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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
AGRAVANTE : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador 

  Paulo Renato Guedes Bezerra
AGRAVADO : Venâncio Guedes de Andrade
ADVOGADA : Lucélia Medeiros de Azevedo 
ORIGEM : Comarca de Remígio 
JUIZ (A)  : Ana Carmem  Pereira Jordão Vieira 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONCURSO  DE 
AGENTE  PENITENCIÁRIO.  DECISÃO  DE 
PRIMEIRO  GRAU  QUE  DETERMINOU  A 
CONVOCAÇÃO DO AUTOR PARA O CURSO DE 
FORMAÇÃO.  CANDIDATO  REPROVADO  NO 
EXAME  PSICOTÉCNICO.  PRECEDENTES  DO 
TJPB PELA SUBJETIVIDADE DO  EXAME. FATO 
QUE  NÃO SE TRADUZ EM RECONHECIMENTO 
DO DIREITO  DO AUTOR. APROVAÇÃO FORA DO 
NÚMERO  DE  VAGAS  OFERTADAS  NO 
CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR VIA 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO   SE  HOUVE  O 
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PROVIMENTO.

− Embora  em  inúmeros  julgados  tenha  este 
Tribunal decidido que o exame psicotécnico aplicado 
no concurso de agente penitenciário do Estado da 
Paraíba não encontra  previsão legal  e  contraria  a 
Súmula nº 686 do STF, o fato é que o Agravado não 
foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas 
no certame (mil e dez vagas). Assim, determinar que 
ele faça o curso de formação antes do julgamento 
de mérito da ação principal, poderá ser uma medida 
ineficaz  para  o  fim  que  pretende  (ser  nomeado), 
porquanto não basta a declaração de subjetividade 
do  exame,  sendo  também  necessário  que  o 
candidato esteja classificado dentro do número de 
vagas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:



Agravo de Instrumento nº 2001823-30.2013.815.0000

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em PROVER o Agravo de Instrumento, nos termos 
do voto do Relator e da certidão de fl. 147.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  Pedido  de  Efeito 

Suspensivo interposto pelo Estado da Paraíba contra decisão proferida pelo 

Juízo da Comarca de Remígio (fls. 104/106) que, nos autos da Ação Anulatória 

de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por  Venâncio  Guedes de  Andrade,  deferiu  o  pedido liminar  formulado pelo 

Autor e determinou a convocação dele para que realize o curso de formação de 

Agente Penitenciário,  no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa 

diária, fixada em cinco mil reais.

Em  suas  razões  recursais,  explica  que  a  Lei  Estadual 

nº58/2003, em seu art.5º, arrola entre os requisitos básicos para a investidura 

em cargo público estadual a necessidade de aptidão física e mental.

Aduz que o Autor não possui direito algum, uma vez que existe 

fundamento legal para a exigência, contida no edital, de avaliação psicológica 

como  segunda  etapa  do  concurso  para  provimento  de  vagas  no  cargo  de 

Agente de Segurança Penitenciária. 

Alega  que  o  edital  tem  caráter  vinculante  e  que  houve 

preclusão administrativa por não ter existido qualquer impugnação ao mesmo.

Destaca, ainda, que a decisão ofende o princípio da isonomia, 

já que  todos os candidatos se submeteram ao exame psicotécnico, bem como, 

que o “periculum in mora” é inverso, já que a Administração Pública efetuará 

despesas  para  treinar  candidatos  que  não  são  considerados  capacitados 

emocionalmente para serem agentes penitenciários.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo, a fim de 

que seja tornada sem efeito a decisão que concedeu tutela antecipada.
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O  recurso  veio  instruído  com  a  cópia  da  decisão  agravada 

(fls.104/106),  da  prova  da intimação (fl.120)  e  da  procuração outorgada ao 

advogado  do  Agravado  (fl.32),  além  de  outros  documentos  que  entendeu 

pertinentes.    

Às fls.124/126,   foi  deferido o pedido de atribuição de efeito 

suspensivo.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 

provimento do recurso (fls.133/138).

É o relatório.

VOTO

Exsurge dos autos que o Estado da Paraíba pretende afastar a 

decisão que concedeu o pedido liminar e determinou  a convocação do Autor 

para que realize o curso de formação de Agente Penitenciário, no prazo de 

vinte e quatro horas, sob pena de multa diária, fixada em cinco mil reais.

O  Autor  alega,  em sua  petição  inicial,  que  obteve  a  1343º 

posição  no  concurso  para  o  cargo  de  Agente  Penitenciário,  mas,  ao  se 

submeter  ao exame psicotécnico,  obteve o resultado “não recomendado”,  o 

qual foi publicado em 29 de agosto de 2008.

Os argumentos do Agravado na petição inicial são: ausência 

de previsão legal para realização do exame psicológico e danos morais pela 

sua reprovação.

Como é  sabido,  a jurisprudência  dos  nossos  Tribunais  tem 

admitido  a  exigência  da  aprovação  em  exame  psicotécnico  no  edital  de 

concurso público, com vistas a avaliação intelectual e profissional do candidato, 

desde  que  prevista  em  lei,  renegando,  todavia,  a  sua  realização  segundo 

critérios subjetivos do avaliador, a fim de que não ocorra procedimento seletivo 

discriminatório.
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Embora em inúmeros julgados  tenha este  Tribunal  decidido 

que o exame psicotécnico aplicado no concurso de agente penitenciário do 

Estado da Paraíba não encontra previsão legal e contraria a Súmula nº 686 do 

STF, o fato é que o Agravado não foi aprovado dentro do número de vagas 

ofertadas no certame (mil e dez vagas). Assim, determinar que ele faça o curso 

de formação antes do julgamento de mérito da ação principal, poderá ser uma 

medida ineficaz para o fim que pretende (ser nomeado), porquanto não basta a 

declaração  de  subjetividade  do  exame,  sendo,  também,  necessário  que  o 

candidato esteja classificado dentro do número de vagas.

 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que 

a classificação e aprovação do candidato, fora do número mínimo de vagas 

previstas no edital do concurso, só lhe confere o direito subjetivo à nomeação 

para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, houver o 

surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância, ou 

restar provada a contratação precária de servidores,  com preterição daqueles 

que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

Em  uma  análise  inicial  da  demanda,  não  vislumbro  razões 

para, em sede de Agravo de Instrumento, afirmar que o Recorrido se enquadra 

nessas hipóteses.

Diante de todos os fundamentos expostos,  provejo o Agravo 
de Instrumento.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza  convocada 
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque)  e  o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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