
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 0000362-18.2017.815.0000 – 2ª Vara da Fazenda Pública
da Capital
Relator            : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
AGRAVANTE: Paulo Sérgio Gomes de Menezes 
ADVOGADO  : Candido Artur Matos de Sousa (OAB/PB 3.741)
AGRAVADO  :  Presidente da Comissão do Concurso Público para a Secretaria do
Estado da Cidadania e da Administração Penitenciária da Paraíba
ADVOGADO   :  Emanuella Clara Oliveira Felipe (OAB/PB 12.647)
INTERESSADO: Estado da Paraíba, representador por seu Procurador-Geral.
 

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  —
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO
— AGENTE  PENITENCIÁRIO  — AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA  — AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
— IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA — SÚMULA 686
DO STF  — POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NAS
ETAPAS  SUBSEQUENTES  — NÃO  COMPROVADO,
NESTE  PONTO, O  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  —
DESPROVIMENTO.

—  “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.” (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00346952220088152001,  -
Não  possui  -,  Relator  DESA MARIA DE FATIMA MORAES B
CAVALCANTI , j. em 22- 04-2015) 

— “O mandado de segurança, por se tratar de ação de rito célere,
exige a comprovação de plano e de forma incontestável do direito
vindicado,  através  de prova pré-constituída.  Inexistindo  essa prova,
impõe a  sua denegação.” (TJGO; MS 0438994-84.2015.8.09.0000;
Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Delintro Belo de Almeida
Filho; DJGO 18/03/2016; Pág. 231) 
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VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao agravo.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Paulo Sérgio Gomes
de Menezes  contra a decisão de fls. 173/177, que deu provimento parcial à apelação,
apenas para reconhecer a ilegalidade da exigência de avaliação psicológica, e denegou a
ordem no tocante à participação do apelante nas etapas subsequentes do certame, por
não vislumbrar direito líquido e certo.

O agravante, em suas razões recursais de fls. 179/184,  pugna
pela possibilidade de realizar as etapas subsequentes do certame.

Não foi apresentada resposta ao recurso (fls. 193). 

É o relatório. 

VOTO

O agravante impetrou o presente mandamus afirmando ter  se
submetido a concurso público para o cargo de agente penitenciário de 3ª  Entrância,
sendo classificado na primeira etapa, mas não obtendo êxito na avaliação psicológica.

Questionando  a  legalidade  da  referida  avaliação,  requereu  a
possibilidade de participação das etapas subsequentes.

A magistrada a quo, a seu turno, no bojo da sentença indeferiu o
pedido liminar e denegou a segurança. 

Pois  bem.  A  jurisprudência  dos  tribunais  tem  admitido  a
exigência de aprovação em exame psicotécnico, 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. 

Seguindo essa linha de raciocínio, cite-se a Súmula nº 686 do
STF:

“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de
candidato a cargo público.”

Verifica-se que o edital em questão prescreve, no item 9.3, que
“a  avaliação  psicológica  consistirá  de  aplicação  e  avaliação  de  um  conjunto  de
procedimentos objetivos e científicos, que permitem identificar aspectos psicológicos
do candidato  para  fins  de  prognóstico  de  desempenho  das  atividades  relativas  ao
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cargo de  Agente  de  Segurança Penitenciária”  (fls.  83).  Ocorre  que,  não  existe  lei
dispondo  sobre  a  necessidade  de  exame  psicológico  para  o  cargo  de  Agente
Penitenciário. 

Nesses  termos,  não  é  legítima  a  exigência  de  aprovação  em
exame psicotécnico para preenchimento de cargo público quando não prevista em lei.

