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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por finalidade e objetivo central demonstrar a 
Inconstitucionalidade do exame Psicotécnico aplicado em Concursos Públicos.  
Realizado mediante pesquisa doutrinária, assim como a observação da legislação 
vigente, apresentará a função do exame Psicotécnico, seus aspectos e formas de 
aplicação, todos estes, voltados ao direito, assim como a falta de legislação vigente 
para que tal exame seja aplicado em determinada forma nos concursos públicos. 
Abordará também os erros cometidos na aplicação, a forma e finalidade que tal 
exame vem sendo utilizado e assim demonstrar os prejuízos causados. O exame 
Psicotécnico, em tal forma lesa direitos, causando possíveis danos e prejuízos aos 
candidatos, que por sua vez podem ser irreparáveis.  O presente trabalho irá abordar 
e demonstrar quais direitos vem sendo lesados, abordando a forma de interpretação 
das normas Constitucionais, os dispositivos legais e assim demonstrar a 
Inconstitucionalidade do exame Psicotécnico. 
 
Palavras chave: Exame Psicotécnico; Normas Constitucionais; Inconstitucionalidade. 
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ABSTRACT 

 
The present work aims and the central objective to demonstrate the 
unconstitutionality of the psychotechnical examination applied in public 
tendering.Conducted through doctrinal research, as well as the observation of the 
current legislation, will present the function of the psychotechnical examination, its 
aspects and forms of application, all of these, right-facing, as well as the lack of 
legislation in force for such examination to be applied in A certain form in public 
tendering. It will also address the errors committed in the application, the form and 
purpose that such examination has been used and thus demonstrate the damage 
caused.The psychotechnical examination, in such a way of rights, causing possible 
damages and losses to candidates, which in turn may be irreparable.  The present 
work will address and demonstrate what rights has been injured, addressing the form 
of interpretation of constitutional norms, legal devices and thus demonstrating the 
unconstitutionality of the psychotechnical examination. 
 
 
Keywords: Psychoanalytic Exam; Constitutional norms; Unconstitutionality. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como finalidade demonstrar 

a Inconstitucionalidade na aplicação do exame psicotécnico em concursos públicos. 

Abordando e demonstrando de forma clara e objetiva:  

- a interpretação das normas constitucionais; 

- a real finalidade do exame psicotécnico; 

- a forma qual vem sendo aplicado o exame psicotécnico nos concursos públicos; 

- a falta de previsão legal para a realização deste exame; 

- o que torna este exame inconstitucional.  

A realização de tal exame como fase eliminatória ou classificatória é frequente 

nos concursos públicos, sendo esta aplicação prejudicial ao candidato reprovado por 

este exame, por ser excluído do concurso e assim impedido de exercer a função 

qual deseja, tem a oportunidade retirada por um exame que é de caráter totalmente 

subjetivo. 

A avaliação deste exame exige que os candidatos se encaixem em 

determinada elaboração de um resultado, o teste ou exame aplicado traz um pré-

perfil onde os candidatos devem atingir as metas ali elencadas, não sendo levados 

em consideração vários fatores, candidatos que até o momento estariam aptos, são 

reprovados por não estarem, naquele momento, dentro do perfil formado pelos 

avaliadores. 

Devendo levar em consideração que o ser humano é totalmente moldável, é 

capaz de se adaptar a várias situações mesmo que estas não estejam dentro de 

suas habilidades usuais, capaz de aprender a desempenhar funções mesmo que 

estas sejam totalmente novas em seu dia a dia, além de não serem levados em 

consideração fatores externos, climáticos, estado de espírito, nervosismo, fatores 

estes que podem influenciar diretamente no resultado do teste aplicado, sendo que 

tais fatores são momentâneos, não fazendo parte direta da personalidade do 

individuo. 

O exame psicotécnico faz com que o candidato por ele reprovado ou que 

tenha sua ordem classificatória alterada tenha seus direitos lesados, direitos estes 

assegurados em nossa Constituição Federal de 1.988. 
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Portanto o presente trabalho abordará dentro do tema as legislações 

correspondentes, interpretação das normas constitucionais, assim como explicações 

sobre a realização e a função do Exame Psicotécnico. 

