
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNALDEJUSTiÇA

~ \UDICL _O~
Ç)«) '<I1J.- \O ~
c. 254 O
I ,

\ '
\ "\ /' RS "

ED
Nº 70067510446 (Nº CNJ: 0436422-74.2015.8.21.7000)
2015/cíVEL

APELAÇÃO CíVEL. CONCURSO PÚBLICO.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO - IPASEM.
NOMEAÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PRÉVIA À
POSSE. FALTA DO APONTAMENTO OBJETIVO DA
PATOLOGIA. NULIDADE.
Em que pese o pressuposto da inspeção médica
credenciada, - art. 14, VI, da Lei Municipal nº
333/00 e item 11.1. a, do edital nº 01/2010 -, e os
laudos da lavra de psicólogas, denota-se a falta
de apontamento objetivo de patologia mental, a
amparar a declarada inaptidão do recorrente na
avaliação psicológica.
Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO•

APELAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA

Nº 70067510446 (Nº CNJ: 0436422-
74.2015.8.21.7000)

CARLOS AUGUSTO MOSCHEM

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E
ASSISTENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS D

TERCEIRA CÂMARA CíVEL

COMARCA DE NOVO HAMBURGO

\

APELANTE

_APELADO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar

parcial provimento ao recurso.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os

eminentes Senhores DES. NELSON ANTONIO MONTEIRO PACHECO

(PRESIDENTE) E DES. LEONEL PIRESOHLWEILER.

Porto Alegre, 25 de outubro de 2018.DES. EDUARDODELGADO,
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Relator.

RELATÓRIO

DES. EDUARDODELGADO(REU\TOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS _

AUGUSTOMOSCHEMcontra a sentença de improcedência das fls. 232-234

e verso, proferida nos autos da ação ajuizada em desfavor do INSTITUTO

DE PREVIDÊNCIAE ASSISTÊNCIADOS SERVIDORESMUNICIPAISDE NOVO

HAMBURGO- IPASEM.

Nas razões, o recorrente menciona a ausência de

explicitação acerca do método de avaliação utilizado no exame

psicotécnico, em afronta ao disposto no art. 3º, da Res. nº 01/2002, do

Conselho Federal de Psicologia.

Assinala a avaliação com base em critérios subjetivos e a

ausência de explicitação dos motivos da inaptidão para a posse no cargo

de assistente administrativo do instituto de Previdência do Município de

Novo Hamburgo - IPASEN -, na entrevista devolutiva.

Colaciona jurisprudência.

Requer o provimento do recurso, para fins da procedência da

ação, com vistas à declaração de nulidade do exame psicotécnico e do

ato administrativo de revogação da nomeação; com a reabertura do

prazo para posse (fls. 236-239).

Sem contrarrazões (fI. 241).

Nesta sede, parecer do Ministério Público, da lavra da e.

Procuradora de Justiça, Drª. Elaine Fayet Lorenzon Schaly, pelo

desprovimento do recurso (fls. 243-246).

É o relatório.
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VOTOS

DES. EDUARDODELGADO(RELATOR)

Eminentes Desembargadores.

A matéria devolvida reside na legalidade do exame

psicotécnico admissional para a posse no cargo público de assistente
administrativo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores

Municipais de Novo Hamburgo - IPASEM-, em razão da ausência de

explicitação acerca do método de avaliação utilizado, em afronta ao

disposto no art. 3º, da Res. nº 01/2002, do Conselho Federal de

Psicologia; na vedação da utilização de critérios subjetivos; bem como na

ausência de explicitação dos motivos da inaptidão na entrevista

devolutiva.

Denota-se a nomeação do recorrente, Sr. Carlos Augusto

Moschem, para o cargo de assistente administrativo do IPASEM - Portaria

nº 04/2011 (fI. 14) -, haja vista a aprovação na 8ª colocação (fI. 57), no

concurso público - Edital nº01/2010 (fls. 18-41).

Contudo, a negativa da posse em razão da inaptidão

psicológica, verificada no exame psicotécnico prevlo (fls. 15-16),

consoante laudos individuais da lavra de três profissionais da psicologia

(fls. 158-160).

