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Diante da ausência de previsão legal acerca da exigência
de exame psicológico para ingresso no cargo de Agente de
Segurança Penitenciário, configura-se arbitrária a previsão
em edital  que impõe a  avaliação psicotécnica  como fase
eliminatória do certame.

Aplica-se a Teoria do fato consumado, excepcionalmente,
quando  a  situação  fática  já  se  encontra  consolidada  no
tempo,  especialmente  porque  a  autora  logrou  êxito  em
todas as etapas do concurso e já se encontra em exercício
há mais de seis anos.
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Observado o manifesto  conforto  com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo Tribunal ou de
Tribunal  Superior,  o  relator  negará  seguimento   ao
recurso.             

Súmula 253/STJ - O art. 557, do CPC, que autoriza o
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame
necessário.

Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Necessária oriunda do Juízo da 2ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa que, nos autos da Ação Cautelar
com Pedido de Liminar  ajuizada por Udeisa Florentino  em face do Estado da
Paraíba, julgou procedente o pedido com arrimo no art. 37, I e II, da CF/88.

Condenou  ainda  o  Município  ao  pagamento  de  honorários
advocatícios no valor de R$ 600,00.

Os autos subiram a esta Corte em sede Remessa Necessária.

Às  fls.  247/251,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento da Remessa Necessária.

É o relatório.

Decido.

No caso em deslinde, a condenação se amolda à hipótese do art.
475 do Código de Processo Civil, cuja redação assim dispõe:

CPC. Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal,
a sentença: 

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município,  e  as  respectivas  autarquias  e  fundações  de
direito público; [...]

Ab initio, ressalto que a remessa oficial consiste na devolução à
instância ad quem de todas as questões suscitadas e decididas no processo,
sendo tal  entendimento consagrado por meio da Súmula 325, cuja redação
assim dispõe:

S.  325/STJ. A  remessa  oficial  devolve  ao  Tribunal  o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas
pela  Fazenda  Pública,  inclusive  dos  honorários  de
advogado.
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Outrossim, embora não seja tratada como recurso face à ausência
de  previsão  expressa  no  Código  de  Processo  Civil  ou  em  qualquer  outro
diploma legal, a remessa oficial tem por principal desiderato conferir eficácia à
sentença. 

A sentença vergastada não está por merecer reforma. Vejo que
sobredito  decisum julgou  procedente  o  pedido,  considerando  que  “no  caso
específico,  a  eficácia  temporal  da  liminar  garantiu  ao  impetrante  não  só  o
direito à participação no concurso, mas também à nomeação e ao exercício do
cargo, no qual se encontra há mais de um ano, de modo que expurgá-lo, nesse
momento,  do  serviço  público,  além  de  inoportuno,  seria  socialmente
censurável.” (fl. 234).

O  concurso  público  é  alusivo  ao  preenchimento  de  cargos  de
Agente  de  Segurança  Penitenciária,  conforme  disposto  no  Edital  n°
001/2008/SEAD/SECAP, o qual oferecia inicialmente 2.000 (duas mil) vagas,
sendo 1.627 (mil e seiscentas e vinte e sete) vagas para o sexo masculino e
373 (trezentas e setenta e três) vagas para o sexo feminino.

O cerne da questão gira em torno de aferir a existência de lei
estadual  que  autorize  a  avaliação  psicológica  em concurso  público  para  o
cargo de Agente de Segurança Penitenciário no Estado da Paraíba.   

Sobre  o  exame psicotécnico  –  também chamado avaliação
psicológica –  e seus pressupostos, o Superior Tribunal de Justiça manifesta-se
da seguinte forma: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.CONCURSO  PÚBLICO.
AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATO REPROVADO EM
EXAME  PSICOTÉCNICO.  LEGALIDADE.  PREVISÃO
LEGAL.  CRITÉRIOS OBJETIVOS.  PODER DE REVISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
1.    O  exame  psicotécnico  tem  sua  legalidade
subordinada  a  três  pressupostos  necessários:  sua
previsão legal;  a cientificidade dos critérios adotados,
(de modo a afastar a possibilidade teórica do arbítrio); e
o poder de revisão, (para o fim de evitar qualquer forma
de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade
na Administração).
2.   Esse entendimento tem contado com o beneplácito
da jurisprudência desta Corte, que admite a exigência de
aprovação em exame psicotécnico para preenchimento
de cargo público, 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.
3.    Os  requisitos  de  objetividade,  publicidade  e
recorribilidade  foram  devidamente  respeitados  pelo
certame,  e  atendidos  pela  Comissão  Organizadora,  o
que atesta a legalidade do referido exame.
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4.   Agravo Regimental desprovido.
(AgRg  no  RMS  25.571/MS,  Rel.  Ministro   NAPOLEÃO
NUNES  MAIA  FILHO,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
26/06/2008, DJe 18/08/2008)