 A forma como o exame Psicotécnico é aplicado e a falta de previsão legal 

gera uma série de prejuízos aos candidatos que a este exame são submetidos, 

prejuízos estes que não podem em sua maioria serem sanados, em observância a 

nossa legislação vigente, o presente trabalho tem como objetivo central é 

demonstrar a total Inconstitucionalidade do exame Psicotécnico. 
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1- NORMA CONSTITUCIONAL 

Sua Interpretação e aplicação 

 

A norma constitucional visa regular comportamentos, situações costumeiras 

de uma determinada sociedade instituindo as regras necessárias para um bom 

convívio social, sabe-se que na vida coletiva se faz necessário intervenções jurídicas 

que regulem as relações da vida humana em sociedade e as normas constitucionais 

servem como base para todo o nosso ordenamento jurídico. O exercício 

interpretativo da norma constitucional visa à definição do texto elaborado pelo 

legislador constituinte, faz-se necessário interpretar o que o legislador comtempla 

em seu texto, devendo ter relevante influencia em valores históricos, políticos, 

ideológico e social que devem alcançar a sua finalidade sendo assim uma norma 

eficaz. 

A norma constitucional deve produzir seus efeitos jurídicos em observação do 

corpo da lei propriamente dito, de sua literalidade, para que se possa ter uma 

interpretação do sentido usual a que ela se refere é necessário que o texto jurídico 

relate a realidade fática-social, que seu embasamento seja no que é vivenciado no 

dia a dia da sociedade que esta norma está por regular, evitando assim um desvio 

social-jurídico que levaria a sua ineficácia por falta de sintonia com a coletividade, 

como ressalta o Professor Luis Roberto Barroso, em sua obra conceituando a norma 

como aptidão para a produção de efeitos jurídicos, para a irradiação das 

consequências que lhe são próprias LUIS ROBERTO BARROSO, 2.015, PÁG. 32. 

A aplicabilidade da norma é a capacidade que ela tem de produzir efeitos 

jurídicos e no caso de uma norma constitucional, servindo de base para as outras 

normas, regulando a validades destas devendo sempre levar em consideração a 

relevância da Constituição Federal, a sua representação e a sua posição perante as 

demais normas, ressaltando que a Constituição é a nossa carta Magna e está à cima 

de toda e qualquer legislação.  

As normas jurídicas constitucionais precisam ser filtradas não bastando 

somente exercer está escrito em seu texto, deve ser analisada perante a vivência 

social, a convivência da sociedade deve ser melhorada com após aplicação da 

norma jurídica, visto que, primeiro surgem os conflitos para que depois venha uma 

norma que reguladora, visando solucionar o conflito em questão ou o problema que 
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ele cause, observado sempre os valores e o meio social a qual defende. Como 

podemos analisar as palavras de JJ Gomes Canotilho:  

Interpretar as normas constitucionais significa compreender, investigar e 

mediatizar o conteúdo semântico dos enunciados linguísticos que formam o 

texto constitucional. A interpretação jurídico constitucional reconduz-se, 

pois, à atribuição de um significado ou vários símbolos linguísticos escritos 

na Constituição. 

 É importante ressaltar os princípios que norteiam tais interpretações, como 

o princípio da Máxima efetividade e o princípio da Força maior normativa, pois estes 

influenciam diretamente na conclusão de cada interpretação. O princípio da máxima 

efetividade nos traz a forma de interpretação de cada norma em sua máxima 

eficiência, deve-se sempre extrair e aproveitar o máximo de cada normativa, 

atribuindo o melhor sentido que lhe é dado, aproveitando a sua melhor aplicação 

para que se tenha o melhor resultado possível, respeitando é claro o corpo da 

norma. Na mesma linha, Ronald Dworkin nos diz: 

A teoria constitucional na qual nosso governo se apoia não é uma simples 

teoria majoritária. A Constituição e, particularmente, os direitos 

fundamentais são feitos para proteger cidadãos individuais e grupos contra 

certas decisões que a maioria dos cidadãos pode querer tomar, mesmo 

quando essa maioria age em nome daquilo que é considerado o geral ou o 

interesse comum. 

