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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1045891-43.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
FLAVIO ALEXANDRE MAIA DA SILVA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao 
recurso. V. U. Sustentou oralmente, pelo Apelante, o Dr. Igor Alves da Silva 
(OAB/SP 360.246).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
LUIS GANZERLA (Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA 
JÚNIOR.

São Paulo, 30 de agosto de 2016.

MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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11ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO nº 1045891-43.2015.8.26.0053
APELANTE: FLAVIO ALEXANDRE MAIA DA SILVA 
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO Nº 5949

Apelação - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – 
CONCURSO DE SOLDADO DE POLÍCIA MILITAR 2ª 
CLASSE - Insurgência contra reprovação na fase de 
investigação social – Cabimento – Prova documental que 
comprova a idoneidade da conduta profissional do autor - 
Declarações de ex-expregadores no sentido de inexistência 
de comportamento desabonador – Comprovação de que a 
dispensa do autor deu-se em virtude de corte de pessoal, e 
não por suposta apresentação de atestado médico falso ou 
conduta inadequada no local de trabalho – Princípio da 
proporcionalidade do ato administrativo – ferimento -  
Dano Moral – Inocorrência – Mero Aborrecimento - 
Precedente desta E. 11ª Câmara de Direito Público - 
Sentença de improcedência reformada - Recurso 
parcialmente provido apenas para anular o ato 
administrativo de reprovação na fase de investigação social 
e determinar a reintegração do candidato ao certame. 

                                  Trata-se de ação anulatória de ato administrativo e 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por 

FLÁVIO ALEXANDRE MAIA DA SILVA em face da FAZENDA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, alegando que se inscreveu em concurso para o cargo de soldado 

de polícia militar  2ª classe, sendo aprovado na prova escrita, no teste de aptidão 

física e avaliação médica, porém reprovado na fase de investigação social. 

Pretende a anulação do ato que o excluiu do certame, com a consequente 

reintegração ao concurso, vez que o ato que o desligou não foi devidamente 

motivado, bem como indenização por dano moral no montante de R$ 60.000,00. 

A r. decisão às fls. 69 deferiu a gratuidade e indeferiu 

a tutela antecipada.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

APELAÇÃO Nº 1045891-43.2015.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO Nº 5949 (WC)
3/8

Contestação às fls. 75/87, alegando, em síntese, a 

legalidade do ato administrativo, vez que apurou-se a existência de conduta 

reprovável, pois o autor possui um perfil incompatível com as responsabilidades 

inerentes à função de Policial Militar, revelando conduta social inadequada, vez 

que a investigação verificou que o candidato não atendeu aos itens 5.20 (ser 

possuidor de atestado médico falso ou declaração falsa de trabalho em seu 

prontuário escolar ou profissional), 5.22 (ser possuidor de punição grave ou 

comportamento desabonador em seu local de trabalho) e 5.29 (inexatidão dos 

dados declarados pelo candidato, omissão de dados relevantes ou declarações de 

informações inverídicas), todos do Capítulo XII, do respectivo Edital.

Réplica às fls. 129/132, reiterando os termos da 

inicial.

  

A r. sentença de fls. 110/114 julgou improcedente o 

pedido e condenou o autor no pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa; com a ressalva do art. 

12 da Lei nº 1.060/50. 

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação 

às fls. 164/169, pretendendo a reforma do julgado e, reiterando, em suma, as 

alegações da exordial. 

 

Contrarrazões às fls. 185/198, pugnando pela 

manutenção da r. sentença.

É o relatório.

O recurso comporta parcial provimento. 

Tem-se dos autos que o autor, ora apelante, 

participou de concurso público para o cargo de Soldado PM 2ª Classe e que após 

ter sido aprovado em todas as fases, foi reprovado na investigação social, diante 
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da constatação de conduta reprovável em ambiente profissional, tendo em vista a 

apresentação de atestado médico falso e comportamento desabonador em local 

de trabalho. 

    Todavia, não obstante a motivação da 

desclassificação, verifica-se que, pela documentação carreada aos autos pelo 

apelante, notadamente as declarações de seus ex-empregadores (fls. 135/139), 

não consta qualquer conduta que desabone o autor.   

     Aliás, a declaração de fls. 135 afirma que o apelante 

foi demitido em virtude de corte de pessoal, vale dizer, não constando qualquer 

referência à suposta apresentação de atestado médico falso ou comportamento 

inadequado em local de trabalho.

