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ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2004400-44.2014.815.0000.
Origem : 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravantes : Antônio Laranjeira de Lacerda e outros.
Advogados : Ricardo Nascimento Fernandes e outros.
Agravado : Estado da Paraíba.
Procuradora : Maria Clara Carvalho Lujan.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
CONCURSO  PÚBLICO.  EXAME
PSICOTÉCNICO.  CONTRAINDICAÇÃO.
APARENTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA  DESCLASSIFICAÇÃO. TUTELA
ANTECIPADA  CONCEDIDA.  ACOLHIMENTO
DO  PLEITO  SUBSIDIÁRIO  FORMULADO
PELOS  AUTORES.  INEFETIVIDADE.
REITERADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO
PRINCIPAL  REQUERIDO.  MÁCULA  AO
PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DO  DEVIDO
PROCESSO  LEGAL  E  AO  PRINCÍPIO
PROCESSUAL DA EFETIVIDADE.  REFORMA
DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. GARANTIA
DE  PARTICIPAÇÃO  DOS  CANDIDATOS
RECORRENTES  NO  CURSO  DE  FORMAÇÃO
DE SOLDADOS. PROVIMENTO.

-  A motivação  dos  atos  administrativos  decisórios  é
obrigatória,  mormente  quando  tratem  de  direitos  ou
interesses  particulares.  Assim,  o  ato  que  decida  a
eliminação  de  candidato  em  concurso  público  deve
necessariamente ser motivado.

- “Embora o teste psicotécnico seja meio idôneo para
averiguar  as  aptidões  relacionadas  ao  desempenho
das  funções  inerentes  ao  cargo,  a  legitimidade  da
decisão  administrativa  que  considera  o  candidato
inapto  não  prescinde  de  escorreita  motivação,
garantida  a  publicidade  e  a  recorribilidade  de  seu
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resultado.  Precedentes  do  STF e  do  STJ.  Apelação
provida”.  (TJ-RS;  AC  544374-54.2011.8.21.7000,
Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Eduardo  Uhlein;
DJERS 23/01/2013).

- A despeito de os promoventes terem formulado, na
peça  de  ingresso  da  demanda  de  primeiro  grau,  o
pedido principal de suas convocações para realizarem a
pré-matrícula  e  garantir  a  participação  no  curso  de
formação  de  soldados,  o  ato  decisório  combatido
simplesmente  não  analisou  este  pleito.  Limitou-se  o
magistrado de base a conceder o pedido subsidiário  o
qual, diante da desídia do ente público promovido, não
gerou  a  efetividade  que  se  espera  da  tutela
jurisdicional,  especialmente  no  atual  modelo
constitucional  de  processo  civil  apresentado  pelo
ordenamento  jurídico  pátrio,  afigurando  a  reiterada
omissão do juízo  a quo quanto  à  própria  análise  do
pedido principal – visivelmente de índole mais propícia
a  realizar  o  direito  material  de  urgência  violado  –
verdadeira afronta ao devido processo legal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação
de tutela recursal, interposto por  Antônio Laranjeira de Lacerda e outros,
contra  decisão  (fls.  111/113)  proferida  pelo  Juízo  da  6ª  Vara  da  Fazenda
Pública da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, objetivando a
impugnação  do  exame  psicotécnico  do  Concurso  Público  para  Curso  de
Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado da Paraíba,  concedeu a
medida de urgência formulada nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  CONCEDO  O  PEDIDO  DE
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  REQUERIDO  para
determinar  a  realização  do  exame  pericial  com
assessoramento do psicólogo particular a suas como
determina  o  edital,  até  decisão  definitiva  deste
processo”.

Em suas  razões  (fls.  02/05v),  os  agravantes  relatam  que  são
candidatos  às  vagas  do  concurso  público  para  o  Curso  de  Formação  de
Soldados  PM/BM  –  2008,  asseverando  que,  de  forma  genérica,  foram
considerados “contra-indicados” por meio de simples declaração de empresa
que não tinha condições legais para realizar o exame psicológico.

