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EVENTOS (CEBRASPE, ESTADO DE PERNAMBUCO  

 

DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO 
 

            OS IMPETRANTES, devidamente qualificados na inicial, impetram o presente mandado
de segurança, visando à sustação do ato administrativo que os eliminou do concurso público, em função
de inaptidão do exame psicotécnico.

                Alegam que houve violação ao princípio da publicidade ao se negar acesso aos
critérios de avaliação e de aferição dos resultados do teste em questão.

                Aduzem ainda que o edital não obedeceu aos requisitos para sua aplicação, conforme
entendimento jurisprudencial, a saber, previsão legal, cientificidade, objetividade dos critérios e previsão
de recurso.

                Sustentam ainda ausência de divulgação dos critérios objetivos esperados dos
candidatos, daria ao teste um caráter subjetivo.

               É a suma.

                De início, deve se assentar que a discussão se cinge à legalidade do teste aplicado e
não ao seu mérito,  visto que para desconstitui-lo, seria  necessária  dilação probatória, incabível na via
estreita do mandado de segurança.

                Neste passo, como indicado na inicial e pacificado na jurisprudência, os requisitos
para a validade de um teste psicotécnico são, previsão em lei, cientificidade, objetividade dos critérios e
possibilidade de recurso.

                Tendo em vista os documentos acostados, considero relevantes os fundamentos
trazidos na inicial, haja vista que embora haja a previsão em lei para aplicação do teste psicotécnico, os
seus  critérios  devem ser  objetivos  e  estarem dispostos  no  edital,  bem como  os  resultados  que  são
esperados dos candidatos.
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               O perigo da demora, por seu turno, se mostra presente, considerando que sem a
concessão da tutela requerida, o candidato ficará alijado da próxima fase do certame que será no próximo
dia 17 de dezembro.

                Ante o exposto, com base no art. 7º, III da Lei nº 120.016/09, concedo medida liminar
para determinar o prosseguimento dos impetrantes no certame, em todas as suas fases ulteriores, em caso
de êxito nas respectivas etapas.

                Notifiquem-se os impetrados.

                Dê-se ciência do feito à Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco.

                Cópia deste, autenticada por servidor em exercício na vara, servirá como mandado.

 

 

 

RECIFE, 22 de dezembro de 2016.

 

 

DJALMA ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR

Juiz de Direito
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