[…]  “É  reconhecida  a  legalidade  dos  exames
psicológicos em concursos públicos se forem atendidos
três padrões: previsão em lei, previsão no edital, com a
devida publicidade dos critérios objetivos fixados e, por
fim, possibilidade de recurso. Precedentes do STF: MS
30.822/DF, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma,  Processo eletrônico,  publicado no DJe-124  em
26.6.2012; e AgRg no RE 612.821/DF, Relator Min. Ayres
Britto,  Segunda  Turma,  publicado  no  DJe-104  em
1º.6.2011  e  no  Ementário  vol.  2534-02,  p.  274.
Precedentes  do  STJ:  AgRg no  REsp  1385357/DF,  Rel.
Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe
30.9.2013; e AgRg no RMS 29.072/AC, Rel.Ministro Vasco
Della  Giustina  (Desembargador  convocado  do  TJ/RS),
Sexta Turma, DJe 9.11.2011.” [...]1

Ademais,  a  publicidade dos critérios adotados é necessária
para que o candidato saiba como será aferida a sua adequação psicológica
para as funções desempenhadas no cargo pretendido. Não se trata de trazer o
Edital  o  conteúdo  das  provas  psicológicas,  o  que  fatalmente  esvaziaria  de
sentido esta fase do certame. Trata-se sim de demonstrar a forma pela qual
haverá a avaliação, quais testes serão aplicados e seu respectivo peso para a
nota final, bem assim como será feito o somatório dessas notas parciais, se
houverem.

Desse modo, o Edital conseguiu demonstrar que tratou a fase
de testes psicológicos de forma objetiva, trazendo aos candidatos noções da
avaliação, as quais, por motivos óbvios, não poderiam adentrar no conteúdo da
prova,  sob pena de macular  os  resultados obtidos diante  do conhecimento
prévio do conteúdo da prova.

Ainda, observa-se que no item 11.1, o Edital admite recurso
da avaliação psicológica, proporcionando ao candidato a manifestação da sua
insurgência, fls. 32 dos autos. 

Resta,  pois,  verificar  se  há  previsão  em  Lei  Estadual  de
exame psicotécnico para o ingresso na carreira de Agente Penitenciário, pois é
cediço que os testes psicológicos devem ser previstos por lei, e não apenas
pelo Edital do concurso público.

Esclareço que o cargo almejado pela  autora é de Agente de
Segurança Penitenciário,  vinculado à  Secretaria  de  Estado da  Cidadania  e
Administração Penitenciária do Estado da Paraíba, cargo este integrante do
Grupo Ocupacional de Apoio Judiciário (GAJ-1700), conforme previsão da Lei

1AgRg no RMS 43.363/AC, Rel.  Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe
13/08/2014.
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Estadual sob o nº.  8.429, de 12 de Dezembro de 2007, publicada no Diário
Oficial do Estado da Paraíba em 18/12/2007.

Nesse sentido, o artigo 23 do Decreto Estadual 11.569 de 10
de  setembro  de  1986,  responsável  pelo  desmembramento  do  Grupo
Ocupacional da Polícia Civil (PCJ-600) em Grupo Ocupacional da Polícia Civil
(GPC-600) e Grupo Ocupacional da Apoio Judiciário (GAJ-1700), determina
que:

Art  23  –  Os  funcionários  que  integram  os  grupos
ocupacionais  oriundos  do  desmembramento  de  que  trata
este  decreto  são  regidos  pelo  Estatuto  dos  Funcionários
Públicos Civis do Estado da Paraíba.

E ainda, no artigo 8º do mesmo Decreto:

Artigo 8º - Ressalvado o disposto neste Decreto, o ingresso
nos  Grupos GPC-600  e  GAJ-1700  dar-se-á  por  concurso
público de provas ou de provas de títulos,  em que serão
avaliadas  as  qualificações  essenciais  exigidas  as
respectivas  especificações  para  o  desempenho  das
atividades  inerentes  às  categoriais  funcionais  desses
grupos.

Já o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da Estado da
Paraíba  (Lei  Complementar  nº  58  de  30/12/2003),  aplicável  ao  GAJ-1700,
assim dispõe:

Art. 5º  - São requisitos básicos para investidura em cargo
público: 
[...]
VI - aptidão física e mental.[...]
Art.  14  -  A posse em cargo público dependerá de prévia
inspeção médica oficial para aferir a aptidão física e mental
exigida. 