Neste contexto, a adstrição da intervenção judicial à
legalidade do ato administrativo de inaptidão, afastada a substituição da

administração do IPASENno exame do mérito administrativo.

No ponto, a disciplina do art. 14, da Lei Municipal nº

333/2000 - Institui o Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos
Municipais e dá outras providências:
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CAPíTULO 11- DO PROVIMENTO
SEÇÃO I - Disposições Gerais

Art. 14. São requisitos essenciais para ingresso
no Quadro de Servidores Efetivos:
( ... )
VI - boa saúde física e mental, comprovada
através de inspeção médica credenciada e,
dentre outros exames, psicotécnico,
eletroencefalograma, eletrocardiograma e
radiofgrafia de tórax.
( ... )
(grifei e sublinhei)

o Edital nº 01/2010 (fls. 18-41):

"(. ..)
11. DA ADMISSÃO
11.1 A admissão do candidato fica condicionada à

satisfação e comprovação dos requisitos e demais documentos
necessários e às seguintes condições:

a) ter sido aprovado neste concurso público e considerado
apto nos exames médicos admissionais;

( ...)" .
(grifas meus e no original)

E os três laudos psicológicos na via administrativa (fls. 158-

159, 160 e 161):

"( ...)
ANÁLISE:
Através da análise dos instrumentos psicológicos

verificou-se que Carlos reside com seus pais em Estância Velha.
Ingressou no Seminário Diocesano Maria Auxiliadora em Dois
irmãos com 14 anos e permaneceu até concluir o Ensino Médio
com 17 anos. Após foi para o Seminário da Faculdade de
Filosofia Nossa Senhora da Imaculada Conceição em na cidade
(sic) de Viamão, onde cursou Licenciatura em Filosofia, concluiu
com 20 anos, iniciou o curso superior em Teologia na PUCRSe
residia no Seminário, cursou um ano, trancou e realizou um ano
de estágio com o Bispo em Novo Hamburgo, neste período
residia com seus pais na cidade de Estância Velha. Retornou
para o Seminário e cursou mais três anos do curso até 2006,
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não concluiu o curso por não ter realizado o trabalho de
conclusão. Em 2007 realizou estágio na paróquia de Canudos
em Novo Hamburgo, esperava ser ordenado, porém, foi
sugerido mais um ano de estágio e devido a isso decidiu se
desligar do Seminário no final de 2007. De fevereiro a
dezembro 2008, trabalhou no Colégio Marista São Marcelino
Champagnat como Coordenador Pastoral. De janeiro a
novembro de 2009, residiu em Cotriguaçu no Mato Grosso onde
auxiliava o Padre na Paróquia. Em 2010 trabalhou no Censo do
IBGE. Carlos revela falta identificação com as atividades do
cargo.

Carlos revela falta de objetividade e apresenta prejuízos
na capacidade de síntese, de abstração, de análise, senso de
organização e percepção do todo, devido a sua preocupação
acentuada com detalhes e minúcias. Apresenta também,
prejuízo na percepção e adaptação da realidade, sendo esta,
vista de forma fantasiosa e infantil.

No relacionamento interpessoal revela pouca flexibilidade
e denota ser tenso, receoso, controlador, se relaciona de forma
superficial com tendência e não aprofundar o relacionamento
amistoso, o que pode dificultar que se relacione com as
pessoas de forma adequada. Revela dificuldade de manejar
adequadamente suas necessidades afetivas e de deslocar-se
para atividades e contatos sociais.

Quando mobilizado afetiva e emocionalmente apresenta
dificuldades em reagir de forma adequada com tendência ao
descontrole emocional, características estas que podem
dificultar que desenvolva as atividades exigidas pelo cargo .

CONCLUSÃO:
O candidato, no momento, não está indicado para ingresso

no serviço público no cargo de Assistente Administrativo no
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais
de Novo Hamburgo, por apresentar dificuldades de
relacionamento interpessoal e de adequado controle emocional,
de adaptação, prejuízos na capacidade de síntese, análise e
organização e falta de identificação com as atividades do cargo,
características que podem dificultar que desenvolva as
atividades do cargo de forma adequada e de se adaptar as
exigências do mesmo.