Pelo princípio da força maior normativa deve-se levar em consideração que a 

Constituição Federal é tida como a norma mãe, devendo ter prevalecia sobre todas 

as normas jurídicas que venham a surgir, regulando nosso ordenamento jurídico a 

Constituição Federal em um grau de hierarquia normativa, portanto toda norma 

constitucional tem função útil para o convívio social devendo sempre zelar 

moralmente e socialmente em todos os casos que venham a regular produzindo 

consequências de direitos. Nesse sentido ressalta Gilmar Mendes: 

(...) se utilizou Hans Kelsen para descrever a estática e dinâmica jurídicas 

e, assim, a própria existência do direito, emerge, nítida, a supremacia 

da Constituição como ponto de apoio e condição de validade de todas as 

normas jurídicas, na medida em que é a partir dela, como dado de 

realidade, que se desencadeia o processo de produção normativa (...) 

A eficácia da norma constitucional se caracteriza por produzir seus efeitos em 

maior o menor grau, os problemas interpretativos surgem quando se questiona até 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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onde tal norma alcançaria, em qual grau de eficácia cada norma está, a sua 

qualidade de produção de efeitos jurídicos e sociais. 
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2- QUAL A FINALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO 

 

O exame psicotécnico na visão do estudo a Psicologia, destina-se a detectar 

possíveis desvios, excessos ou inviabilidades presentes na capacidade do indivíduo 

durante a sua realização. Nas palavras de Nazareno Reis: Não se concebe sua 

utilização como meio de identificação de perfil profissiográfico, posto que não se 

trata de requisito legal de investidura para cargo público REIS, NAZARENO, 2011, 

PÁG 21. 

O exame psicotécnico é capaz de avaliar e revelar condição pessoal, 

destacada como aptidão ou inaptidão, caracterizando o emocional no momento da 

realização do teste, a capacidade definida em tal momento deveria ser avaliada em 

consideração ao contexto em que o indivíduo analisado se encontra no ato de 

realização do exame, não avaliando assim característica ou personalidade definitiva. 

De fato, tal exame serve de parâmetro, pois, avalia qualidades e competências, 

porém os resultados nele obtidos são características que podem ser totalmente 

trabalhadas podendo ser adaptadas às situações exigidas, levando em consideração 

a capacidade do ser humano em mudar seu comportamento devido a necessidade e 

ao meio qual esteja inserido. 

Entre o Direito e a psicologia existem diversas questões relevantes, 

resoluções número 002/ 2003 do Conselho Federal de Psicologia regulam os testes 

Psicológicos onde em seu artigo 1º, parágrafo único nos traz a seguinte definição 

sobre tal teste: 

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput deste artigo, os testes 

psicológicos são procedimentos sistemáticos de observação e registro de 

amostras de comportamentos e respostas de indivíduos com o objetivo de 

descrever e/ou mensurar características e processos psicológicos, 

compreendidos tradicionalmente nas áreas emoção/afeto, 

cognição/inteligência, motivação, personalidade, psicomotricidade, atenção, 

memória, percepção, dentre outras, nas suas mais diversas formas de 

expressão, segundo padrões definidos pela construção dos instrumentos. 

A aferição dos resultados onde o indivíduo detém ou não aptidão suficiente 

para ocupar um cargo público vai muito além dos resultados obtidos em qualquer 

teste psicotécnico, pois, é sabido que tais resultados não sendo de característica 

definitiva e devendo ser considerado os fatores inerentes à própria personalidade do 

candidato avaliado, como a subjetividade do próprio avaliador, as questões 
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climáticas, circunstâncias ambientais, barulhos, roupas, imagens, tom de voz e até 

mesmo a própria tensão em estar sendo avaliado de forma que pode perder o direito 

ao seu cargo, estas circunstâncias influenciam diretamente nos resultados e são 

circunstâncias totalmente variáveis no dia a dia que qualquer pessoa, não fazem 

parte da personalidade do candidato e na maioria das vezes também não estarão 

presentes na decorrência do desempenho do trabalho a qual o candidato concorre a 

uma vaga. 