Por  meio  da  legislação  atinente  ao  cargo  de  Agente  de
Segurança Penitenciário observa-se que o mesmo não faz parte dos quadros
da Polícia Civil do Estado da Paraíba, mas sim do Grupo Ocupacional de Apoio
Judiciário. Portanto, não são aplicáveis a este cargo as regras constantes na
Lei Complementar 85/2008 (Estatuto da Polícia Civil da Paraíba).

Registro que  o  Edital  deve  atender  à  legislação  vigente  à
época da sua publicação e não a legislação anterior já revogada. 

Conforme  se  vê,  não  consta  na  legislação  aplicável  aos
Agentes de Segurança Penitenciários, apesar da razoabilidade da exigência, a
necessidade de avaliação psicológica para ingresso neste cargo. Não há lei
estadual  específica que regulamente a segunda etapa imposta no edital  nº.
01/2008/SEAD/SECAP (avaliação psicológica). O que se  verifica, de fato, é a
previsão genérica do requisito de aptidão mental, bem como a exigência de
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qualificações essenciais compatíveis com as  atividades inerentes ao cargo.

A previsão legal nestes casos já foi amplamente discutida no
Supremo  Tribunal Federal, o que resultou na Súmula nº 686, in verbis:

S.  686/STF.  SÓ POR LEI SE PODE SUJEITAR A EXAME
PSICOTÉCNICO  A  HABILITAÇÃO  DE  CANDIDATO  A
CARGO PÚBLICO.

O artigo 37, I, da Constituição Federal aduz o seguinte:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,
impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,
também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Consagrando  o  princípio  da  legalidade,  o  artigo  5º,  II,  da
CF/88 dispõe que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão
em virtude da lei. Assim, não é possível que se exija do candidato a submissão
ao exame psicotécnico não previsto  expressamente em lei específica para o
cargo almejado, diante da afronta ao princípio da legalidade erigido pela Lei
Maior ao patamar de direito fundamental.

Alinhados ao  entendimento  supradeclinado,  cito julgados
desta Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
CONCURSO  PÚBLICO.  AGENTE  PENITENCIÁRIO.
EXAME PSICOTÉCNICO. EXIGÊNCIA NO EDITAL. ETAPA
DO  CERTAME.  CARÁTER  ELIMINATÓRIO.  INAPTIDÃO.
LIMINAR  DEFERIDA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  PREVISÃO  EM  EDITAL.
AUSÊNCIA  DE  LEI  ESPECÍFICA.  IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  37,  I,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  PRECEDENTES  DO  STF.  SUMULA 686  DO
STF.  INTELIGENCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  CPC.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Para  a  exigência  de
exame  psicológico  em  concurso  é  imperioso  que  exista
previsão legal. não bastando apenas tal exigência no edital
do  certame.  A Administração  se  submete  ao  princípio  da
legalidade, sendo que. com relação ao acesso de brasileiros
a cargos, empregos ou funções públicas, somente a lei em
sentido formal poderá estabelecer requisitos. Inteligência do
art. 37, I, da Constituição Federal.2

AGRAVO  INTERNO.  PROCESSUAL  CIVIL.  DECISÃO

2TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20020080357532001, TRIBUNAL PLENO, Relator Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira , j. em 08-04-2010.
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MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU  SEGUIMENTO  À
APELAÇÃO.  CONCURSO  PÚBLICO  DE  AGENTE
PENITENCIÁRIO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.  EXAME
PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI.
REGRA PREVISTA APENAS NO EDITAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA Nº 686 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. O Agravante alega que a Lei  nº  58/2003,  que
dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Estado da Paraíba,  prescreve como requisito  básico para
investidura no cargo a aptidão mental. Não se afirmou na
Decisão Monocrática o contrário. Apenas se entendeu que,
tendo  o  exame  sido  feito  com  critérios  subjetivos  do
avaliador,  não  haveria  como  ter  certeza  sobre  a  aptidão
mental do candidato. Vê-se, assim, que o cerne da questão
cingiu-se  à  análise  de  subjetividade  ou  não  no  exame
psicotécnico realizado no concurso público para Agente de
Segurança  Penitenciária  do  Estado  da  Paraíba.  Portanto,
aplica-se ao presente caso a Súmula do Supremo Tribunal
Federal.  Vejamos:  ¿Súmula  nº  686.  Só  por  lei  se  pode
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a
cargo público.3

No  mesmo  sentido,  trago  julgados  do   Supremo  Tribunal
Federal:

DECISÃO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.  CONCURSO  PÚBLICO.  EXAME
PSICOTÉCNICO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.
VEDAÇÃO DE RECURSO.  AFRONTA AOS PRINCÍPIOS
DO  CONTRADITÓRIO  E  DA  LEGALIDADE.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...)  Essas regras, porém,
devem  estar  anteriormente  previstas  em  lei,  do  que
decorre  que  a  exigência  de  exame  psicotécnico  ou
físico  não  se  consubstancia  pela  simples  previsão
editalícia; somente a lei pode determinar condições ou
exigências para o preenchimento de cargo público, sob
pena de afronta ao princípio da legalidade (art. 37, inc. I,
da  Constituição  da  República.   No  julgamento  do
Recurso  Extraordinário  n.  421.232,  o  Ministro  Cezar
Peluso decidiu:  “... A exigência de avaliação psicológica
ou  teste  psicotécnico,  como  requisito  ou  condição
necessária ao acesso a determinados cargos públicos
de  carreira,  somente  é  possível,  nos  termos  da
Constituição Federal, se houver lei que expressamente
o  tenha  previsto.  Continua  assente  esse
posicionamento. (AI  nº  552.447,  Rel.  Min.  GILMAR
MENDES,  DJ  12/09/05;  AgRAI  nº  460.131,  Rel.  Min.
JOAQUIM  BARBOSA,  DJ  25.06.04;  AgRAI  232.571,  Rel.
Min. CARLOS VELLOSO, DJ 05.02.99) (…) Pelo exposto,
dou provimento ao recurso extraordinário (art. 557, 1º-A, do

3TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01052866720128152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 27-11-2014
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Código  de  Processo  Civil  e  art.  21,  §  2º,  do  Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal), invertidos os ônus da
sucumbência.   Publique-se.   (...)
(RE 584900, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em
02/09/2008,  publicado  em  DJe-181  DIVULG  24/09/2008
PUBLIC 25/09/2008) 

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão
em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2.
Exame  psicotécnico.  Previsão  em  lei  em  sentido
material.  Indispensabilidade.  Critérios  objetivos.
Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte.
Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem
acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar
a  jurisprudência  do  Tribunal,  negar  provimento  ao
recurso  e  autorizar  a  adoção  dos  procedimentos
relacionados à repercussão geral. 4

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  ADMINISTRATIVO.
CONCURSO  PÚBLICO.  EXAME  PSICOTÉCNICO.
PREVISÃO  EM  LEI.  CRITÉRIOS  OBJETIVOS.
NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
PELO PLENÁRIO NO AI 758.533-QO-RG. REAFIRMAÇÃO
DA  JURISPRUDÊNCIA.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ADMISSIBILIDADE.  MATÉRIA  COM  REPERCUSSÃO
GERAL  REJEITADA  PELO  PLENÁRIO  DO  STF  NO  AI
800.074-RG.  CONTROVÉRSIA  DE  ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL.  1.  O  exame  psicotécnico
exigível em concurso público demanda previsão em lei
e  observância  de  critérios  objetivos,  conforme
reafirmação  da  jurisprudência  desta  Corte  feita  pelo
Plenário  nos  autos  do  AI  758.533-QO-RG,  Rel.  Min.
Gilmar  Mendes,  DJe  de  13/8/2010.  2.  O  Mandado  de
Segurança, quando controversa a questão relativa aos
seus  requisitos  de  admissibilidade,  não  revela
repercussão  geral  apta  a  dar  seguimento  ao  apelo
extremo,  consoante  decidido  pelo  Plenário  virtual  do
STF,  na  análise  do  AI  800.074-RG,  Rel.  Min.  Gilmar
Mendes,  DJe  de  6/12/2010.  3.  In  casu,  o  acórdão
recorrido  assentou:  “MANDADO  DE  SEGURANÇA  –
Concurso público – Eliminação de candidato em exame
psicológico  –  Avaliação  baseada  em  parâmetros
subjetivos, sem devida motivação – Violação ao devido
processo legal – Arbitrariedade na exclusão – Recurso
provido.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.5

Outrossim, a situação fática já se encontra consolidada no tempo,
impondo-se  a  aplicação  excepcional  da  Teoria  do  Fato  Consumado,
especialmente porque a autora logrou êxito em todas as etapas do concurso e

