
Processo nº.  0001695-60.2010.815.2001

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível e Remessa Oficial - nº. 0001695-60.2010.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Estado da Paraíba, representado por sua procuradora Daniele 
Cristina Vieira Cesário.

Apelado:  Jair  Terencio  Bezerra –  Adv.:  Paulo  Fernando  Bacellar 
Bittencourt.

Remetente: Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca 
da Capital.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
NULIDADE  DE  ATO  ADMINISTRATIVO. 
CONCURSO  PÚBLICO.  POLÍCIA  CIVIL  DO 
ESTADO  DA  PARAÍBA.  AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A 
REALIZAÇÃO  DO  EXAME  DOS  CANDIDATOS. 
PREVISÃO  LEGAL.  INTELIGÊNCIA  DOS  ARTS. 
19, 31 E 36, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
Nº. 85/2008. PROVIMENTO DO APELO.
− O art. 19 da Lei Complementar Estadual nº. 
85/2008  prevê  que  o  cargo  de  Agente  de 
Segurança  integra  o  quadro  de  categorias 
funcionais  do  Grupo  Polícia  Civil  policial, 
constituindo-se  em  cargo  da  carreira  da 
instituição.
− O  art.  31,  da  mesma  lei  complementar, 
dispõe  em  seu  inciso  III,  que  a  avaliação 
psicológica  constará  nas  fases  a  serem 
previstas no edital  do concurso para ingresso 
de novos integrantes da Polícia Civil Estadual.
− O  art.  36,  da  referida  lei,  indica  que  a 
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avaliação psicológica consistirá na aplicação de 
técnicas  psicológicas,  com  o  objetivo  de 
analisar o perfil profissiográfico dos candidatos 
objetivam ingressar nos quadros da Polícia Civil 
Estadual.
− “O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou 
compreensão  segundo  a  qual  é  válida  a 
exigência de aprovação em exame psicotécnico  
ou  psicológico  em  concurso  público  quando 
houver  adoção  de  critérios  objetivos  na  
avaliação  e  for  assegurado  ao  candidato  o  
direito  de  pleitear  a  revisão  de  resultado 
desfavorável.” (RMS  27.841/ES,  Rel.  Ministro 
ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  QUINTA  TURMA, 
julgado em 06/04/2010, DJe 03/05/2010)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível 
interposta pelo Estado da Paraíba (fls. 336/345), hostilizando sentença 
proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital 
(fls. 315/323), nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer 
ajuizada por Jair Terencio Bezerra, ora apelado.

A  magistrada  sentenciante  julgou  procedente  a 
demanda, declarando a nulidade do ato administrativo que excluiu o autor 
do concurso público para o cargo de Agente de Investigação da Polícia 
Civil,  condenando  o  vencido  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios 
arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no art. 20, 
§4º, do CPC.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                   2



Processo nº.  0001695-60.2010.815.2001

Inconformado, o Estado da Paraíba recorreu, alegando 
que o apelado foi submetido a exame psicológico, dotado de objetividade, 
previsto  no  edital  regulador  do  concurso,  bem  como  de  lei,  sendo, 
portanto, legal a sua exigência. Asseverou que a avaliação psicológica está 
prevista na Lei Federal nº 10.826/2003 e na Lei Complementar Estadual 
nº  58/2003,  bem com na Lei  Estadual  nº  4.273/81.  Por  fim,  pediu  o 
provimento do apelo.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  apelado  (fls. 
346/359), requerendo seja negado provimento à apelação.

O Ministério Público da Paraíba, por meio de sua douta 
Procuradoria de Justiça, ofertou parecer opinando pelo desprovimento da 
remessa oficial e do apelo (fls. 364/369).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente  é  importante  esclarecer  que  o  exame 
psicotécnico é composto por uma série de testes que visam à análise dos 
aspectos  intelectuais  e  emocionais  do  candidato,  dentro  do  perfil 
necessário ao cargo do pretendido titular. Assim, ditos testes permitem à 
Administração  a  seleção  dos  candidatos  mais  habilitados,  segundo  o 
resultado. 