A reprovação do candidato por inaptidão em um destes testes é quase que 

afirmar que tal concorrente não tem capacidade para exercer a função, que sua 

condição psicológica não está apta para a realização do trabalho, que por algum 

motivo o candidato foge das normalidades exigidas em um indivíduo para o ingresso 

no serviço público. Tratando-se diretamente do serviço público vale ressaltar que 

todo servidor passa pelo período de estágio probatório que é o período pelo qual 

todo e qualquer servidor devidamente concursado é avaliado em sua adaptação ao 

cargo ocupado, sendo verificadas nesse período as características e atributos 

inerentes ao desempenho da função por ele ocupada, logo, avalia-se a capacidade 

do servidor além de outras características como a assiduidade por exemplo. 

 Este período o servidor tem para se adaptar, conhecer e adquirir a 

capacidade suficiente para o desempenho da função exigida, caso este candidato 

tivesse sido considerado inapto por alguma variável resultante do exame 

psicotécnico teria sido lhe tirado o direito à exercer a sua função, pois o ser humano 

é totalmente adaptável  e moldável a diversas situações, é algo próprio da qualidade 

humana, evoluir, aprender e se adaptar e estas qualidades não são levadas em 

consideração quando se obtém um resultado de um teste mero avaliativo 

momentâneo. 

Em palavras de Adilson Abreu Dallari:  

O exame psicotécnico poderia revelar condição pessoal considerada como 

aptidão ou inaptidão, porém não serve para a disputa entre interessados, 

destinada a evidenciar quem seria considerado o melhor, que é uma 

característica elementar do concurso público de ingresso. 

A realização de tal exame é corriqueira em concursos públicos, sendo que 

seu resultado é utilizado em caráter eliminatório elencado em uma das fases do 

certame, nada impede que tal exame seja feito aos candidatos após o resultado do 

concurso, verificando a sanidade psíquica, porém de forma eliminatória este nos 
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parece totalmente ilegal e inconstitucional violando o conteúdo do artigo 37, II da 

Constituição Federal juntamente com o princípio da razoabilidade. Reforçamos tal 

entendimento das palavras de Dallari: 

Por isso mesmo, preferimos manter o entendimento já esposado no sentido 

de que o exame psicotécnico não deve figurar como parte do concurso 

público, mas, sim, como requisito para investidura no cargo ou emprego, da 

mesma forma que o exame médico, do qual seria um dos elementos, de 

cujo conjunto, resultaria uma avaliação da aptidão física e mental. 

Com os efeitos jurídicos que tal teste pode levar sua relevância para a vida do 

candidato e os direitos que ele pode vir a suprimir, é fundamental que se tenha 

embasamento legal para a realização destes testes, fundamentado em sua 

finalidade sendo indispensável o respeito a nossa Constituição Federal. 
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3- APLICAÇÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO EM CONCURSOS PÚBLICOS 

 

Os Exames psicológicos aplicados nos certames de concursos públicos, 

sendo estes para cargos ou empregos públicos, devem apresentar a finalidade 

tendo sua pertinência jurídica em tais testes. Não cabe em nosso estudo adentrar 

profundamente na matéria de cada teste aplicado, mas é de suma importância 

ressaltar a forma de avaliação dos testes. 

Os modelos de testes que tem sido comum nos atuais concursos trazem um 

pré-perfil já selecionado pela instituição ou pelo avaliador, onde o candidato deverá 

se encaixar um determinado modelo, os testes trazem um perfil de funcionário que o 

candidato deve se encaixar para assim ser aprovado e selecionado para a função 

qual concorre. 

Este modelo de teste desvia totalmente a finalidade do ingresso do candidato 

na carreira que se pretende, pois, cada avaliação tem uma abrangência muito ampla 

e diversificada, por sua maioria descrevem características psíquicas do candidato, 

características que são totalmente moldáveis ao longo do tempo, ainda mais por 

serem características avaliadas momentaneamente, o resultado ali colhido é o 

estado psíquico do momento da aplicação do teste e não é capaz de verificar o 

domínio do candidato para acessar o cargo e o desempenho das funções. 
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4- INCONSTITUCIONALIDADE DO EXAME PSICOTÉNICO 

 

O servidor público tem garantido pela EC n. 19/1998, o período da 

estabilidade do estágio probatório para a função desempenhada, período este que é 

de 3 (três) anos, para que assim adquira a estabilidade. 

