convocatório (original ou retificado), nenhuma outra 
hipótese permissiva, para devolução da taxa da inscrição. 
 
Estabelecida a premissa da consulta, e as previsões editalícias correspondentes, não 
vemos como excepcionar a regra do instrumento convocatório, sem macular a 
higidez de todo o certame, senão vejamos: 
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1. A realização de certame prévio à obtenção de título de especialista nas áreas 
da medicina objetiva preservar princípios consagrados em nosso 
ordenamento jurídico, notadamente os princípios da democracia e 
isonomia, e efetiva-se por meio de processo seletivo regulamentado através 
de edital de convocação. Utilizando-se deste mecanismo, atendem-se 
também as exigências do princípio da eficiência, neste momento entendido 
como a necessidade de selecionar os candidatos mais aptos para ocupar as 
posições de especialistas e, assim, proporcionar uma atuação otimizada do 
sistema de saúde nacional. 

 
2. Por outro lado, o princípio isonômico determina um equânime tratamento 

dos candidatos, de acordo com sua situação pessoal, não havendo amparo 
para tratamento injustificadamente privilegiado ou desfavorecido por parte 
das entidades examinadoras. 

 
3. Da mesma forma, devem ser observados, também, os princípios da 

moralidade, razoabilidade e publicidade, que orbitam em torno da ideia 
central composta pelo trinômio democracia-isonomia-eficiência, tendo 
como pano de fundo as necessidades impostas pela probidade no processo 
de seleção dos profissionais de saúde. 

 
4. Exsurge daí a máxima segundo a qual "o edital é a lei do concurso", 

traduzida no princípio da vinculação ao edital, que determina, em 
síntese, que todos os atos que regem o certame ligam-se e devem 
obediência ao edital (que não só é o instrumento que convoca os 
candidatos interessados em participar do certame, como também contém 
os ditames que o regerão). 

 
5. Esse princípio nada mais é do que faceta dos princípios da legalidade e 

moralidade, mas que merece tratamento próprio em razão de sua 
importância. De fato, o instrumento de convocação é ato normativo 
editado pela autoridade examinadora para disciplinar o processamento do 
exame. Sendo ato normativo editado no exercício de competência 
legalmente atribuída, o edital vincula, em observância recíproca, os 
examinadores e os candidatos, que dele não podem se afastar. 

 
6. Destarte, as regras contidas nos editais de convocação de certames públicos 

não podem ser alteradas no curso do processo (salvo por força de lei), sob 
pena de ofensa ao princípio da vinculação supracitado. E mais: alteração 
nas normas afeta a segurança jurídica, uma vez que frustra 
expectativas criadas pelos candidatos. É nesse sentido a jurisprudência 
sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

 
7. De fato, acolher requerimento individuais de candidatos, em flagrante 

contrariedade à norma editalícia, revelaria inadmissível tratamento 
discriminatório em relação aos demais candidatos, impondo inaceitável 
insegurança jurídica a todo o processo de aprovação. 
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Diante do quanto exposto acima, opinamos pela rejeição de qualquer requerimento 
contrário às normas do Edital de Convocação, sob pena de possível maculação de 
todo processo de aprovação, por vulneração da segurança jurídica do certame. 
 
É como opinamos. 
 
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 
 

 
TONIE HULME DECCACHE 

OAB/RJ 113.974 


