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REMESSA OFICIAL.  DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO  PÚBLICO.  POLÍCIA  MILITAR.  EXAME  PSICOLÓGICO.
REPROVAÇÃO.  EDITAL  DESPROVIDO  DE  CRITÉRIOS  OBJETIVOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SEGUIMENTO NEGADO.

- “O Supremo Tribunal Federal tem exigido que o psicotécnico apresente
um grau mínimo de objetividade, rigor científico e critérios explícitos,
isso  tudo a fim de que o  candidato  possa  identificar  claramente  as
conclusões  que  eventualmente  lhe  tenham  sido  desfavoráveis,  bem
como para permitir a ingerência do Poder Judiciário na verificação de
lesão de direito no uso de tais parâmetros. - “Esta Corte, em diversos
precedentes,  tem  entendido  que  o  exame  psicotécnico  deve  ser
aplicado  nos  concursos  públicos  em  geral  sempre  que  houver  Lei
prevendo  sua  exigência.  E  tal  avaliação  deverá  pautar  se  pela
objetividade de seus critérios,  sob pena de ofensa aos princípios da
isonomia,  da  impessoalidade,  da  ampla  defesa  e  do  contraditório,
máxime porque o  candidato  reprovado certamente encontrará  sérios
obstáculos à formulação de eventual recurso, diante da obscuridade e
da falta de transparência nos motivos que levaram a sua reprovação.”
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(STJ;  AgRg-REsp  1.326.567;  Proc.  2012/0115468-3;  DF;  Segunda
Turma;  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques;  Julg.  13/11/2012;  DJE
21/11/2012).  -  É  assente  em  nossa  jurisprudência  que  a  avaliação
psicológica  deve  consistir  em  uma  prova  fundada  em  critérios
eminentemente objetivos,  com indicação das espécies de testes que
serão aplicados e seus respectivos pesos para cada nota, bem como os
parâmetros para a obtenção da pontuação final. [...]” (TJPB - Remessa
Oficial  e Apelação Cível  nº 0083559-52.2012.815.2001, Relator: Des.
José Ricardo Porto, julgado em 13.10.2014, publicação: 15.10.2014).

- Recurso a que se nega seguimento com arrimo no art. 557 do CPC e
Súmula 253 do STJ.

Vistos etc.

ANTÔNIO  DE  ANDRADE  ajuizou  ação  desconstitutiva  de  ato
administrativo c/c pedido de antecipação de tutela contra o ESTADO DA PARAÍBA,
alegando que se submeteu ao Concurso Público para Formação de Soldados da
Polícia  Militar  da  Paraíba,  mas  não  logrou  êxito  no  exame  psicológico,  tendo
suscitado a ilegalidade da avaliação,  pois  pautou-se em caráter  subjetivo,  não
apresentando  um  grau  mínimo  de  objetividade,  nem  teve  os  seus  critérios
revelados.

O Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital julgou o
pedido exordial procedente, sendo a sentença (f. 179/180) assim ementada:

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO PÚBLICO.  EXAME PSICOLÓGICO.  PREVISÃO
EM LEI. OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO
ATO  IMPUGNADO.  NULIDADE.  CARÁTER  SUBJETIVO,  SIGILOSO  E
IRRECORRÍVEL. OFENSA À AMPLA DEFESA. DEMANDA PROCEDENTE.

-  O  ato  de  reprovação  de  candidato  em  concurso  público,  no  exame
psicológico, deve necessariamente ser motivado, sendo vedada sua realização
segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no
resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios
da ampla defesa e da impessoalidade.

O processo desaguou nesta Corte por força da remessa necessária, não
havendo recurso voluntário.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo desprovimento



RO nº 0067305-04.2012.815.2001
3

da remessa, mantendo-se a sentença (f. 205/207).

É o relatório.

DECIDO.

O autor realizou Concurso Público de Formação de Soldados da Polícia
Militar  deste Estado,  no qual  concorreu ao cargo de  Soldado,  nos termos do
Edital nº 003/2007/CFSd PM/PB, tendo sido considerado contraindicado no exame
psicológico.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Agravo Regimental no
RMS 25.571/MS, relator  Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (5ª Turma, jul. em
26/06/2008, Dj 18/08/2008), enumera os pressupostos necessários à realização
do exame psicotécnico, quais sejam: (1) sua previsão legal; (2) cientificidade dos
critérios adotados e (3) poder de revisão.

No caso em tela, verifico que o exame psicológico está previsto na Lei
Estadual nº 7.605/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Estado
da Paraíba. O art. 4º desse Diploma legal dispõe que:

Art. 4º - Os exames de seleção estabelecidos, de caráter classificatório e/ou
eliminatório,  constarão de múltiplas provas,  testes ou baterias de testes e
exames destinados a proporcionar uma avaliação precisa da capacidade e da
aptidão  do candidato  ao  ingresso  na  Polícia  Militar  do  Estado  da Paraíba,
levando em consideração as exigências intelectuais, psicológicas, de saúde e
de  aptidão  física  impostas  pelas  condições  de  execução  das  atividades,
funções, cargos e encargos da Corporação.