Aduzem  que,  “como  determina  o  Edital  do  certame,  os
Agravantes protocolaram vários recursos administrativos solicitando tanto o
acesso ao laudo psicológico quanto à entrevista devolutiva acompanhado de
um profissional da área”, omitindo-se o Estado na apreciação do pedido, fato
que os levou ao ajuizamento da demanda de primeiro grau onde proferida a
decisão ora agravada, “pedindo, liminarmente, para participar da próxima fase
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do certame e, caso entendesse ser o mais justo, que determinasse ainda sua
convocação para realizar a denominada Entrevista Devolutiva”.

Afirmam que o juiz  singular  “determinou tão somente  que a
Comissão do certame promovesse a realização da entrevista devolutiva (o que
mesmo  com  a  indicada  decisão,  nunca  ocorreu  diga-se  de  passagem),  se
omitindo  o  douto  Julgador  de  primeiro  grau  de  se  pronunciar  quanto  ao
pedido  dos  agravantes  para  participarem  da  fase  seguinte  do  certame”,
havendo  a  oposição  de  embargos  declaratórios,  os  quais  foram indeferidos
genericamente.

Ressaltam que a decisão atacada, além de não ser útil ao caso
concreto, ainda não observou de forma devida os pedidos contidos na inicial,
sendo  o  principal  no  sentido  da  convocação  imediata  da  parte  autora  para
realizar  a  pré-matrícula  e  matrícula  no Curso  de  Formação,  e  o  subsidiário
consistente na convocação imediata e na realização de novo exame psicológico
com os autores, com direito de acesso ao Laudo Médico, Entrevista Devolutiva
e recursos administrativos devidamente respondidos sobre o tema, realizado por
clínica de psicologia.

Enfatizam  que,  “os  agravantes  nunca  realizaram  qualquer
entrevista devolutiva, esta prevista pelo edital do concurso e determinada pelo
Poder  Judiciário.  Nesta  razão,  não  poderia  e  não  pode,  jamais,  o  Poder
Judiciário, diante de tamanhas evidências e desobediências do réu, deixar de
acolher o direito e fazer Justiça no sentido de determinar a participação deles
nas demais fases do concurso, diga-se ainda, sem que se faça necessário mais,
sobretudo  pelo  tempo  decorrido,  a  realização  de  qualquer  entrevista
devolutiva,  o  que  se  traduziria  por  uma  espécie  de  procedimento  de  cuja
Justiça em muito estaria distante, não se justificando, portanto, tal motivação
para o citado ato”.

Por fim, requer a concessão de liminar para que seja determinado
“ao réu que a parte autora seja convocada para realizar a próxima fase do
concurso  (CFSD  2008)”.  Após,  pugna  pelo  provimento  do  agravo  para
“reformar a decisão agravada no sentido de ser concedida a liminar na ação
epigrafada, determinando que a parte Ré assegure a participação da parte
autora na última fase do concurso (curso de formação de soldado) devendo ser
expedido,  em  caráter  de  urgência,  ofícios,  intimando-se  para  dar  inteiro
cumprimento  à  medida deferida  em especial  à  Comissão Organizadora  do
Certame” .

Liminar deferida (fls. 131/134).

Contrarrazões apresentadas (fls. 142/148), oportunidade em que
o Estado da Paraíba alegou a previsão legal do exame psicotécnico, ressaltando
que  “não  se  impõe  que  todos  os  critérios  do  exame  psicotécnico  estejam
contemplados em um ato normativo primário”. 

Afirma  que  “desde  que  haja  previsão  legal  do  exame
psicotécnico, que este se lastreie em critérios objetivos e que haja à garantia
do recurso administrativo, como sucede in casu, válido é a previsão em edital
do exame em foco”. 
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Aduz o caráter objetivo do exame em tela, alertando que “todos
os  parâmeros  considerados  na  avaliação  psicológica  foram  previamente
divulgados e explicitados no Edital  da competição”.  Sustenta a violação ao
princípio da vinculação ao edital do concurso público.