(. ..)" .
(grifei)

"( ...)
Análise:
Mediante a análise dos instrumentos psicológicos

utilizados verificou-se, no momento, que o candidato tem 29
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anos, solteiro, mora Estância Velha com seus pais. Atualmente
não está trabalhando, é formado em Filosofia, foi seminarista
durante 12 anos, faz dois anos que saiu do seminário. .

Denota sensoprático e raciocínio mais concreto.
Apresenta baixa capacidade de relacionamento

inter pessoal, por apresenta (sic) características de fechamento
em si mesmo e com indisposição para contatos interpessoais,
baixa habilidade de compreensão das situações sociais e baixa
capacidade de empatia, como também tendência a criar
Pdc:!êm/;adse

d
con~usões no seu entorno, no qual poderá tere

1/1CUlUae e re,acionamento com seus colegas e equipe de
trabalho, como também com o público em geral.

Revela características de irritabilidade, ansiedade,
angústia e estar vivenciando uma carga intensa de estresse
emocional, com tendência a apresentar dificuldade para agir,
assim como poderá se desorganizar quando a carga de
estimulação afetiva aumenta muito.

Conclusão:
A partir da análise realizada, no momento o candidato Não

é Indicado para o cargo de Assistente Administrativo, por
apresentar características de baixa capacidade de
relacionamento interpessoal e estresse emocional que poderão
interferir no desempenho do seu cargo.

( ...)" .
(grifos meus e no original)

"( ... )
ANÁLISE: •
Carlos revelou que estudou no Seminário com o intuito de

seguir a carreira religiosa. Graduou-se em Filosofia e Teologia,
desligando-se da Igreja em 2007 e em 2008 exerceu a função
de coordenador de encontros religiosos na EscolaMarista.

Em avaliação demonstrou dificuldade no relacionamento
com pessoas, revelando instabilidade emocional e fragilidade
afetiva, dificuldade para integrar-se em grupos e com outras
pessoas, o que denota dificuldade para adaptar-se às funções
desempenhadas no cargo que se candidatou.

Demonstra ainda alto grau de introversão, não possuindo
capacidade de organização, tendendo ao egocentrismo e a
falta de empatia, ou seja, falta de capacidade para se colocar
no lugar do outro.

CONCLUSÃO:
Conforme exposto, Carlos é considerado não indicado para

a função de Assistente Administrativo no IPASEM,por possuir
dificuldade de relacionamento e adaptação compessoas.

( ... )" .
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(grifei)

E a perícia judicial, com a psicóloga Maria Helena Rübenich

(fls. 180-184):

"(. ..)
4 - ENTREVISTAS
Carlos inicia seu relato informando que ingressou no

seminário aos quatorze anos, sendo que no local terminou seus
estudos fundamentais e ingressou no curso superior de filosofia
e após fez o curso de teologia, no qual não efetuou o trabalho
final, portanto, não está diplomado neste.

Relata que auxiliou, no período de estudos, em várias
paróquias, secretariando e interagindo nas comunidades, junto
ao titular do local.

Nestes locais trabalhou nas secretarias administrando e
organizando os papéis e registros.

Foi ao Mato Grosso em uma comunidade "pequena", de
onde retornou e foi convidado a voltar.

Ao se afastar do seminário, por não concordar "com
algumas coisas", resolveu "dar um tempo em casa prá me
decidir". Diz que não teria concordado em ir a Espanha, onde
teria que ficar por dois anos sem retornar ao Brasil.

Após ter solicitado afastamento, ele buscou alternativas
de trabalho, sendo que buscou na docência uma possibilidade,
"não consegui nada, daí apareceu este concurso e fiz e passei".