Parágrafo único – Os exames de seleção constarão de:

[...]

IV – Exame Psicológico.

A exigência de exame psicológico para candidato à Polícia Militar deve
estar acobertada não apenas pela legislação, mas também pelo edital. No entanto,
não basta que este faça alusão à previsão genérica do referido exame; precisa
pautar-se  por  questões  lógicas  e  racionais,  em  razão  das  peculiaridades  que
envolvem a formação de um policial.
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Desse  modo,  quando  os  testes  psicológicos  estiverem contaminados
pela  subjetividade,  situando  o  candidato  exclusivamente  sob  o  arbítrio  do
examinador,  não devem ser  considerados  aptos para selecionar  os  candidatos.
Nesse mesmo direcionamento, colaciono precedentes desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  ATO
ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  POLÍCIA  MILITAR.  SOLDADO.
AVALIAÇÃO  PSICOLÓGICA.  PREVISÃO  LEGAL.  CANDIDATO  CONTRA-
INDICADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. OBSCURIDADE
NA APLICAÇÃO. EVENTO VICIADO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO
EXAME. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. PROVIMENTO PARCIAL DA
REMESSA. AUTORIZAÇÃO EMANADA PELO ART. 557, CAPUT E § 1º- A, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - O Supremo Tribunal Federal tem exigido que
o psicotécnico apresente um grau mínimo de objetividade, rigor científico e
critérios  explícitos,  isso  tudo  a  fim  de  que  o  candidato  possa  identificar
claramente as conclusões que eventualmente lhe tenham sido desfavoráveis,
bem como para permitir a ingerência do Poder Judiciário na verificação de
lesão  de  direito  no  uso  de  tais  parâmetros.  -  “Esta  Corte,  em  diversos
precedentes, tem entendido que o exame psicotécnico deve ser aplicado nos
concursos públicos em geral sempre que houver Lei prevendo sua exigência. E
tal avaliação deverá pautar se pela objetividade de seus critérios, sob pena de
ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do
contraditório, máxime porque o candidato reprovado certamente encontrará
sérios obstáculos à formulação de eventual recurso, diante da obscuridade e
da falta de transparência nos motivos que levaram a sua reprovação.” (STJ;
AgRg-REsp 1.326.567; Proc. 2012/0115468-3; DF; Segunda Turma; Rel. Min.
Mauro Campbell Marques; Julg. 13/11/2012; DJE 21/11/2012). - É assente em
nossa jurisprudência que a avaliação psicológica deve consistir em uma prova
fundada em critérios eminentemente objetivos, com indicação das espécies de
testes  que serão aplicados e  seus  respectivos  pesos para  cada nota,  bem
como  os  parâmetros  para  a  obtenção  da  pontuação  final.  -  Segundo
entendimento  já  pacífico  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  o  fato  de  ser
reconhecida a invalidade do exame psicotécnico não exime o candidato de se
submeter a nova avaliação. 1

No caso em deslinde, de acordo com o item 9.4 do Edital nº 003/2007
–  CFSd  PM/BM,  não  há  especificação  acerca  dos  critérios  que  resultariam na
inaptidão do candidato,  tampouco que pressupostos psicológicos seriam esses.
Vejamos:

9.4 Será considerado CONTRA-INDICADO o candidato que não atender aos
parâmetros  estabelecidos  no  perfil  referencial  ou  que  denote
comprometimento que inviabilizem seu ingresso na Corporação em virtude da

1 Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0083559-52.2012.815.2001. Relator DES José Ricardo Porto , J. EM 13-10-2014.
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inadequação  aos  padrões  comportamentais  e  à  natureza  do  serviço  de
manutenção da ordem e da segurança pública a ser executado, em função das
peculiaridades profissionais.

Em suma, o exame psicológico para a seleção de candidatos aos cargos
disponíveis na Polícia Militar não pode ser feito de qualquer maneira. É preciso
oferecer ao candidato, previamente, as razões de sua possível reprovação, sob
pena de violar-se o princípio da motivação dos atos administrativos, que é inerente
à democracia e ao Estado de Direito, inviabilizando posterior defesa por parte de
quem restou inconformado com o resultado. 

Consigno, por fim, que, de acordo com o Boletim PM nº 0233 de 12 de
dezembro de 2012, o autor foi considerado apto no exame de saúde, de aptidão
física e psicológico do CFSD PM/BM/2008 da Polícia Militar do Estado da Paraíba (f.
171/173).

Assim, não há como não atrair ao caso o art. 557 do CPC, que autoriza
o  relator  a  negar  seguimento  a  “recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior”, permissão que abrange o reexame necessário por força da Súmula 253
do STJ.2 

Diante do exposto, com base no art. 557 do Código de Processo Civil e
Súmula 253 do STJ, nego seguimento à remessa necessária, para manter a
sentença em todos os seus termos.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 25 de fevereiro de 2015.

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO 
                                  Relator 

2 Súmula 253 do STJ: “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.”