  No tocante ao exame da legalidade do ato 

administrativo pelo Judiciário, vale anotar o decidido na AC 984.721.5/5, pelo 

Relator Pires de Araújo:

De outro lado, o Poder Judiciário restringe-

se ao controle da legalidade e da legitimidade do 

ato impugnado. 

O ato administrativo atacado está de 

conformidade com a lei que o rege e igualmente 

está legitimado, porquanto, de “conformidade 

com os princípios básicos da Administração 

Pública, em especial os do interesse público, da 

moralidade, da finalidade e da razoabilidade, 

indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é 

ilegal o ato que desatende à lei formalmente, 

como ilegítimo o ato que violenta a moral da 

instituição ou se desvia do interesse público, 

para servir a interesses privados de pessoas, 

grupos ou partidos favoritos da Administração. 

Ao Poder Judiciário é permitido perquirir 
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todos os aspectos de legalidade e legitimidade 

para descobrir e pronunciar a nulidade do ato 

administrativo onde ela se encontra, e seja qual 

for o artifício que a encubra. O que não se 

permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o 

mérito administrativo, ou seja, sobre a 

conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça 

do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo 

pronunciamento de administração e não de 

jurisdição judicial.

O mérito administrativo, relacionando-se 

com conveniências do Governo ou com 

elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder 

Judiciário, cuja missão é a de aferir a 

conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua 

falta, com os princípios gerais do Direito”.1

 

O indigitado ato administrativo de exclusão feriu o 

princípio da proporcionalidade dos atos administrativos, destarte, ficando 

maculado por tal vício.

Por outro lado, no tocante ao dano moral, razão não 

assiste ao autor, ora apelante. 

Isso porque, não obstante a reprovação em um 

concurso causar, por óbvio, certo desconforto e aborrecimento, fato é que tal 

desgaste não se reveste de dano moral apto a ensejar indenização. 

Com efeito, a lesão moral não se confunde com 

incômodos, embaraços ou transtornos. O dano, para ser reparável, deve ser 

anormal, excepcional e individualizado, ultrapassando, por sua natureza e 

expressividade, os incômodos e sacrifícios toleráveis ou exigíveis em razão do 

interesse comum da vida em sociedade.

1 HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, 30ª ed., págs. 688 e 689.
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A esse respeito, Sérgio Cavalieri Filho, em seu livro 

'Responsabilidade Civil', 2ª ed. Malheiros Editores, 1998, pág. 78, após citar a 

lição de Antunes Varela, preceitua:

“ Nessa linha de princípio, só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade 

do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre 

amigos e até no ambiente familiar, tais situações 

não são intensas e duradouras, a ponto de 

romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se 

assim não se entender, acabaremos por banalizar 

o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos.”

Como bem decidiu a 2ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da apelação cível n. 8.218, j. 

13-06-1996, rel. Desembargador Sérgio Cavallieri Filho: “Na tormentosa questão 

de saber o que configura dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica 

do razoável em busca da sensibilidade ético-social normal. Deve tomar 

paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, 

insensível e o homem de extremada sensibilidade. Nessa linha de princípio, 

só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, 
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aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada”.

Repita-se, pois, que no caso sub judice não são 

encontrados constrangimentos e desonras de forma a provocar abalo no meio 

social e reputação do autor; é preciso evidenciar o gravame pessoal, íntimo, o que 

não ocorreu in casu. 

Em suma, o mero dissabor criado no caso não pode 

decorrer dano moral. Dano moral é todo sofrimento humano resultante da lesão de 

direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a 

vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa. 

                                      Significa dizer que a simples sensação de desconforto ou 

de aborrecimento, por certo, não constitui dano moral. Sob tal aspecto, referido 

pedido deduzido na inicial não pode mesmo prosperar, pela simples razão da 

inexistência do dano que se pretende reparar.

                                      Eventuais recursos que sejam interpostos deste 

julgado estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta 

deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.

Consigne-se que, para fins de prequestionamento, 

estar o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais 

mencionados nas razões recursais.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso 

apenas para anular o ato administrativo de reprovação na fase de investigação 

social, devendo o autor ser reintegrado ao certame a fim de ser submetido às 

demais fases (caso houver). Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará 

com as custas e despesas processuais a que deu causa, bem como os honorários 

advocatícios de seus respectivos patronos, observada a gratuidade concedida ao 

autor.   
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               MARCELO L THEODÓSIO

                                                                 Relator
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