Ao ser chamado pela entidade para que realizasse os
exames protocolares, foi marcado exame físico em uma sexta-
feira antes do carnaval e para a quarta-feira de cinzas, sendo
que houve alguns desencontros com as marcações e o período
e "uma pessoa do Ipasem começou a me xingar e falar alto
comigo, falando comigo de um jeito que eu achei que não
precisava, daí eu respondi: porque o tratamento está sendo
diferente comigo? Porque não me avisam da urgência, como
vou saber se ninguém me avisa?" "Depois nos dias dos testes
eu vi esta pessoa falando com uma das psicólogas, eu não sei
quem era esta pessoa". "Sei que eles chamam mais gente do
que vagas, então alguém tem que sobrar. "

Quando foi feita a devolução para Carlos de sua não
aprovação para exercer a função, teria perguntado à psicóloga
o que poderia fazer e esta teria dito que poderia procurar o
judiciário, "e foi o que eu fiz".

Depois disto "eu já fui novamente para o MG e fiquei
alguns meses e agora estou pensando em me inscrever em um
mestrado ".

Número Verificador: 7006751044620181889938 7
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5-PARECER
Carlos demonstra necessidade de controlar a interação

com os outros, isto devido a uma capacidade crítica aguçada.
Apresenta características questionadoras e por vezes
opositoras, indicativas de uma forma de defesas (sic) do ego
que se encontra, neste momento, fragilizado e com
necessidade de apoio. Ainda, demonstra senso prático e
orientado para o essencial, porém com relativa dificuldade em
orientar-se em sua vida devido sua percepção vaga e pouco
diferenciada do mundo. e

Demonstra relativa rigidez nos posicionamentos diante do ~..
mundo que o cerca, possivelmente como defesa aos seus
sentimentos de submissão e como efeito da frustração em não
conseguir satisfazer as necessidadesde realização e desejos de
conquistas.

Lembremo-nos que entre as avaliações anteriores e a
atual há um intervalo de dois anos, o que implica em uma
caminhada rumo ao amadurecimento e elaboração dos
percalços ocorridos, o que exigiu dele um trabalho psíquico
intenso: como lidar com uma negativa de assumir a função, ser
classificado como inapto, além do investimento psicossocial
que demanda um processojudicial. Umaavaliação não invalida
as outras, somente se complementam e demonstram a
capacidade, ou não, do sujeito de transformar as frustrações
em alavancas para outros rumos. Ele, mesmo diante disto,
apresentou-se tranqüilo e disponível, o que nos indica ter
capacidade de elaboração e aceitação das frustrações, bem
como, capacidade de reorganização e construção de novos
projetos.

Por certo que uma nova avaliaçãopsicológica, e diante da
negatória das anteriores, ele demonstrou, inicialmente, relativa
tensão e desconfiança, o que consideramos como situacional e
esperado.

Carlos desenvolveu uma capacidade (com o curso de
filosofia), já existente em sua estrutura psíquica, que é de
colocar considerações e exposições com coerência e clareza,
ampliando e tornando mais complexo seupensamento.

Diante do exposto, dentro do que analisamose avaliamos,
consideramos CarlosA. Moschem apto a exercer a função de
assistente administrativo.

(. ..)".
(grifei)

Cumpre reiterar tratar-se de exame de saúde prévio à posse
em cargo público, distinto de etapa de concurso, a afastar sombra da

Número Verificador: 7006751044620181889938 8
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mácula da violação ao princípio da isonomia1, Vale dizer, trata-se de

avaliação como inspeção para o ingresso, em momento posterior à

aprovação no certame2 (fI. 21)

