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APELAÇÃO  CÍVEL,  REMESSA  NECESSÁRIA  E  RECURSO 
ADESIVO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA 
DE FUNDAMENTAÇÃO. DESRESPEITO À PREVISÃO EDITALÍCIA. 
AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA EIVADA DE VÍCIOS. EFETIVAÇÃO DE 
NOVA  ANÁLISE,  CONDICIONANDO  À  CONTINUAÇÃO  NO 
CERTAME  A  SUA  APROVAÇÃO.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS 
EM PATAMAR RAZOÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA, EM PARTE. 
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA E DO APELO, 
APENAS  PARA  DETERMINAR  QUE  O  AUTOR  REALIZE  NOVO 
EXAME  PSICOTÉCNICO.  SEGUIMENTO  NEGADO  DA 
IRRESINAÇÃO ADESIVA. 

“ (...)3.  A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça posicionou-se  
no  sentido  de  que  o  reconhecimento  de  eventual  nulidade  do  exame  
psicotécnico não implica a imediata aprovação do candidato no concurso  
público, sobretudo quando há exigência legal de prévia aprovação em exame  
psicológico para a investidura no cargo que se pleiteia, bem como não afasta  
a necessidade de o candidato submeter-se a um novo exame, a ser aplicado  
em conformidade com as normas pertinentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
(REsp 1321247/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012)

 O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que é 
possível a alteração do valor dos honorários advocatícios apenas quando estes 
tenham sido fixados em patamar irrisório ou exorbitante, o que não é a hipótese 
em tela. 

V I S T O S.



Trata-se  de  Remessa  Necessária,  Apelação  Cível  e  Recurso  Adesivo 
interpostos, respectivamente, pelo Estado da Paraíba e por Telmar Batista de Medeiros contra a 
sentença  de  fls.  178/181,  que  nos  autos  da  Ação  Desconstitutiva  de  Ato  Administrativo  c/c 
Pedido de  Antecipação de Tutela, julgou procedente  o pedido exordial,  para  anular  o  exame 
psicológico  realizado  pelo  promovente,  ante  a  ausência  de  motivação,  determinando,  por 
conseguinte, a sua pré- matrícula no Curso de Formação, etapa seguinte, condenando, ainda, o ente 
estatal aos honorários advocatícios na base de R$ 1.000,00 (um mil reais).  

A  demanda  fora  ajuizada  em  razão  de  o  Autor  ter  sido  considerado 
contraindicado na análise psicotécnica. Na inicial, aduz, em suma, que apesar de diversas tentativas, 
comparecendo ao horário e local marcados, e distintos recursos administrativos, não recebeu da 
banca organizadora o motivo e fundamentação de sua inaptidão, o que desrespeitou o direito à 
informação, bem como o contraditório e a ampla defesa. 

Nas   razões   do   seu  apelo,  às  fls.  182/188,  argue  a  Fazenda  Pública, 
inicialmente, que o demandante rebate o ato nº 273, que foi tornado sem efeito pelo ato nº 284,  o 
qual  estampou  o  local  e  data  para  que  os  candidatos  tivessem  acesso  aos  motivos  da  sua 
contraindicação. 

Ademais, assevera a existência de previsão legal para a realização do exame 
psicotécnico, bem como que não fora demonstrada qualquer mácula na análise técnica combatida, a 
ensejar o direito à entrevista devolutiva. 

Por fim, rebela-se em face dos honorários advocatícios, pelo o que requer o 
provimento da sua irresignação, com a reforma da sentença combatida. Alternativamente, pugna 
pela modificação parcial da decisão, para que se determine a realização de novo exame e reduza o 
valor da verba honorária.

O  promovente  interpôs  recurso  adesivo,  às  fls.  205/210,  requerendo  a 
majoração dos honorários, eis que desproporcionais ao trabalho realizado pelo causídico. 

Contrarrazões ofertadas pelo autor e pelo Estado, às fls. 192/204 e 212/215. 

É o breve relatório. 

DECIDO.

DA  REMESSA  NECESSÁRIA,  APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO 
ADESIVO

Narra o autor, na exordial, que  após ter sido aprovado em diversas etapas do 
concurso público para o curso de formação da polícia militar, realizou o exame psicológico, no qual  
foi considerado contraindicado, por não apresentar adequação ao perfil esperado. 

Ademais, aduz que apesar de diversas tentativas, comparecendo ao horário e 
local marcados, e distintos recursos administrativos, não recebeu da banca organizadora o motivo e 
fundamentação de sua inaptidão, razão pela qual aforou a presente ação, pedindo a anulação do 
aludido exame, por desrespeito ao direito de informação, ao contraditório e a ampla defesa, e a sua 
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matrícula no curso de formação ou, ao menos, a sua imediata convocação para a feitura de nova 
avaliação. 

