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DECISÃO

 

RAUL  LINS  BASTOS  SALES,  devidamente  qualificado  nos  autos,  representado  por

advogados ajuizou a presente “Ação ordinária inominada com pedido de tutela antecedente” em face do

Estado de Pernambuco e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de

Eventos  –  CEBRASPE,  alegando,  em  suma,  ser  candidato  ao  cargo  de  delegado  de  polícia  de

Pernambuco, no concurso iniciado pelo Edital nº 1 – SDS/PE – Polícia Civil, no momento em que foi

aprovado na etapa da prova objetiva e na prova de aptidão física. Ao realizar a Avaliação Psicológica, foi

julgada inapto, sendo eliminado do certame.

Informa que já é servidor público, ostentando aprovações em outros certames nos quais foi

submetido à avaliação psicológica. Dessa forma, impugna a avaliação, afirmando que o exame realizado

não obedeceu a critérios objetivos, não restando claro na regra editalícia os requisitos psicológicos para o

desempenho do cargo em disputa. Ressalta que não foi permitido fazer cópia ou tomar apontamentos das

razões de sua suposta inaptidão psicológica, restando prejudicado o seu direito de defesa. Diz, ainda, que

o ato administrativo que concluiu pela sua eliminação não foi motivado, pois não demonstrou os motivos

que embasaram a decisão.

Requer, em sede de tutela provisória de urgência, que seja permitida a sua participação nas

demais etapas do concurso, quais sejam, entrega de exames médicos e investigação social e, caso obtenha

êxito, seja matriculado no curso de formação. Atribuiu à causa o valor de R$108.840,00 (cento e oito mil

oitocentos e quarenta reais). Juntou os documentos.

Vieram-me conclusos.

Brevemente relatados. Passo a decidir.
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Defiro o pedido de justiça gratuita.

Nos termos do art. 300 da Lei nº 13.105/2015 (Novo CPC), a tutela de urgência será deferida

quando forem demonstrados elementos que evidenciem a plausibilidade do direito, bem como o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste momento de análise meramente perfunctória, entendo não ser possível a concessão da

tutela provisória de urgência, por questões de ordem legal, na medida em que a Lei nº 9.494/97

condiciona a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública a certos requisitos, uma vez que a concessão

de medida dessa natureza pode causar riscos com prejuízos irreversíveis à Administração Pública.

Ressalte-se, ademais, a vedação existente no art. 300, §3º do CPC (Lei nº 13.105/2015).

O concurso público, nos termos do art. 37, II da CRFB/88 é exigido para a investidura em

cargo  ou  emprego  público.  A  norma  constitucional  pretende,  dentre  outras  finalidades,  dispensar

tratamento igualitário a todos os candidatos ao preenchimento de cargos ou empregos públicos.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da validade do exame

psicotécnico, através do enunciado da súmula n. 686.  Além de previsão legal e  editalícia, a  avaliação

psicológica deve ser realizada dentro dos critérios cientificamente válidos, fundamentada em parâmetros

objetivos, e deve possibilitar a interposição de recurso administrativo.

A avaliação psicológica se mostra indispensável para que se reduza ao máximo o risco de

profissionais despreparados emocionalmente para ofício policial, ou dotados de perfil de personalidade

(profissiográfico) com este inconciliável.

Com efeito, os atos administrativos possuem presunção de constitucionalidade, legitimidade e

legalidade,  não  havendo  nos  autos  qualquer  prova  que  afaste  tal  circunstância,  visto  que  o  teste

colacionado  demonstra  que  foram utilizados  critérios  objetivos  na  avaliação  psicotécnica,  conforme

requisitos divulgados no edital do certame, não cabendo ao Judiciário substituir os critérios da  banca

examinadora,  posto  que  ninguém melhor  que  a  Administração  para  aferir  se  o  candidato  apresenta

condições não somente intelectuais e físicas, mas morais e sociais para o ingresso no serviço.

E mais, o caráter eliminatório do exame psicológico contido no edital do concurso constitui-se

em mérito do ato administrativo, cuja matéria é infensa, portanto, ao controle jurisdicional.

 Dito isto, INDEFIRO a tutela provisória requerida pelo Demandante.

Tendo em vista  os 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.
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Desta feita, determino a citação dos réus, com as cautelas de estilo, nos termos do art. 335 do

NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 

Recife, 15 de dezembro de 2016.

 

MARIZA SILVA BORGES

Juíza de Direito
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