1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
(. ..)
2

PROCEDIMENTOS DATAS
Publicação do de Abertura 30/11/10
Período de Inscrições pela internet, 01/12 a 09/01/11
através do site
www.fundacaolasalle.ora.br/concursos
Último dia para pagamento do boleto 10/01/11
bancário
Ultimo dia para entrega do atestado 10/01/11
médico dos candidatos pela cota PCD
Lista preliminar de inscritos no site 12/01/11
Período de recursos e inscrições 13 e 14/01/11
Lista homologada de inscritos no site 17/01/11
Consulta de local e sala de realização 19/01/11
da prova no site
Aplicação de provas teórico-objetivas 13/01/11
das 9h30min às 12h30min
Período para comprovação da 24 e 25/01/11
identidade conforme o edital
Divulgação dos gabaritos preliminares 24/01/11
no site
Recebimento de recursos 24 e 25/01/11
administrativos dos gabaritos
preliminares
Divulgação dos gabaritos oficiais no 04/02/11
site
Divulgação das notas preliminares da 07/02/11
prova teórico-objetiva individualmente
no site
Recebimento de recursos 07 e 08/02/11
administrativos das notas preliminares
Divulgação das notas oficiais da prova 09/02/11
teórico-obietiva individual no site
Período para entrega de títulos dos 07 a 10/02/11
candidatos aprovados nos cargos de
nível superior
Divulgação das notas preliminares da 15/02/11
prova de títulos individual no site

Número Verificador: 7006751044620181889938 9
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A questão não é nova nesta 3ª Câmara Cível.

Pela percuciência costumeira, peço licença para citar excerto

do voto do e. Des. Leonel Pires Ohlweiler, no julgamento da apelação
cível nº 700713345023:

Data de recursos administrativos das 15 e 16/02/11
provas de títulos
Divulgação das notas oficiais das 17/02/11
provas de títulos individual no site
Lista de classificação final homologada 18/02/11
de candidatos aprovados por cargo no
site
Publicação Edital de Encerramento no 19/02/11
site
(...l",
(grifas no original)

3 APELAÇÃO CíVEL. CONCURSOPÚBLICO. MUNICíPIO DE NOVO HAMBURGO.
MANDADODE SEGURANÇA.INAPTIDÃOEM AVALIAÇÃOPSICOLÓGICAREALIZADA
DURANTE O MOMENTO DA INVESTIDURANO CARGO. NULIDADE DO EXAME.
DIREITO LíQUIDO E CERTO COMPROVADO.Hipótese em que o candidato foi
considerado inapto em avaliação psicológica, com base em perfil psicológico,
realizada durante o momento da investidura no cargo. Importância da distinção
dos requisitos legais exigidos dos candidatos durante o concurso público com
aqueles exigidos para a investidura no cargo. O artigo 14 da Lei Municipal nQ

333/2000, que institui o Regime jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do
Município de Novo Hamburgo, estabelece que: "São requisitos essenciais para
ingresso no quadro de servidores efetivos: ... "VI - boa saúde física e mental,
comprovada através de inspeção médica credenciada... " Discussão dos autos
que se circunscreve à "boa saúde menta/". Verificação da boa saúde mental do
servidor público, já nomeado, mas ainda não empossado, que não pode ser
confundida com o controle efetivado durante o concurso público por meio de
testes psicológicos para examinar a aptidão do candidato ou, ainda que com toda
a polêmica sobre a sua legitimidade, atender a determinado perfil ... para o cargo
público. Observância do artigo 23, ~ 6Q e 7Q, também da Lei Municipal nQ

333/2000. A aptidão mental relaciona-se com a inexistência de patologias
mentais, o que compete à Administração Pública controlar antes de o servidor
público entrar no exercício do cargo. Não seria lógico, após aprovado no concurso,
inclusive nomeado, submeter-se a novos testes e exames como se concurso fosse.
Distinção adotada pelo Superior Tribunal de justiça, ainda que em outro contexto,
no julgamento do Ag.Rg no Recurso Especial nU1.414. 990-DF, no qual discutia-se
a legitimidade de realizar exame clínico para ingresso em cargo público federal.
Inexistência de previsão específica para realizar durante o concurso público, o
teste ou exame psicotécnico. Comprovação do ato abusivo por parte do
Município de Novo Hamburgo, pois tanto pela legislação, quanto pelo próprio
Edital do concurso público em análise, somente existe previsão jurídica para
realizar exames com o propósito de verificar a aptidão mental do servidor
público já nomeado, mas antes de tomar posse no cargo. Ausência, ademais, de
Número Verificador: 7006751044620181889938 10
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"( ...)
Com efeito, efetivamente é importante distinguir os

requisitos legais exigidos dos candidatos em concurso público
daqueles exigidos para a investidura no cargo público, ou seja,
para a posse e a entrada no exercício das funções, na medida
em que "a posse é o ato da investidura pelo qual ficam
atribuídos ao servidor as prerrogativas, os direitos e os deveres
do cargo. É o ato de posse que completa a investidura,
espelhando uma verdadeira conditio iuris para o exercício da
função pública. É o momento em que o servidor assume o
compromisso do fiel cumprimento dos deveres e atribuições ... "