Os  exames psicológicos  incluem a análise  da  higidez 
mental  dos  candidatos,  e,  no  caso  de  certos  cargos  ou  empregos, 
identificam e inabilitam pessoas cujas características psicológicas revelam 
traços  de  personalidade  incompatíveis  com  o  desempenho  de 
determinadas funções. No exercício cotidiano da função de policial civil, 
este se sujeita,  constantemente,  a situações de risco,  de modo que o 
candidato deve ter a capacidade de controle emocional, a qual somente 
poderá  ser  avaliada  através  de  um  exame  psicológico,  tal  como 
razoavelmente exigido. Para isso, é necessário que sua realização se dê de 
forma objetiva e recorrível.
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Em relação ao caso sob análise, o Estatuto da Polícia 
Civil do Estado da Paraíba, Lei Complementar Estadual nº. 85, de 12 de 
agosto de 2008, trata de forma expressa sobre o exame psicotécnico para 
a investidura nos cargos da Polícia Civil, vejamos:

Subseção I
Do Concurso Público
Art.  31.  A  habilitação  de  candidatos  aos  cargos 
das carreiras da Polícia Civil do Estado da Paraíba  
será precedida de Concurso Público, composto das  
seguintes fases, determinadas em Edital:
I – provas escritas objetivas e discursivas;
II – prova de títulos específicos da carreira para a  
qual concorre o candidato;
III – avaliação psicológica;
IV – prova de capacidade física;
V – investigação social;
VI – curso de formação policial.

Percebe-se que há a previsão legal de que a capacidade 
psíquica é requisito para o provimento dos cargos de grupo da polícia civil. 
Inexistindo  ofensa  ao  Princípio  da  Legalidade,  bem  como,  não  há 
vilipêndio ao art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal, tendo em vista 
que a vergastada exigência se adequa à “natureza e a complexidade do 
cargo” e possui expressa previsão legal.

Ademais, no art. 19 da Lei Complementar nº. 85, há 
menção  dos  cargos  que  fazem  parte  do  Grupo  de  Polícia  Civil  e, 
consequentemente, são regidos por aquela lei. Vejamos:

“Art. 19. As categorias funcionais do Grupo Polícia  
Civil do Estado da Paraíba, abrangidas por esta Lei  
Complementar, integram as seguintes carreiras:
I – Categoria Especial: Delegado de Polícia Civil;
II – Categoria de Polícia Científica: Perito Oficial  
Criminal, Perito Oficial Médico-Legal, Perito Oficial  
Odonto-Legal e Perito Químico-Legal;
III – Categoria de Polícia Investigativa: Agente de 
Investigação e Escrivão de Polícia Civil;
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IV  –  Categoria  de  Apoio  Técnico:  Técnico  em 
Perícia, Papiloscopista e Necrotomista;
V – Categoria de Apoio Policial: Motorista Policial.”

Dos autos, verifica-se que o apelado disputa cargo de 
Agente de Investigação, o qual consta do inciso III do supra-transcrito 
artigo.  Assim,  a  previsão  legal  do  requisito  da  capacidade  psicológica 
viabiliza a norma editalícia pertinente ao caso em apreço. Vê-se, assim, 
que a aprovação do candidato no concurso em tela está condicionada ao 
seu perfil psicológico-profissiográfico para o exercício do cargo, atestado 
por meio do exame descrito no edital. Neste sentido, já decidiu o Egrégio 
Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  EXAME  PSICOTÉCNICO. 
CONCURSO  PÚBLICO.  NECESSIDADE  DE 
CRITÉRIOS OBJETIVOS. REEXAME DE PROVAS E 
DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.  O  Supremo  Tribunal  Federal  fixou 
jurisprudência  no  sentido  de  que  o  exame 
psicotécnico  pode  ser  estabelecido  para 
concurso público desde que por lei, tendo por 
base  critérios  objetivos  de  reconhecido 
caráter científico, devendo existir, inclusive,  
a possibilidade de reexame. Precedentes.
2.  Reexame  de  fatos  e  provas  e  de  clausulas  
editalícias. Inviabilidade do recurso extraordinário.  
Súmulas  ns.  279  e  454  do  Supremo  Tribunal  
Federal.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento.”
RE-AgR  473719  /  DF  -  DISTRITO  FEDERAL.  
AG.REG.NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
Relator(a):  Min.  EROS  GRAU.  Julgamento: 
17/06/2008. Órgão Julgador: Segunda Turma.

Inclusive o Pretório Excelso, já sumulou neste sentido, 
vejamos:
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“Súmula 686 - Só por lei se pode sujeitar o exame  
psicotécnico  a  habilitação  de  candidato  a  cargo 
público.”