Citem-se precedentes desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  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. ART. 932, IV, "a", DO NOVO CPC.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. - "Só por lei se pode sujeitar
a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público"
(Súmula nº 686 do STF) - 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. - No caso do concurso para Agente Penitenciário
do Estado da Paraíba, observa-se que não existe previsão legal,
mas apenas no edital do certame. Somente com previsão em lei
em  sentido  estrito  é  possível  sujeitar  candidato  ao  exame
psicotécnico.  Portanto,  aplica-se ao presente caso,  a Súmula do
Supremo Tribunal Federal ("Só por lei se pode sujeitar a exame
psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público"). (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº  00011856120128150551,  -
Não possui -, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 02-06-
2016) 

AÇÃO  ORDINÁRIA.  CONCURSO  PÚBLICO.  CARGO  DE
AGENTE  DE  SEGURANÇA  PENITENCIÁRIA.  EXAME
PSICOTÉCNICO.  REPROVAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO
LEGAL.  CARÁTER  SUBJETIVO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  'CAPUT',  DO  CPC.
SEGUIMENTO NEGADO. - O exame psicológico para habilitação
em concurso público deve estar previsto em lei e possuir critérios
objetivos. - "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." (STJ, RE-AgR
47371)  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00353699720088152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES  SAULO
HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 21- 09-2015) 

REMESSA  NECESSÁRIA  -  AÇÃO  CAUTELAR  -  CONCURSO
PÚBLICO  -  AGENTE  DE  SEGURANÇA  PENITENCIÁRIO  -
EXAME  PSICOTÉCNICO  -  PREVISÃO  EM  EDITAL  -
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AUSÊNCIA DE SUPORTE LEGAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE - PRECEDENTE DO STF
COM  REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA  E  MÉRITO
JULGADO  -  IMPRESCINDIBILIDADE  DE  PREVISÃO  LEGAL
DO  EXAME  -  LIMINAR  CONCEDIDA  -  CANDIDATA  QUE
LOGROU  ÊXITO  EM  TODAS  AS  FASES  DO  CONCURSO  -
EXERCÍCIO DO CARGO HÁ MAIS DE SEIS ANOS - SITUAÇÃO
FÁTICA  CONSOLIDADA  PELO  DECURSO  DO  TEMPO  -
APLICAÇÃO  EXCEPCIONAL  DA  TEORIA  DO  FATO
CONSUMADO  -  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  -
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  E  DOS  TRIBUNAIS
SUPERIORES  -  SENTENÇA  ESCORREITA  -  SEGUIMENTO
NEGADO - ART. 557, CAPUT, DO CPC. 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. Observado o manifesto conforto
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal
ou  de  Tribunal  Superior,  o  relator  negará  seguimento  ao  recurso.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00346952220088152001, - Não possui -, Relator DESA MARIA DE
FATIMA MORAES B CAVALCANTI , j. em 22- 04-2015) 

AÇÃO  ORDINÁRIA.  CONCURSO  PÚBLICO.  AGENTE  DE
SEGURANÇA  PENITENCIÁRIO.  APROVAÇÃO  DO
CANDIDATO  NA  PROVA  OBJETIVA.  AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA.  INABILITAÇÃO.  PEDIDO  DE DECLARAÇÃO
DE  NULIDADE  DO  EXAME  PSICOLÓGICO.  PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO
PASSIVO  NECES-  SÁRIO.  AFASTADA.  AUSÊNCIA  DE
COMUNHÃO  DE  INTERESSE  ENTRE  A  AUTORA  E  OS
DEMAIS  CANDIDATOS.  MÉRITO.  EXAME  PSICOTÉCNICO.
PREVISÃO  APENAS  NO  EDITAL  DO  CERTAME.
INEXISTÊNCIA  DE  LEI  ESPECÍFICA.  SÚMULA  Nº  686,  DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
SUBMISSÃO  DE  CANDIDATO  AO  EXAME  PSICOLÓGICO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. (...) só por Lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a
habilitação  de  candidato  a  cargo  público.  (Súmula  nº  686,  do
STF).  (TJPB;  Rec.  200.2008.037669-  8/001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  6  Apelação  Cível  nº  0096661-
44.2012.815.2001  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB
17/09/2013; Pág. 9) 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO  PÚBLICO  PARA  AGENTE  DE  SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA. EXAME PSICOTÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO EM LEI  ESPECÍFICA.  PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
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APELO. ILEGALIDADE DA PREVISÃO DO EDITAL. DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  E
REMESSA  OFICIAL.  A  exigência  de  comando  legislativo
permissivo  para  realização  de  exame  psicológico  em  concurso
público deve está expressa na Lei.  Inexistindo previsão em Lei
específica que trate do exame psicotécnico como requisito para
ingresso  no  cargo de  agente  de  segurança penitenciário,  a  sua
exigência  em  norma  editalícia  configura-se  ilegal.  (TJPB;  Rec.
200.2010.034719-0/001;  Primeira Câmara Especializada Cível;  Rel.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 19/08/2013; Pág. 10) 