Tanto é relevante tal distinção que antigo julgado do
Supremo Tribunal Federal, RE nº 120.133-MG, 2ª Turma, ReI.
Min. Maurício Correa, j. 27.09.1996 examinou o tema:

1. Servidor Público que, exercendo,
por contrato, a função de auxiliar
de contabilidade desde 1981, é
aprovado em concurso público para
esse mesmo cargo e, uma vez
nomeado, não é empossado porque
já em exercício na função.
Conseqüência. 1.1 A nomeação é
ato de provimento de cargo, que se
completa com a posse e o
exercício. A investidura do servidor
no cargo ocorre com a posse, que é
"conditio juris" para o exercício da
função pública, tanto mais que por
ela se conferem ao funcionário ou
ao agente político as prerrogativas,
os direitos e deveres do cargo ou
do mandato. Sem a posse o
provimento não se completa, nem
pode haver exercício da função
pública. 2. É a posse que marca o
início dos direitos e deveres
funcionais, como, também, gera as
restrições, impedimentos e

motivação no laudo elaborado. Direito líquido e certo comprovado para fins de
anulação do exame psicológico, devendo o impetrante ser submetido a novo
exame pela Administração. Sentença de... improcedência reformada. APELO
PROVIDO.(Apelação Cível NQ70071334502, Terceira Câmara Cível, Tribunal de
justiça do RS,Relator: Leonel Pires Ohlwei/er,julgado em 09/03/2017)
(grifei)

Número Verificador: 7006751044620181889938 11



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO
~~j;7 TRIBUNAL DE JUSTiÇA

ED
Nº 70067510446 (Nº CNJ: 0436422-74.2015.8.21.7000)
2015/CíVEL

incompatibilidades para o
desempenho de outros cargos,
funções ou mandatos. Com a
posse, o cargo fica provido e não
poderá ser ocupado por outrem,
mas o provimento só se completa
com a entrada em exercício do
nomeado, momento em que o
servidor passa a desempenhar
legalmente sua funções e adquire
as vantagens do cargo e a
contraprestação pecuniária devida
pelo PoderPúblico.

Portanto, problemas jurídicos de nomeação, distinguem-se
de problemas jurídicos de investidura. O servidor público, uma
vez já nomeado, possui um prazo legal para apresentar-se, a
fim de implementar os requisitos legais da investidura,
havendo igual aplicação dos princípios constitucionais da
Administração Pública previstos no artigo 37, "caput", da
Constituição Federal, dentre eles o da legalidade. Como refere
Marçal Justen Filho, "a atividade administrativa é um conjunto
de ações dirigidas à satisfação de necessidades coletivas e à
promoção dos direitos fundamentais que se desenvolve sob a
égide da legalidade. Numa democracia republicana, a atividade
administrativa não pode ser compreendida senão como
atuação infralegal. "

(...)

Portanto, o servidor público já nomeado será submetido à
prévia inspeção médica, no caso, para examinar sua aptidão
física e mental para o exercício do cargo. Tantoa aptidão física
como a aptidão mental, requisitos para a investidura no cargo,
não se confundem com os requisitos exigidos durante o
concurso por meio de testes físicos e testes ou exames
psicotécnicos.

( ...)

Mas, porque a aptidão mental diferencia-se daquela
aptidão psicológica prevista em alguns concursospúblicos, cuja
análise ocorre por meio de testes ou examespsicotécnicos?

Porquea aptidão mental relaciona-secom a inexistência de
patologias mentais, o que compete à Administração Pública

__e

~.

