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DECISÃO

            Trata-se de ação ordinária interposta por YARA RODRIGUES DA SILVA e ROBERTO CARLOS

MORGADO PIRES, qualificados na exordial, contra o ESTADO DE PERNAMBUCO e a CEBRASPE,

ambos qualificados na exordial, através da qual é buscada sua continuidade no concurso público para o

cargo de delegado da polícia civil do Estado de Pernambuco.  

            Afirmam que participavam do concurso público para o cargo de delegado de Polícia Civil de

Pernambuco, porém, restaram eliminados na etapa psicológica.

            Defendem a ilegalidade da eliminação, em síntese, porque não foram estipulados os requisitos

psicológicos necessários de forma prévia; não foi garantida a recorribilidade da decisão; não houve a

publicidade dos requisitos avaliados ou mesmo a motivação do ato administrativo; não houve a estrita

observância do manual técnico; não foi garantida a análise global dos resultados; não foi fornecida a cópia

integral de todo processo de avaliação nem o julgamento do recurso por colegiado.

            Com isso, ressaltando a presença dos requisitos necessários, requerem medida liminar apta a

suspender  as  eliminações  dos  demandantes,  de  forma  a  garantir  a  continuidade  dos  candidatos  no

certame em igualdade com os demais candidatos, bem como a compelir  os demandados a emitir  uma

nova lista classificatória contendo os nomes dos demandantes, bem como, cumprindo todas as etapas,

garantir a nomeação e a posse precárias dos demandantes no cargo para o qual fizeram o certame.

            Juntam documentos e fazem os demais requerimentos de estilo.

             É o relatório. Decido.

2.1. De logo, percebe-se não se tratar  de feito no qual a participação do Ministério Público se

revela obrigatória, pois a causa de pedir não se adequa às hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art.

178  do  CPC,  bem como  a  participação  da  Fazenda  Pública  não  configura,  por  si  só,  hipótese  de

intervenção do órgão ministerial, consoante previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo indicado.
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Logo, o feito dispensa a participação do parquet.  

2.2. Com espeque nos princípios da celeridade processual e da eficiência, deixo de designar a

audiência prevista no art. 334, idealizada pelo novo CPC, já que a realização desta se mostra, a prima

facie, infrutífera, porquanto envolve interesse público apto a obstar a autocomposição nos termos do § 4º,

II do NCPC, bem como inviabilizar a celeridade necessária ao deslinde do feito. Destaque-se que nada

impede a manifestação da fazenda pública no decorrer do processo pugnando pelo agendamento de uma

audiência de tentativa de autocomposição. Nesse contexto, e com o escopo de viabilizar celeridade no

deslinde do feito, deixo de designar a audiência inaugural.

2.3. Entendendo pela higidez da exordial, determino a citação dos réus com as cautelas de praxe

nos termos do art. 335 do NCPC.

2.4. Por  não haver  elementos  acostados à exordial aptos  a afastar  a  alegada insuficiência de

recursos financeiros, defiro a justiça gratuita.

2.5. Os demandantes formularam pedido de tutela provisória de urgência. Passo, portanto, a sua

análise.

Ex vi do art. 300 do NCPC: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Segundo a melhor doutrina, “o magistrado precisa avaliar  se há elementos que ‘evidenciem a

probabilidade’ de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.” Assim,

impende ao julgador, em sede de cognição sumária, verificar uma verdade provável a partir da narrativa

apresentada correlacionando-a à probabilidade de subsunção dos fatos à norma invocada e aos efeitos

pretendidos, sem que para isso exista necessidade de dilação probatória.

No  caso sob exame, em sede de  cognição sumária, enxergo  a  probabilidade de  direito  pelas

razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

Cinge-se a presente ação sobre a legalidade da eliminação dos candidatos no concurso público

em razão de sua reprovação no exame psicotécnico.

Sabe-se que apenas por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a

cargo público, tal premissa é fixada pela súmula vinculante nº 44 do STF.

Ademais, para considerar o teste psicotécnico hígido, além de estar respaldado em lei em sentido

estrito, é necessário que haja possibilidade de recurso em caso de não recomendação; não tenha caráter

sigiloso; e os critérios sejam objetivos.

Pois bem, passo a analisar a eliminação dos candidatos-autores no exame psicotécnico segundo

tais requisitos.

No que tange à legalidade do exame, destaque-se que a Lei  nº  6.425/72 que dispõe sobre a

carreira da Polícia Civil no âmbito do Estado de Pernambuco estabelece a necessidade do candidato se

submeter ao exame psicológico, senão vejamos: 

Art.10 Só poderá tomar posse nos cargos referidos nesta lei, quem satisfizer
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os seguintes requisitos:

(...)

VI.  gozar  de  boa  saúde  física  e  psíquica  comprovada  em  inspeção

médica.