Sendo assim, há de se reconhecer a ilegalidade da exigência de
avaliação psicológica para o concurso de agente penitenciário.

Noutro norte, cumpre observar que o agravante não demonstrou
o direito líquido e certo para realização das etapas subsequentes do certame.

De acordo com a certidão de fls. 140, verifica-se que foram
disponibilizadas 1.010 (mil e dez) vagas para o cargo de agente penitenciário de
Terceira  Entrância,  porém  o  recorrente  foi  classificado  na  posição  1.642  (mil
seiscentos e quarenta e dois).

Importante  destacar  que  acaso  tivesse  sido  aprovado  no
teste  psicotécnico,  não  se  sabe  se  haveria  mudança  na  posição  alcançada,  daí
porque não se pode afirmar que ele não foi classificado dentro do número de vagas
ofertadas no certame. 

Nesse norte:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
VIGILANTES  PENITENCIÁRIOS  TEMPORÁRIOS.  VEDAÇÃO
LEGAL À RECONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO PRAZO DE
DOIS ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA
CORTE  ESPECIAL. AUSÊNCIA DE  DIREITO  LÍQUIDO  E
CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.  DENE-
GAÇÃO DO WRIT. 1. Em sede de mandado de segurança impõe-se
a comprovação da existência de direito líquido e certo, bem assim de
ato ilegal, proferido por autoridade. 2. In casu,  a questão nodal da
impetração restou exaurida por força de decisão proferida pela corte
especial  em  incidente  de  constitucionalidade  que  declarou  a
inconstitucionalidade  da  Lei  nº  18.190/2013,  prevalecendo  o
entendimento  de  que  é  vedada  a  celebração  de  novo  contrato
temporário de trabalho entre a administração pública e uma mesma
pessoa física, enquanto não houver transcorrido o prazo mínimo de
dois anos entre o encerramento do último contrato temporário e a
celebração de  novo ajuste.  3.  O mandado de segurança,  por se
tratar de ação de rito célere, exige a comprovação de plano e de
forma incontestável do direito vindicado, através de prova pré-
constituída.  Inexistindo  essa prova,  impõe  a  sua  denegação. 4.
Segurança  denegada. (TJGO;  MS  0438994-84.2015.8.09.0000;
Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Delintro Belo de Almeida
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Filho; DJGO 18/03/2016; Pág. 231) 

MANDADO DE SEGURANÇA. Progressão de nível remuneratório
de  policial  militar.  Pedido  desmuniciado  de  documentos  aptos  a
comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos pela LC
463/12. Ausência de prova pré-constituída.  Impossibilidade  de
dilação  probatória.  Precedente  desta  corte.  Denegação  da
segurança. (TJRN;  MS 2015.016875-5;  Tribunal  Pleno;  Rel.  Des.
Saraiva Sobrinho; DJRN 15/03/2016) 

Vê-se, assim, que  o agravante não acostou aos autos prova
pré-constituída do direito alegado, capaz de sufragar a sua classificação dentro do
número de vagas constantes do edital.

Assim,  à  vista  das  considerações  acima  ilustradas,  NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento o Exmo. Sr.
Dr. João Batista Barbosa (Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides) e a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes. 

Presente ao julgamento o Exmo. Sr. Dr. Marcus Vilar Souto
Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018. 

João Batista Barbosa 
Juiz Convocado
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