Número Verificador: 7006751044620181889938 12
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controlar antes de o servidor público entrar no exercício do
cargo. Não seria lógico, após aprovado no concurso, inclusive
nomeado, submeter-se a novos testes e exames como se
concurso fosse. A comparação com a aptidão física é útil para
diferenciar as questões, considerando que no artigo 14 da Lei
Municipal nº 333/2000 estão previstas a aptidão física e mental.
Ora, para determinados cargos públicos, durante o concurso, de
acordo com as atribuições do cargo, desde que previsto em lei, é
possível realizar testes físicos, como testes de corridas e outros
exercícios específicos, sendo que caso o candidato não alcance
determinada pontuação é reprovado. Ora, essa espécie de teste
físico não se confunde com a aptidão física, requisito da
investidura. Não fosse assim, antes de tomar posse o candidato
teria que realizar testes de corrida, fazer abdominais, etc. A
aptidão física consiste na submissão do servidor já nomeado à
inspeção médica para verificar se possui "boa saúde", ou seja,
se não é portador de alguma doença física que o incapacite para
o pleno desenvolvimento de suas atividades funcionais a longo
prazo.

Igual raciocínio deve ser aplicado com relação à "aptidão
menta/". O servidor já nomeado deve submeter-se à inspeção
médica para verificar se não possui alguma patologia ou
deficiência mental que o impossibilite do normal cumprimento
dos deveres funcionais. Não se presta essa fase da investidura,
portanto, para aplicar exames psicotécnicos para verificar se o
candidato enquadra-se ou não em perfil profissional.

( ...)
Vale referir julgado do Superior Tribunal de Justiça no qual

se realizou a distinção aqui sustentada, ainda que em outro
contexto, pois por ocasião do julgamento do Ag.Rg no Recurso
Especial nº 1.414.990-DF, ReI. Min. Humberto Martins, j. em
03.04.2014, no qual discutia-se a legitimidade de realizar
exame clínico para ingresso em cargo público federal. Tratava-
se de candidato impedido de tomar posse em virtude de ser
portador de cardiopatia. O Sl], ao interpretar o artigo Sº da Lei
nº 8.112/90, entendeu que seria possível realizar a avaliação,
em virtude da previsão do inciso VI desse dispositivo, segundo
o qual são requisitos básicos para a investidura no cargo
público aptidão física e mental. Referiu de modo expresso o
Ministro Relator:

No artigo 14 do mencionado
diploma legal, há expressa
exigência no sentido de que
somente poderá ser empossado

Número Verificador: 7006751044620181889938 13
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aquele que estiver apto física e
mentalmente para o exercício do
cargo, capacidade esta aferida por
intermédio de Documento:
1311418 - Inteiro Teordo Acórdão -
Site certificado - DJe: 14/04/2014
Página 6 de 9 Superior Tribunal de
Justiça exame médico, in verbis:
"Art. 14. A posse em cargo público
dependerá de prévia inspeção
médica oficial.
Parágrafo único. Só poderá ser
empossado aquele que for julgado
apto física e mentalmente para o
exercício do cargo."
O exame médico é exigência geral,
direcionada a todos os cargos
públicos federais, daí a
desnecessidade de constar
expressamente na lei que disciplina
a carreira - Lei n. 8.112/90. Difere
do teste físico ou psicológico, que
se constituem exigências
específicas para o desempenho de
determinados cargos e, portanto,
devem possuir previsão legal em
lei específica.

Com efeito, o caso julgado pelo ST] pontuou bem a
questão ao diferenciar a realização de exame de aptidão física
e mental dos outros exames específicos para cada cargo, de
acordo com as respectivas atribuições.

(...)
A partir do que foi referido no item anterior, de plano,

verifico a existência de ato abusivo por parte do Município de
Novo Hamburgo, pois tanto pela legislação citada, quanto pelo
próprio Edital do concurso público em análise, somente existe
previsão jurídica para realizar exames com o propósito de
verificar a aptidão mental do servidor público já nomeado, mas
antes de tomar posse no cargo. A aptidão mental relaciona-se
com o controle de eventuais patologias mentais e que possam
impedir o normal exercício das funções, conforme já
mencionado.