Enfatiza, por fim, que o Ato nº 273 – CCCFSd PM/BM 2008,
que tornaria o ato que julgou o promovente contraindicado nulo, foi tornado
sem efeito pelo Ato nº 284 CCCFSd PM/BM 2008,  “ato administrativo este
que estampou o local e o endereço para que fosse obtido o laudo psicológico
daqueles candidatos que foram contra-indicados”.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 159/162), manifestando-se pelo provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
agravo de instrumento, passando à análise dos argumentos recursais.

Conforme  se  infere  dos  autos,  os  agravantes  prestaram  o
Concurso Público da Polícia Militar do Estado da Paraíba regido pelo Edital nº
003/2007 – CFSd PM/BM, obtendo êxito nas três primeiras etapas do certame,
vindo, porém, a ser eliminados por ocasião da fase do exame psicológico.

Após publicação do resultado do exame,  com a finalidade  de
interpor  recurso  administrativo,  apresentaram  requerimento  ao  Comandante
Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba, objetivando o acesso ao resultado
oficial  do  laudo com o motivo  de  suas  contraindicações  (fls.  62/63;  64/65;
66/67).

Posteriormente, a todos foram entregues declaração da Diretora
da empresa responsável pela avaliação, cujo conteúdo se resumia ao seguinte
modelo:  “Declaro, a pedido de [NOME DO CANDIDATO], ID [NÚMERO],
que  o(a)  mesmo(a)  foi  considerado(a)  CONTRA-INDICADO(A),  no  Exame
Psicológico do CFSd PMBM/2008, por não apresentar adequação ao perfil
esperado” (fls. 69/71).

Diante desse fato, procuraram outro profissional psicólogo para
realizar  e  fundamentar  uma  avaliação  observando-se  os  próprios  critérios
descritos  no  Edital  do certame,  cuja  conclusão  asseverou que  apresentavam
características  de  personalidade  compatíveis  com  as  aptidões  inerentes  à
atividade militar estadual (Laudos Psicológicos de fls. 91/93; 94/96; e 97/99).

Pois bem, a despeito de o Estado informar  a superveniência do
Ato nº 284 CCCFSd PM/BM 2008, afirmando que este “estampou o local e o
endereço para que fosse obtido o laudo psicológico daqueles candidatos que
foram  contra-indicados”(fls.  146),  não  se  prestou  a  juntar  os  laudos
psicológicos  dos agravantes,  mesmo sabedor  de  que  este  é  essencial para  a
solução da presente demanda.

Ademais,  a  circunstância  do  advento  do  Ato  nº  284  acima
referenciado,  em  relação  aos  ora  agravantes,  parece  não  se  revestir  de
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relevância para justificar o procedimento estadual, porquanto, mesmo após a
publicação do ato,  os  ora  recorrentes  reiteraram o  pedido administrativo de
obtenção  do  resultado  oficial  com  os  motivos  de  suas  contraindicações,
inexistindo nos autos notícia de que foram apresentados os laudos psicológicos.

Como é cediço, a motivação dos atos administrativos decisórios
é  obrigatória,  mormente  quando  trate  de  direitos  ou  interesses  particulares.
Assim, ato que decida a eliminação de candidato em concurso público necessita
ter motivos suficientes para considerar contraindicado ou inapto determinado
concorrente.  