A sentença combatida julgou procedente o pleito exordial, para anular o exame 
psicológico  realizado  pelo  promovente,  ante  a  ausência  de  motivação,  determinando,  por 
conseguinte, a sua pré- matrícula no Curso de Formação, etapa seguinte, condenando, ainda, o ente 
estatal aos honorários advocatícios na base de R$ 1.000,00 (um mil reais).  

Ambos os litigantes rebelam-se em face desta decisão. 

O Estado da Paraíba argue, em suma, que o autor rebate o ato nº 273, que foi 
tornado sem efeito pelo ato nº 284,  o qual estampou o local e data para que os candidatos tivessem 
acesso aos motivos da sua contraindicação. 

Ademais, assevera a existência de previsão legal para a realização do exame 
psicotécnico, bem como que não fora demonstrada qualquer mácula na análise técnica combatida, a 
ensejar  o  direito  à  entrevista  devolutiva,  insurgindo-se,  ao  final, em  face  dos  honorários 
advocatícios, pedindo a sua minoração. 

Já  o autor,  em seu recurso adesivo,  apenas  pugna pela  majoração da verba 
honorária. 

Sendo assim, realizarei a análise de todos os recursos em conjunto. 

Inicialmente,  importa  registrar  que  a exigência  para  que  os  candidatos  se 
submetam à avaliação psicológica está embasada na Lei Estadual nº 7.605/04, que determina que a 
aprovação no mencionado teste é pressuposto à investidura no cargo de Policial Militar do Estado 
da Paraíba, consoante determina a Súmula 686 do Supremo Tribunal Federal. 

Deste modo, não pode o promovente apenas participar das demais etapas do 
concurso, sem refazer o exame psíquico, assim como concebeu o Juiz de base, sob pena de infringir  
o princípio da igualdade. 

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONCURSO  PÚBLICO.  Ingresso  de  
candidata, reprovada no psicotécnico, na etapa subsequente do certame, sem  
prestar  nova  avaliação  psicológica.  Tutela  antecipada  indeferida.  
Irresignação. Candidata submetida ao exame psicológico contrário às regras  
do edital. Alegação de nulidade do resulatado negativo do exame. Pedido de  
ingresso  direto  da  candidata  no  curso  de  formação.  Tese  insubsistente.  
Necessidade de submissão da candidata ao exame psicotécnico. Ausência de  
pedido  nesse  sentido.  Desprovimento.  A  eventual  nulidade  do  exame 
psicotécnico  que  reprovou  candidato  no  certame,  não  implica  no  seu  
ingresso para a fase subsequente do concurso sem prestar nova avaliação  
psicológica. (TJPB; AI 200.2010.002674-5/001; Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos; 
DJPB 06/10/2010; Pág. 7) 

Portanto,  ante  a  previsão  legal  para  que  os  concorrentes  prestem  prova 
psicológica,  não há qualquer  violação ao  disposto  no artigo  37,  incisos  I  e  II,  da Constituição 
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Federal.

Por  outro  lado,  quando  da  submissão  ao  exame  psicotécnico  e  a  eventual 
reprovação,  a  Comissão  Avaliadora  deve  possibilitar  ao  candidato  saber  por  qual  motivo  fora 
considerado inapto, para viabilizar a apresentação do respectivo recurso. 

 
Neste sentido, vejamos o que dispõe o edital de fls. 41/45, no item 9.5, que 

prevê: 

“Objetivando  preservar  a  intimidade  dos  candidatos,  o  sigilo  sobre  os  
resultados obtidos no psicológico será mantido pela Empresa Responsável, na  
forma  prevista  no  Código  de  Ética  Profissional  do  Psicólogo,  consoante  
disposição inserta no §1º do artigo 6º da Resolução nº 01/2002 do Conselho  
Federal de Psicologia. Assim, caso o candidato queira saber quais os motivos  
da  sua  contra-indicação  deverá  requerê-los  formalmente  à  Comissão  
Coordenadora do Concurso.” (fls.44).
 
Todavia, inobstante existir a previsão editalícia, verifica-se que o concorrente, 

apesar de ter realizado diversos requerimentos administrativos para saber o motivo que ensejou a 
sua reprovação (documentos de fls. 68, 74, 78, 80),  não recebeu qualquer resposta. 

Sendo assim, constata-se que a análise clínica realizada com o demandante está 
eivada de vícios, porquanto a declaração emitida pela banca examinadora, presente às fls.72, não 
indica os argumentos da inadequação do mesmo, apesar de devidamente requeridos, o que acaba 
por desrespeitar as regras constantes no instrumento editalício, devendo a mesma ser tornada sem 
efeito, assim como decidiu o Magistrado a quo. 