Mas não foi o que fez a Administração Pública municipal,
pois conforme o laudo da fI. 68 e o conteúdo - CD - da
entrevista devolutiva - realizou-se avaliação psicológica com

Número Verificador: 7006751044620181889938 14
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base em perfil psicológico, considerando o impetrante como
inapto.

(. ..)" .
(grifos meus)

Deste modo, em que pese o pressuposto da inspeção médica

credenciada, - art. 14, VI, da Lei Municipal nº 333/00 e item 11.1. a, do edital nº

01/2010 -, e os laudos da lavra de psicólogas, denota-se a falta de

apontamento objetivo de patologia mental para amparar a inaptidão

declarada na avaliação psicológica, no exame de saúde prévio à posse.

Ante o exposto, voto para dar provimento ao recurso, para

fins de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, ao efeito de

declarar a nulidade da inspeção médica do recorrente, e da Portaria nº

29/2011.

Redistribuo os ônus da sucumbência, e condeno as partes

nas custas processuais à razão da metade, observada a isenção em favor

da autarquia recorrida4; e na verba honorária em R$ 1.000,00 para cada

advogado.

DES. LEONEL PIRESOHLWEILER - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. NELSON ANTONIO MONTEIRO PACHECO (PRESIDENTE) - De acordo

com o(a) Relator(a).

4 Art. 11 -Os emolumentos serão pagos por metade pela Fazenda Pública:
( ...)
(grifei)
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DES. NELSON ANTONIO MONTEIRO PACHECO - Presidente - Apelação

Remessa Necessária nº 70067510446, Comarca de Novo Hamburgo:

"DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: MICHELE SCHERER BECKER
.................... _ ..__ .._ _.__ .._ _._._ _-_ •......._._ _ _ _--_ _._---_ _---------,

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por:
Signatário: EDUARDO DELGADO
N° de Série do certificado: 010727A2
Data e hora da assinatura: 29/10/2018 17:23:10

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço
http://www.tjrs.jus.br/verificadocs/ e digite o seguinte número verificador:
7006751044620181889938
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CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 14 de fevereiro de 2019, transitou em julgado o venerando
acórdão. Dou fé.

___ Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2019.
-----

') --A:,
(j.-/ ..d kJ .

Marcelo Antonio Grainer
Secretário de Câmara

REMESSA

Faço remessa dos autos a(o) 1. VARA CIVEL - NOVO HAMBURGO.

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2019.

/':/ . f.. e:-..-----;::::;;>-C' -
Marcelo Antonio Grainer
Secretário de Câmara
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DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXCELENTíSSIMO(A) SENHOR(A) JUlz(íZA) DE DIREITO DA li! VARA cíVEL DA

COMARCA DE NOVO HAMBURGO, RS.

Processo: 019/1.11.0017025-9

CARLOS AUGUSTO MOSCHEM, com qualificação nos autos do
processo em epígrafe, parte assistida pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande
do Sul, vem expor e requerer o que segue:

Ciente do trânsito em julgado da decisão de fls. 254-261v.

Assim, com fundamento no art. 536, do CPC1, requer:

a) a intimação do requerido para que cumpra espontaneamente os
termos do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação e julgou parcialmente
procedente o pedido da inicial, ao efeito de declarar a nulidade da inspeção médica do
demandante e da Portaria nº 29/2011. Assim, a fim de possibilitar a posse do
demandante no cargo de Assistente Administrativo, esse se põe a disposição no
endereço e números de telefone, nos termos da declaração em anexo.

Novo Hamburgo, 19 de março de 2019.

/J.L

~

((i
Ali e Lo atto Telles,

Defensora Pu Iica, em acumulação.

..:!

~:: ';

r:....

i"."

1 Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, cr
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Defensoria PI.Jblica de Novo Hambur[Jo!RS
F-1uél.C;uia Lopes, /1" 4050, Térreo
Bairro Rondônia _. Novo Hamburgo - RS
Brasil- CEP 93416.340 _.Telefone (Oxx51) 3581-5426