O Colendo Superior  Tribunal  de Justiça  recentemente 
também decidiu acerca deste assunto, transcreve-se o aresto:

“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.
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)
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Ao passo, o Edital do concurso a que submeteu-se o 
apelante  prevê  expressamente  a  fase  de  avaliação  psicológica, 
preceituando (fls. 61):

“8.9 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (para todos os 
cargos)
8.9.1  A  avaliação  psicológica,  de  caráter  
eliminatório, consistirá da aplicação e da avaliação  
de instrumentos psicológicos, visando a avaliar se 
o  candidato  possui  perfil  adequado  ao  exercício  
das atividades inerentes à carreira da Polícia Civil.
8.9.2  A  avaliação  psicológica,  de  presença 
obrigatória  e  de  caráter  eliminatório,  será 
realizada pelo CESPE/UnB, em dias e horários a 
serem divulgados oportunamente.
8.9.3 Na avaliação psicológica,  o candidato será 
considerado recomendado ou não-recomendado.
8.9.4  Será  considerado  não-recomendado  e,  
conseqüentemente,  eliminado  do  concurso  o 
candidato  que  não  apresentar  os  requisitos  
psicológicos necessários ao exercício do cargo.
8.9.5  O  resultado  da  avaliação  psicológica  será  
publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba e  
divulgado  no  endereço  eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/pcpb2008.
8.9.6 Demais informações a respeito da avaliação 
psicológica  constarão  de  edital  de  convocação 
para essa fase.”

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste Tribunal, 
com um julgado, inclusive, de minha relatoria: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO 
PUBLICO  -  PARTICIPAÇÃO  EM  EXAME 
PSICOTÉCNICO - POSSIBILIDADE - PREVISÃO NA 
LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  N°  8512008  - 
EDITAL EXPRESSO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA  SINGULAR  DESPROVIMENTO 
DO AGRAVO -  Por  diversas  vezes,  este  Egrégio 
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Tribunal de Justiça Julgou a matéria reconhecendo 
a  impossibilidade  de  submissão  ao  exame 
psicotécnico  para  aquelas  pessoas  que 
participaram do certame concorrendo ao cargo de 
Agente Penitenciário,  contudo, no caso em tela 
o agravante concorreu ao cargo de Agente de 
Investigação: Nesse caso especifico, entendo 
inexistir  direito  ao  agravante,  pois,  a  Lei 
Complementar  n°  85/2008,  a  qual  dispõe 
sobre a Lei Orgânica e o Estatuto da Polícia 
Civil  do Estado da Paraíba,  abarca previsão 
específica de submissão ao psicotécnico (TJPB 
- Acórdão do processo n° 20020100014105001 - 
Órgão 2ª Câmara Cível - Relator Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  -  j.  em 
30/03/2010). (Destaquei)

PROCESSO CIVIL e ADMINISTRATIVO. MANDADO 
DE  SEGURANÇA  COM  PEDIDO  DE  LIMINAR. 
Concurso público. Polícia Civil do Estado.  Agente 
de  investigação.  Exame  psicotécnico. 
Previsibilidade  legal.  Incidência  do  art.  8°, 
inciso I, da Lei n° 4.273/81. Teste fundado 
em critérios  objetivos  e  submetido  a  todos 
indistintamente.  Divulgação  de  informações 
suficientes  acerca  do  exame.  Inexistência 
das irregularidades apontadas. Impossibilidade 
do automático ingresso no curso deformação, fase 
subseqüente ao exame psicotécnico. Ausência de 
violação a direito líquido e certo.  Provimento da 
Remessa  Oficial  e  do  Recurso  Apelatório. 
Segurança  Denegada.  -  Não  é  passível  de 
anulação  exame  psicotécnico,  realizado  em 
concurso  público,  desde  que  previsto  em  lei, 
fundado  em  critérios  objetivos,  divulgadas  as 
informações suficientes acerca de sua realização e, 
possibilitando-se,  ainda,  a  interposição  de 
eventual recurso TJPB - Acórdão do processo n° 
20020030436477001 - Órgão (2a Câmara Cível) - 
Redator  DES.  FRANCISCO  SERAPHICO  DA 
NOBREGA NETO - j. em 2010912005) (Destaquei)
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Com isso, uma vez cumprida as determinações legais, 
não  merece  perpetuar  a  pretensão  do  apelado,  sob  a  alegação  de 
supostos subjetivismos na ocasião da avaliação psicológica.

Vê-se então que a exigência de avaliação psicológica, 
por meio de exame psicotécnico,  é legal,  motivo pelo qual  a sentença 
deve ser totalmente reformada.

Isto  posto,  DOU  PROVIMENTO  AO  APELO  e  à 
REMESSA  NECESSÁRIA,  reformando  a  sentença  combatida, 
considerando  legal  a  realização  de  exame  psicológico  no  certame  em 
comento e declarando válido o ato administrativo que excluiu o autor do 
concurso público para o cargo de Agente de Investigação da Polícia Civil. 
Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, arcando o autor/apelado 
com as custas processuais, observando-se a regra do art. 12, da Lei nº 
1.060/50.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 05 
de setembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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