Parágrafo  Único. Além  dos  requisitos  mencionados  neste  artigo, para os

cargos de provimento efetivo, serão ainda exigidos os seguintes:

I.  possuir  temperamento  adequado  ao  exercício  da  função  policial,

apurado  em  exame  psicotécnico  realizado  através  da  Academia  de

Polícia Civil;

II.  ter  sido  habilitado  em  concurso  de  provas  e  aprovado  no  curso  de

formação respectivo, realizados, ambos, pela Academia de Polícia Civil

 

Infere-se,  pois,  que  o  requisito  de  legalidade  do  exame psicológico  encontra-se  presente.  Não

obstante o inciso I do parágrafo único disponha que o exame psicotécnico será realizado através da

Academia de Polícia Civil, não há qualquer irregularidade na delegação de tal competência, notadamente

porque o objetivo de contratar uma organizadora é promover a eficiência e a especialização na execução

de todas as etapas que a administração pública acha conveniente e oportuno delegar.

Passo ao exame do requisito de possibilidade recursal.

Ao compulsar os autos, em especial o edital do certame, é possível verificar que o item 12.10 da

norma editalícia disciplina a possibilidade de apresentação de recurso contra a avaliação psicológica.

Destaque-se  que  os  itens  seguintes  estabelecem a  possibilidade  do candidato, por  ocasião do

comparecimento  na  sessão  de  conhecimento  das  razões  de  sua  eliminação,  ser  acompanhado  de

profissional da área de psicologia. Assim, as razões de sua eliminação deixam de ser publicadas no sítio

da organizadora do certame com o objetivo de preservar a intimidade do candidato, e após é agendada

uma fase na qual o candidato terá oportunidade de conhecer os motivos de sua eliminação, bem como

apresentar o recurso cabível. Nesse contexto, percebe-se que não só é cabível o recurso contra a sua

não recomendação como também está ausente o caráter sigiloso do exame psicotécnico. Vejamos as

disposições pertinentes:

 

12.8. Será assegurado ao candidato considerado inapto conhecer as razões

que determinaram a sua inaptidão, bem como a possibilidade de interpor

recurso.

 

12.8.1.  Para  conhecer  o  resultado  na  avaliação  psicológica,  o  candidato

deverá solicitá-lo no período informado em edital específico a ser divulgado

oportunamente.

 

12.8.2.  A  Sessão  de  Conhecimento  das  Razões  da  Inaptidão  é  o

procedimento técnico, de caráter  exclusivamente informativo, no qual um

psicólogo contratado pelo Cebraspe explica ao candidato o seu resultado e

esclarece suas eventuais dúvidas.
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12.8.3.  Durante a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, o

candidato  recebe um  laudo  síntese  e  um  parecer  psicológico  sobre sua

inaptidão. O laudo apresenta o resultado do candidato, em formato objetivo,

gráfico e numérico, contendo todos os instrumentos aplicados, os critérios

utilizados  em  cada  teste  e  o  critério  final  para  a  aptidão  na  avaliação

psicológica. O parecer se refere ao documento que explica a definição das

características  avaliadas  no  laudo,  nas  quais  o  candidato  não  obteve

adequação, bem como os seus resultados por extenso.

 

12.8.4. O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido

apenas pelo candidato ou pelo candidato com o auxílio de um psicólogo,

constituído  às  suas  expensas, que  irá  assessorá-lo  ou  representá-lo, no

local e perante psicólogo designado pelo Cebraspe.

 

12.8.5  O  psicólogo  contratado  pelo  candidato,  se  for  o  caso,  deverá

apresentar,  na  Sessão  de  Conhecimento  das  Razões  da  Inaptidão,

comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a

Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo.

 

Ressalte-se  que  o  fato  de  não  ser  permitido  ao  candidato  ou  o  psicólogo  contratado  à

documentação relacionada ao exame psicológico, por si só, não permite qualificar o exame como sigiloso,

porque, a  uma, foi  possibilitado o  acesso aos  exames; a  duas, porque um profissional da área teve

acesso.

Portanto, em sede de cognição sumária, percebe-se que as disposições editalícias garantem a

possibilidade recursal e vedam o caráter sigiloso do exame psicotécnico. Logo, mais dois requisitos foram

devidamente comprovados.

Passo a verificar a existência do último requisito, qual seja, a existência de critérios objetivos na

avaliação psicológica.

No  capítulo  do  edital  destinado  à  avaliação  psicológica,  de  forma  genérica,  e  sem  as

especificidades necessárias, são impostos os requisitos psicológicos que serão exigidos dos candidatos,

vejamos:

 

12.2 A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, consistirá na aplicação

e  na  avaliação  de  instrumentos  e  técnicas  psicológicas,  que  permitam

identificar  a compatibilidade das características psicológicas  do candidato

com  os  requisitos  necessários  e  os  restritivos  ao  desempenho  das

atribuições do cargo pleiteado.