4 AI 758533 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 
5ARE 851261 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015
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já se encontra em exercício desde janeiro de 2009, ou seja, há mais de seis
anos. Veja-se julgados do STJ nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONCURSO  PÚBLICO.  AGENTE  PENITENCIÁRIO  DA
POLÍCIA CIVIL.CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM CARGO
PÚBLICO OCUPADO, DIANTE AS PECULIARIDADES DO
CASO.
1. Esta Corte, em caso análogo ao dos autos, decidiu no
sentido  de  que,  "considerando  as  peculiaridades  do
caso  concreto  e  diante  da  primazia  da  segurança
jurídica nas relações de Direito  Público,  em contraste
com  a  aplicação  pura  e  simples  do  princípio  da
legalidade, é salutar que se assegure a manutenção de
situações jurídicas colmatadas ex ope temporis, ainda
que  o  ingresso  no serviço  público  tenha  ocorrido  ao
abrigo de uma tutela judicial" (RMS 38.699/DF, Rel. Min.
Ari  Pargendler,  Rel.  p/  Acórdão  Min.  Napoleão  Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 05/09/2013).
2. Em situação idêntica, cita-se o RMS 39.644/DF, Min. Ari
Pargendler, julgado em 03.12.2013 (ainda não publicado), e
as seguintes decisões monocráticas: RMS 40.682/DF, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 02.12.2013; e RMS 41.199,
Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 04.12.2013.
3. Agravo regimental não provido.6

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  CONCURSO
PÚBLICO.  DELEGADO  DA  POLÍCIA  FEDERAL.
CANDIDATO REPROVADO NO TESTE FÍSICO EM FACE
DE  CONTUSÃO  NO  OMBRO,  DEVIDAMENTE
COMPROVADA.  REMARCAÇÃO,  POR  SENTENÇA  DE
MÉRITO,  DE  NOVA  AVALIAÇÃO,  NA  QUAL  LOGROU
ÊXITO.  CONSOLIDAÇÃO  DA  POSSE  EM  CARGO
PÚBLICO OCUPADO, DIANTE AS PECULIARIDADES DO
CASO.
1.  A  jurisprudência  deste  Sodalício,  em  situações
excepcionalíssimas, tem admitido a incidência da Teoria
do Fato Consumado, como forma de realizar justiça no
caso concreto, à luz do princípio da segurança jurídica.
Precedentes:  RMS  31.152/PR,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,
Quinta  Turma,  DJe  25/02/2014;  MS  15.471/DF,  Rel.  Min.
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 02/08/2013; AgRg no
REsp 1.205.434/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 27/08/2012; RMS 38.699/DF, Rel. Min.
Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe 05/09/2013.
2. No caso dos autos, o candidato, embora reprovado nos
testes  de  aptidão  física  na  data  marcada  no  edital  do
certame, por haver lesionado o ombro, logrou êxito em tais
exames na nova data concedida pelo judiciário, a qual, vale
registrar, se deu por força de tutela antecipada na própria

6 AgRg no RMS 38.535/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe
20/03/2014
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sentença de mérito e não em decisão liminar precária.
3.  Assim,  independentemente  das  arguições  levantadas
acerca do momento da contusão, da sua configuração em
caso  fortuito,  e,  consequentemente,  da  legalidade  da
remarcação  da  prova  no  caso  dos  autos,  certo  é  que  a
capacidade  física  do  recorrente  restou  plenamente
demonstrada, seja pela renovação dos testes ou pelo longo
período em que o recorrente se encontra investido no cargo.
4. Portanto, considerando que o recorrente foi devidamente
aprovado em todas as fases do concurso, inclusive no curso
de  formação,  tomou  posse  e  encontra-se  em  exercício
desde 2009, a consolidação da sua posse no cargo público
afigura-se recomendável, diante das peculiaridades do caso,
seja porque o recorrente preencheu os requisitos exigidos
para a aprovação no cargo ao qual era candidato ou porque
a situação fática está consolidada no tempo.
5.  Recurso  especial  provido,  para  assegurar  o  direito  do
recorrente de efetivação da posse no cargo ocupado.7

Pelo  exposto,  reconhecida  a  ausência  de  lei  específica,  em
sentido estrito, que expressamente imponha a exigência de exame psicológico
como fase do concurso público para acesso ao cargo de Agente de Segurança
Penitenciário do Estado da Paraíba, tenho que a previsão em edital do referido
exame é arbitrária, pois afronta o princípio constitucional da legalidade.

Com estas considerações, aciono o dispositivo constante no art.
557, caput8, do CPC, e nego seguimento à remessa oficial9  por confronto com
a  reiterada  jurisprudência  deste  Tribunal  e  dos  Tribunais  Superiores,
prescindindo de sua apreciação pelo órgão colegiado.

P. I.

João Pessoa, 22 de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
G/06  RELATOR 

7REsp  1444690/MS,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  24/04/2014,  DJe

07/05/2014
8
 Art. 557 - O relator negará 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.
9O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário. (Súmula 253 do STJ,
julgado em 20/06/2001, DJ 15/08/2001, p. 264)
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