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DECISÃO

 

JEFFERSON DA SILVA BEZERRA, devidamente qualificado, por advogado legalmente habilitado, impetrou “MANDADO
DE  SEGURANÇA  COM  PEDIDO  LIMINAR”  contra  o  PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  ORGANIZADORA  DO
CONCURSO  PÚBLICO PARA O  CARGO  DE AGENTE DE POLÍCIA(PORTARIA 34/2016,  EM ANEXO) e  ainda,
CENTRO  BRASILEIRO  DE  PESQUISA  EM  AVALIAÇÃO  E  SELEÇÃO  DE  PROMOÇÃO  DE  EVENTOS
(CEBRASPE)e ESTADO DE PERNAMBUCO, como litisconsortes, pugnando pela reinserção no referido processo seletivo,
permitindo ao mesmo a entrega dos seus exames médicos nos dias 17.12.16 e 18.12.16, bem como a participação das demais
fases do certame, pelos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos na exordial.

 

O impetrante alega, em apertada síntese, ter prestado o concurso público para provimento do cargo de Agente da Polícia Civil
do Estado de Pernambuco (Portaria n.º 34/2016), sendo convocado para teste psicotécnico no qual foi considerado inapto nos
testes  de  escala  de  personalidade  de  COMREY,  bateria  fatorial  de  personalidade  –  extroversão  e  bateria  fatorial  de
personalidade – realização.

 

Afirma inicialmente que é guarda municipal em Olinda, já sendo, portanto, submetido à avaliação psicológica idêntica à atual e
foi  considerado recomendado.

 

Sustenta a existência das seguintes nulidades relativas à avaliação psicológica: a) ausência de previsão editalícia para o teste de
extroversão; b)subjetividade  dos  critérios  utilizados  na  avaliação psicológica; c)  irrecorribilidade  material; d)  ausência  de
publicidade dos requisitos (percentis) psicológicos mínimos para o desempenho do cargo; e) ato administrativo desmotivado; f)
ausência de cópia de todo o processo de avaliação; g) ausência de informação sobre julgamento do recurso por um colegiado.

 

Dessa forma, pugna, em sede de juízo perfunctório, pela concessão de liminar, a fim de que a autoridade apontada coatora seja
compelida a reinserir os impetrantes no certame para o cargo de agente de polícia de Pernambuco, permitindo que os mesmos
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entreguem  seus  exames  médicos,  participem  da  investigação  social  e,  caso  obtenham  classificação  suficientes,  sejam
matriculados no Curso de Formação.

 

Ainda, requer  a emissão de nova lista classificatória  contendo o nome do impetrante e, quando da convocação, nomeação e
posse dos aprovados, determine a nomeação precária do autor no cargo de agente de polícia.

 

É o que importa relatar.

 

Passo ao exame da controvérsia.

 

Defiro, inicialmente, os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 do NCPC (Lei n.º 13.105/15).

 

O fundamento  para  concessão de  medida  liminar  em Mandado de  Segurança  arrima-se  em dois  requisitos  legais  básicos  e
indissociáveis, quais sejam: relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido (fumus boni juris) e quando do
ato impugnado, puder resultar a ineficácia da medida.

 

Para que se caracterize o fumus boni juris necessário se faz que o direito alegado esteja manifesto, claro, induvidoso. 

 

Volvendo-me ao caso concreto, VISLUMBRO a aludida fumaça do bom direito. Senão vejamos.

 

A discussão recai sobre a eliminação dos impetrantes-candidatos no teste psicotécnico do certame de Agente da Polícia Civil do
Estado de Pernambuco (Portaria Conjunta SAD/SDS n.º 39/2016).

 

Conforme é sabido, o teste psicotécnico para que seja considerado legal, faz-se necessário que além de prévia previsão legal,
seja o mesmo fundado em critérios objetivos de avaliação e ainda, que seja vedado dar   caráter sigiloso ao referido exame.

 

       Por outro lado, considera-se que o edital é a regra de regência, vinculando tanto a Administração, quanto os candidatos, ou
seja, qualquer discussão deverá ser dirimida com as regras editalícias. O edital do Concurso Público em análise, (Edital n.º 1 –
SDS/PE, de 04 de Abril de 2016), assevera que:

 

 

 

“12.2.  A  avaliação  psicológica,  de  caráter  eliminatório,
consistirá  na  aplicação  e  na  avaliação  de  instrumentos  e
técnicas  psicológicas,  que  permitam  identificar  a
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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,  disciplina,  atenção  dividida,  relacionamento
interpessoal,  meticulosidade,  memória  visual,  planejamento,
inteligência,  dinamismo,  organização,  iniciativa,  raciocínio
espacial, raciocínio verbal;

 

12.2.2.  Para  todos  os  cargos  serão  avaliados  os  seguintes
requisitos  restritivos;  agressividade  inadequada,  ansiedade

exacerbada e impulsividade exacerbada.

 

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.”

 

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.

 

 

 

Resta evidente que o edital ao elencar os requisitos necessários e restritivos não delimita quais seriam os percentuais a serem
alcançados para atingir-se a condição de aptidão para o cargo.
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No caso em tela, os impetrantes foram considerados inaptos no quesito “memória visual”, sem, no entanto, haver um parâmetro
prévio elencado pelo edital a ser atingido.

 

Assim, verifica-se que não há a objetividade necessária dos critérios avaliados nos exames psicotécnicos.

 

Presente, desta forma, o fumus boni juris.

 

Quanto ao periculum in mora, o mesmo encontra-se igualmente presente, haja vista que haverá claro prejuízo aos candidatos-
impetrantes  acaso  não  participem das  demais  fases  do  certame,  em igualdade  de  condições  com os  demais  candidatos
classificados.

 

Assim, pelo  que  foi  acima exposto,  repito, mesmo que  em sede  de non plena cognitio,  DEFIRO  a liminar pleiteada para
compelir a (s) autoridade (s) coatora (s) a reinserir o impetrante no certame para o cargo de agente de polícia de Pernambuco,
permitindo que a mesma entregue seu exame médico, participe da investigação social e, caso obtenha classificação suficiente,
seja matriculado no Curso de Formação e, em caso de aprovação final, lhe seja reservada vaga para eventual/possível nomeação
e posse futura.

 

Notifique(m)-se a(s) Autoridade(s) Coatora(s), a fim de que preste(m) as informações que reputar(em) necessárias no prazo de
10(dez) dias.

 

Nos termos do art.  7º,  II,  da  Lei  12.016/2009,  intime-se  pessoalmente o(s)  representante(s)  judicial(is)  do(s)  impetrado(s),
dando-lhe (s) plena ciência do presente feito.

 

Decorrido o prazo mencionado, com ou sem apresentação de manifestação pelo(s) Impetrado(s), certifique-o e abra-se vista ao
Ministério Público.

 

Intimem-se.

 

RECIFE, 16 de dezembro de 2016.

 

 

 

Breno Duarte Ribeiro de Oliveira
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Juiz(a) de Direito
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