Por oportuno, acosto arestos do Superior Tribunal de Justiça, dispondo acerca 
da  necessidade  de  fundamentação  do  resultado  do  exame  psicológico,  a  fim de  oportunizar  a 
interposição de eventual insurgência: 

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  NULIDADE  DE  EXAME  
PSICOTÉCNICO. EDITAL N.º 001/2006 - SEGES/SEJUSP/AGEPEN PARA O  
CARGO DE TÉCNICO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DO  SUL.  PREVISÃO  LEGAL  E  CRITÉRIOS  DE  OBJETIVIDADE  E  
RECORRIBILIDADE  DEMONSTRADOS.  AUSÊNCIA  DE  DIREITO  
LÍQUIDO  E  CERTO.  AUSÊNCIA  DE  RESPOSTA  DO  RECURSO.  NÃO  
OCORRÊNCIA.  NULIDADE  DA  AVALIAÇÃO.  NECESSIDADE  DE  
DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.  É lícita a exigência de aprovação em exame  
psicotécnico para preenchimento de cargos públicos, desde que claramente  
previsto em lei e pautado em critérios objetivos, possibilitando ao candidato o  
conhecimento  da  fundamentação  do  resultado,  a  fim  de  oportunizar  a  
interposição de eventual recurso. 2. O acolhimento da alegação referente à  
invalidade do exame aplicado demandaria dilação probatória, ante a ausência  
de prova pré-constituída, o que é inadmissível no âmbito do remédio heróico.  
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 24.952/MS, Rel. Ministra LAURITA 
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 08/06/2011).

Ora, como dito acima, segundo entendimento jurisprudencial, para que o autor 
possa continuar a participar da seleção em referência,  é essencial que seja considerado apto no 
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exame psicológico, uma vez que a exigência do mesmo está amparada em lei. 

Assim, deve o promovente realizar nova avaliação psicotécnica,  e caso seja 
aprovado, possa participar das demais fases do curso de formação de soldados da polícia militar do 
Estado da Paraíba. 

Neste  sentido,  trago  julgados  do  Colendo  STJ,  acerca  da  necessidade  de 
realização de novo exame psicológico no caso de eventual nulidade daquele que fora efetuado pelo 
candidato, condição essencial à continuação do processo seletivo:  

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  POLICIAL  MILITAR.  
DISTRITO  FEDERAL.  EXAME  PSICOTÉCNICO.  EXISTÊNCIA  DE  
PREVISÃO LEGAL. CARÁTER SUBJETIVO DO EXAME AFERIDO PELO  
TRIBUNAL A QUO A PARTIR DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS.  
NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. 1. O tribunal a quo, ao analisar a  
questão discutida, afirmou que "no caso em comento, a Lei que dispõe sobre a  
polícia militar do Distrito Federal e o edital do concurso público em questão,  
de fato,  prevêem a realização de tal  avaliação" (fls.  233).  Assim,  uma vez  
declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão de seu alto caráter de  
subjetividade,  deve  o  candidato  se  submeter  a  outro  exame,  obedecidos  o  
caráter  objetivo  dos  critérios  adotados  e  a  possibilidade  de  revisão  do  
resultado obtido pelo candidato. 2. A jurisprudência desta corte superior é no  
sentido de que não é possível a autorização do provimento em cargo público,  
sem que seja exigida a participação do candidato em todas as etapas exigidas  
por  Lei,  dentre  elas  inclui-se  a  realização  do  exame  psicotécnico.  Dessa  
forma, mais razoável mostra-se exigir da administração pública a realização  
de novo exame psicotécnico. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-
REsp 1.362.542; 2013/0008689-7; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell  
Marques; DJE 28/05/2013; Pág. 873)(grifei)