 

12.2.1  Para  cada  cargo,  serão  avaliados  os  seguintes  requisitos

psicológicos:

a)  Agente  de  Polícia:  trabalho  em  equipe,  controle  emocional,

responsabilidade,  persistência,  autoconfiança,  atenção  concentrada,
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disciplina,  atenção,  dividida,  relacionamento  interpessoal,

meticulosidade, memória visual, planejamento, inteligência, dinamismo,

organização, iniciativa, raciocínio espacial, raciocínio verbal;

b) Delegado de Polícia: responsabilidade, controle emocional, trabalho

em equipe, inteligência, tomada de decisão, iniciativa, relacionamento

interpessoal,  atenção  dividida,  planejamento,  persistência,

meticulosidade, dinamismo, raciocínio espacial, memória visual, atenção

concentrada, organização, raciocínio abstrato, raciocínio verbal;

c)  Escrivão  de  Polícia:  responsabilidade,  organização,  controle

emocional,  trabalho em equipe, meticulosidade, atenção concentrada,

inteligência,  relacionamento  interpessoal,  memória  visual,

autoconfiança,  disciplina,  planejamento,  atenção  dividida,  dinamismo,

iniciativa, raciocínio verbal, empatia.

 

12.2.2. Para todos os cargos serão avaliados os seguintes requisitos

restritivos:  agressividade  inadequada,  ansiedade  exacerbada  e

impulsividade exacerbada.

 

12.3 A avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos

nas resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) nº 002/1987, nº

002/2003 e nº 002/2016.

 

12.4  A  avaliação  psicológica  será  realizada  por  banca  examinadora

constituída  por  membros  regularmente  inscritos  e  ativos  no  Conselho

Regional de Psicologia (CRP)

 

12.5 A banca examinadora utilizará testes psicológicos aprovados pelo CFP,

em conformidade com as resoluções nº 002/2003 e nº 005/2012.

 

12.6  O  resultado  na  avaliação  psicológica  será  obtido  por  meio  da

análise  conjunta dos testes  psicológicos  utilizados,  considerando os

critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários

e  dos restritivos  ao desempenho das  atribuições inerentes  ao cargo

pleiteado.

 

 Como se vê, ao tempo em que são detalhadas as exigências de cada cargo, inexiste especificação

prévia  de  quais  exames  serão  aplicados  aos  candidatos.  Pior,  não  há  os  percentuais  capazes  de

identificar, por exemplo, uma agressividade inadequada ou mesmo o requisito organização (exigido para

todos os cargos) aquém do esperado.

Destaque-se  que  os  itens  que  tratam sobre  a  aptidão  e  inaptidão  dos  candidatos,  apesar  de

indicarem a existência de um perfil considerado adequado, não expressam qual seria esse. Vejamos:
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12.7.1 Será considerado apto o candidato que apresentar adequação nos

requisitos psicológicos necessários e nos restritivos ao cargo pleiteado.

 

12.7.2 Será considerado Inapto o candidato que não apresentar adequação

nos requisitos psicológicos necessários e nos restritivos ao cargo pleiteado.

 

Sabe-se que a avaliação psicológica deve se revestir  de critérios previamente estabelecidos, de

modo a permitir  a aferição objetiva da aptidão ou não do candidato. No caso em tela, porém, não se

verifica em sede de cognição sumária, a existência dos critérios objetivos. Por essa razão, tenho pela

existência da probabilidade do direito.

É importante destacar que este juízo já se deparou com pretensões semelhantes a ora analisada,

mas, diante da fixação de critérios objetivos prévios e a indicação de um perfil profissional específico no

edital, o resultado foi outro, isto é, não prevaleceu a tese do candidato, porque a administração cuidou de

objetivar os critérios. 

Em se  tratando  do  periculum  in  mora,  tenho  pela  sua  existência  na  espécie,  sobretudo  por

considerar o prejuízo que pode advir se os candidatos não participarem das demais fases em igualdade

de condições com os demais classificados.

Ademais, não há qualquer vislumbre de prejuízo à administração, porque ao considerar que somente

será assegurada sua continuidade no concurso em caráter  precário, a  decisão poderá ser  revista  a

qualquer tempo.  

Ante o exposto, (i) dispenso a marcação da audiência prevista no art. 334; (ii) determino a citação

dos réus nos termos do art. 335 e suas intimações para apresentarem as contestações no prazo legal;

(iv) defiro a justiça gratuita; (v) DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar tão

somente  a  suspensão  do  ato  administrativo  que  eliminou  os  demandantes,  assegurando,  assim,  a

continuidade  no  concurso  público  em tela  em igualdade  de  condições  com os  demais  concorrentes,

respeitada a ordem de classificação, frisando a necessidade dos réus de comunicarem aos demandantes

o dia, a hora e o local para a entrega dos exames, devendo a comunicação ser feita com pelo menos 20

dias de antecedência; (vi) defiro o sigilo requerido a fim de preservar a intimidade dos demandantes.

Oficie-se com URGÊNCIA.

Intimem-se e cumpra-se.

Recife, 21 de dezembro de 2016.

Évio Marques da Silva

Juiz de Direito

 

https://pje.tjpe.jus.br/1g/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPubl...

6 de 6 23/12/2016 17:40