O estágio probatório tem como finalidade avaliar o desempenho do servidor 

durante o período descrito, levando em consideração todo seu desempenho na 

função que realiza. Neste período, serão realizadas avaliações, assim como é um 

período onde possibilita que o indivíduo se adapte, aprenda e se molde as tarefas 

que por ele deverão ser desempenhadas. Podemos observar as palavras de Maria 

Sylvia Zanella: 

O período de três anos para aquisição da estabilidade pode ser desde logo 

aplicado. Com efeito, no caso do servidor nomeado por concurso, a 

estabilidade se adquire depois de três anos, o período compreendido entre 

o início do exercício e a aquisição da estabilidade é denominado estágio 

probatório e tem por finalidade apurar se o servidor apresenta condições 

para o exercício do cargo, referente, à moralidade, assiduidade, disciplina e 

eficiência. 

Observamos então, que o período probatório é o espaço para que a 

administração do órgão onde o indivíduo atua analise o trabalho por ele 

desempenhado, sendo de forma coerente oportunizado para o servidor aprender a 

função que deve desempenhar e caso ele tenha uma conduta que não seja 

compatível com o que a administração espera, este será então reprovado em seu 

estágio probatório. 

O período de estágio probatório é defeso em nossa Constituição Federal, já 

sendo algo razoável e suficiente para analisar se o candidato estaria apto ou não 

para o desempenho de sua função, levando em consideração que se o candidato 

reprova por um exame que estaria definindo a aptidão do indivíduo antes de lhe ser 

oportunizado o ingresso dele na carreira, antes de lhe ser dado à chance de 

aprender a sua função, o exame psicotécnico seria então um ato inconstitucional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresente análise mostra que a forma como vem sendo desempenhado o 

Exame Psicológico nos concursos públicos, lesa o direito de o candidato ingressar 

na função que pretende, com o perfil pré-formado, ainda na fase de análise do 

candidato, muitas vezes não se tem a real conclusão da aptidão desse candidato 

para a função, tirando o direito e a oportunidade que o indivíduo tem de aprender o 

que ele deverá desempenhar. 

O ser humano é totalmente moldável e se adapta as situações impostas, cada 

indivíduo tem a capacidade de aprender, melhorar e até mesmo tem a conduta 

totalmente mutável, de acordo com as necessidades e suas vontades. 

Sabemos também que, a aplicação deste exame pode gerar um nervosismo 

excessivo no candidato no momento em que está sendo avaliado, assim como este 

candidato possa estar sendo influenciado por fatores externos, complicações 

cotidianas não corriqueiras e até mesmo fatores climáticos e naturais, situações 

momentâneas que influenciam diretamente no resultado da avalição e que seriam no 

dia a dia facilmente contornadas e ajustadas ao que se espera do servidor. 

Os testes psicológicos têm sim sua relevância para algum tipo de avaliação, 

porém este deve ser colocado e usado de acordo com a ordem Constitucional. 

Falamos acima, da falta de previsão legal, já é algo sabido que não se é corrigido, 

os testes deveriam apenas aferir a capacidade psíquica de cada candidato e mesmo 

assim ser levado em consideração as pequenas variações possíveis de ocorrer, para 

que seja oportunizado ao cidadão ingressar na carreira que deseja de forma que a 

má aplicação fere também o princípio do concurso. Observamos essas 

considerações no artigo 14 do Decreto número 6.944/2009:  

Art. 14. A realização de exame psicotécnico está condicionada à existência 

de previsão legal expressas e deverá estar prevista no edital. 

§1º. O exame psicotécnico limitar-se-á à detecção de problemas 

psicológicos que possam vir a comprometer o exercício das atividades 

inerentes ao cargo ou emprego disputado no concurso. 

§2º. É vedada a realização de exame psicotécnico em concurso público 

para aferição de perfil profissiográfico, avaliação vocacional ou avaliação de 

quociente de inteligência. 
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A falta de previsão legal, assim como o que já foi exposto sobre o estágio 

probatório do servidor público, já se tornam evidências mais que suficientes para que 

seja comprovada a Inconstitucionalidade do Exame psicotécnico, devendo esta 

questão se tornar relevante, pois fere claramente os direitos concedidos pela 

Constituição Federal.   
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