No  caso  em  espeque,  constata-se  a  verossimilhança  das
alegações  dos  agravantes  no  tocante  à  deficiência  de  motivação do ato que
promoveu suas eliminações do concurso público em referência, afigurando-se
irrelevantes  os  argumentos  de  previsão  legal  do  exame  psicotécnico  e  de
existência  de  prévios  critérios  objetivos  no  edital  de  regência  do  certame.
Ademais,  não há  qualquer  violação ao princípio  da  vinculação ao edital  na
decisão  judicial  que,  verificando a  aparente  ilegalidade  do  ato,  torna-o  sem
efeito, ante o fumus boni iuris e o perigo na demora da prestação jurisdicional
existentes no pleito formulado.  

Assim,  a  fumaça do  bom  direito  reside  em  relação  à
ilegitimidade  dos atos administrativos que  eliminaram  os  candidatos  ora
agravantes  do certame,  porquanto  aparentemente eivado de  mácula em suas
motivações, devendo-se, pois,  ser  garantida a participação dos recorrentes nas
demais fases do certame. 

Há  de  se  registrar  que,  a  despeito  de  os  promoventes  terem
formulado,  na  peça  de  ingresso  da  demanda  de  primeiro  grau,  o  pedido
principal  de  suas  convocações  para  realizarem a  pré-matrícula  e  garantir  a
participação  no  curso  de  formação  de  soldados,  o  ato  decisório  combatido
simplesmente  não  analisou  este  pleito,  limitando-se  a  conceder  o  pedido
subsidiário consistente na determinação do réu à convocação dos agravantes
para realização da entrevista devolutiva do exame psicológico.

Ocorre que o pleito subsidiário,  diante  da aparente desídia  do
Estado da Paraíba em sua promoção, não gerou a efetividade que se espera da
tutela jurisdicional, especialmente no atual modelo constitucional de processo
civil  apresentado  pelo  ordenamento  jurídico  pátrio,  afigurando  a  reiterada
omissão  do  juízo  a  quo quanto  à  própria  análise  do  pedido  principal  –
visivelmente de índole mais propícia a realizar o direito material de urgência
violado – verdadeira afronta ao devido processo legal.

No mesmo sentido, o parecer ministerial bem observou que:

“No caso em tela, os apelantes, mesmo tendo deferido
o  pedido  de  realização  de  exame  pericial  com
assessoramento  do  psicólogo  particular,  que  até  o
momento não ocorreu, não atingiu o direito que lhes
assiste, em face da omissão da sentença a quo, sobre o
pedido de realização de pré matrícula e matrícula no
curso de formação de soldados” (fls. 161).
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Dessa  forma,  uma  vez  verificada  a  mácula  ao  princípio
constitucional  do  devido  processo  legal,  observando-se  uma  verdadeira
prestação da jurisdição de forma falha,  sem a obrigatória  análise  do pedido
principal formulado pelos autores da demanda, e ainda constatando a presença
dos  requisitos  para  a  concessão  da  tutela  antecipada  requerida,  há  de  ser
reformada  a  decisão  interlocutória  para  o  fim  de  determinar  ao  Estado  da
Paraíba  que  assegure  a  participação dos  autores  no  Curso  de  Formação  de
Soldados até o deslinde final da ação em primeiro grau, ou até que se observe
outra circunstância modificativa da verossimilhança das alegações autorais.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  confirmando  a  tutela  antecipada
recursal concedida no presente caderno processual, DOU PROVIMENTO ao
Agravo  de  Instrumento  para  o  fim  de  reformar  a  decisão  interlocutória,
acolhendo  o  pedido  principal  de  urgência  formulado  em  primeiro  grau  de
jurisdição,  promovendo,  por  conseguinte,  a  efetiva  prestação  jurisdicional,
mediante a determinação ao ente agravado para que assegure a participação dos
recorrentes no Curso de Formação de Soldados decorrente do Concurso Público
regido pelo Edital nº 003/2007 – CFSd PM/BM até o deslinde final da ação
principal.

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, o Exmo. Dr. José Ferreira Ramos Júnior (juiz convocado, para substituir
a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira) e o Exmo.
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimento
Lemos, Promotora de Justiça convocada. . 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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