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  
TÉCNICO  PENITENCIÁRIO.  OFENSA AO  ART.  535,  II,  DO  CPC.  NÃO  
OCORRÊNCIA. ARTS. 267, I, E 295, I, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC.  
FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.  SÚMULA  284/STF.  EXAME  
PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL  
DE  ORIGEM.  NECESSIDADE  DE  NOVO  EXAME.  DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL RECONHECIDA.
1.  Os  órgãos  julgadores  não  estão  obrigados  a  examinar  todas  as  teses  
levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as  
decisões  proferidas  estejam  devida  e  coerentemente  fundamentadas,  em  
obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Isto  
não caracteriza ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil.
2. As alegações que fundamentam a aludida ofensa aos arts. 267, I, e 295, I,  
parágrafo  único,  II,  do  CPC  são  genéricas.  Incide,  no  caso,  a  Súmula  
284/STF, por analogia.
3.  A  jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça  posicionou-se  no  
sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade do exame psicotécnico  
não  implica  a  imediata  aprovação  do  candidato  no  concurso  público,  
sobretudo  quando  há  exigência  legal  de  prévia  aprovação  em  exame  
psicológico para a investidura no cargo que se pleiteia, bem como não afasta  
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a necessidade de o candidato submeter-se a um novo exame, a ser aplicado em  
conformidade com as normas pertinentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
(REsp 1321247/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME  
PSICOTÉCNICO.  AUSÊNCIA  DE  OBJETIVIDADE.  ANULAÇÃO.  
NECESSIDADE DE NOVO EXAME.
1. O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em  
provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários:  
previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão  
do resultado obtido pelo candidato.
2. Declarada a nulidade do teste psicotécnico, deve o candidato se submeter a  
outro exame.
3.Agravo Regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1196362/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,  
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 02/03/2011)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.  
TÉCNICO  PENITENCIÁRIO.  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL.  
PARTICIPAÇÃO  NAS  FASES  SUBSEQUENTES  DO  CONCURSO.  
NECESSIDADE  DE  APROVAÇÃO  PRÉVIA  EM  NOVO  EXAME 
PSICOTÉCNICO. PRECEDENTES.
1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por candidato ao 
cargo de agente penitenciário contra ato que o excluiu do certame em razão  
de sua não recomendação em exame psicotécnico.
2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, em observância  
aos  princípios  da legalidade,  da isonomia e  da vinculação ao instrumento  
convocatório,  a  anulação  do  teste  psicotécnico  não  elide  o  candidato  da  
submissão e aprovação em novo exame, a ser aplicado em conformidade com 
as  normas  pertinentes,  a  partir  de  critérios  de  avaliação  objetivos,  
resguardada  a  publicidade  a  ele  inerente.   Precedentes:  AgRg  no  Ag  
1291819/DF,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe  
21/6/2010; AgRg no AgRg no REsp 1127090/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi,  
Quinta Turma, DJe 26/4/2010; e, REsp 670.104/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz,  
Quinta Turma, DJ 20/3/2006.
3. Necessidade de o candidato se submeter a novo exame psicotécnico.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AgRg  no  REsp  1197852/DF,  Rel.  Ministro  BENEDITO  
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 22/03/2011)

Ademais, não há que se falar que o ato nº 284, tornou sem efeito o ato nº 273 e  
determinou um local e data para o recebimento do resultado da avaliação, o que ensejaria a reforma 
da sentença, uma vez que o edital apenas exige o requerimento formal da parte para o recebimento 
das informações relativas ao exame, o que fora devidamente cumprido pelo candidato e mesmo 
assim não recebeu os motivos da sua contraindicação. 

   
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, concebo que os mesmos foram 

arbitrados com razoabilidade. 
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In casu, verifica-se que o valor fixado na sentença a título de honorários, de R$ 
1.000,00  (um  mil  reais),  atende  os  requisitos  dos  §3º  e  §4º  do  mencionado  art.  20,  já  que 
estabelecido em patamar proporcional ao trabalho realizado pelo advogado, considerando que não 
se trata de uma causa de grande complexidade. 

Sobre o tema,  o Superior  Tribunal  de Justiça já pacificou entendimento no 
sentido de que é possível a alteração do valor da remuneração do causídico apenas quando esta 
tenha sido fixada em patamar irrisório ou exorbitante, o que não é a hipótese em tela,  in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  
RECURSO  ESPECIAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  EM  
VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a alteração  
do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios, caso o valor se  
mostre  irrisório  ou  exorbitante,  em  clara  afronta  aos  princípios  da  
razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso, a majoração da verba honorária mostrou-se imperiosa, porquanto  
fixada em patamar ínfimo pelo Tribunal a quo.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1448508/MG,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 03/06/2014, DJe 10/06/2014)

Com essas considerações, nos termos do art.  557, §1º- A, do CPC, provejo 
parcialmente  a  remessa  necessária  e  o  apelo,  para  reformar  a  sentença  apenas  para 
determinar que o autor realize, novamente, a citada avaliação, segundo as regras constantes 
no edital,  ressaltando que a sua continuidade no curso de formação ficará condicionada à 
aprovação na referida análise.  Ato contínuo, nos termos do art. 557,  caput,  do CPC, nego 
seguimento ao recurso adesivo e mantenho os demais termos da decisão recorrida. 

Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 26 de agosto de 2014. 

Des. José Ricardo Porto
             RELATOR

J/02; 
J/012(R)
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