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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0000155-50.2015.8.26.0172, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
LEONARDO SANTOS DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados 
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
TORRES DE CARVALHO (Presidente sem voto), PAULO GALIZIA E 
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.

São Paulo, 16 de abril de 2018.

Teresa Ramos Marques
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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10ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0000155-50.2015.8.26.0172
APELANTE: LEONARDO SANTOS DE MORAIS
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: LUIS MANUEL FONSECA PIRES
COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 19.964
 

              EMENTA

PROCESSO
Concurso público  Polícia Militar  Investigação 
social  Reprovação  Possibilidade:

 Considerada a natureza da função policial militar, 
é legítima a reprovação, diante de apuração em 
investigação social de amizade com pessoas que 
fazem apologia ao uso de drogas e armas em rede 
social eletrônica.

                  RELATÓRIO

Segurança denegada.

Apela o impetrante (fls. 113/124), alegando que foi injustamente 

reprovado na fase de investigação social em concurso público para o cargo de 

Soldado PM, e não teve acesso aos motivos de sua eliminação no certame. 

Pleiteia a concessão da ordem para ser readmitido no concurso. Apresentou 

recurso administrativo (fl. 36); na declaração de idoneidade não constou 

nenhum antecedente (fls. 45/49). Decisão judicial determinou que a autoridade 

coatora justificasse as razões da inabilitação do impetrante (fls. 61/62), 

devidamente apresentadas (fls. 73/85). Todavia, não existe nenhuma prova 

concreta acerca da “ambiência criminosa” alegada para a reprovação do 

impetrante. A Administração promoveu investigação social sua argumentando 

que estaria cometendo incitação e apologia ao crime, pois tem no seu facebook 

fotografias e amizade com “indivíduos que possuem antecedentes criminais”. O 

Estado violou os princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade. Não tem 
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nenhum antecedente criminal, nem praticou nenhuma conduta prevista no art. 

7º, I a XII, da LC 893/01. Sua exclusão baseou-se em critérios subjetivos e 

fundamentos jurídicos. Logo, o ato administrativo é nulo. Não houve 

motivação (art. 2º, caput, da Lei 9.784/94 e art. 111 da Constituição Estadual). 

Pela teoria dos motivos determinantes, a validade do ato se vincula à existência 

do motivo (art. 2º, parágrafo único, “d”, da Lei 4.717/65). A discricionariedade 

da Administração quando da realização da investigação social não é absoluta. 

A presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo é relativa. A 

Fazenda afronta também o princípio da pessoalidade, segundo o qual a pena 

não pode passar da pessoa do condenado.

Em contrarrazões (fls. 126/131), aduz a Fazenda que o impetrante não é 

servidor, portanto não tem direito algum em face da Administração. Não pode 

arriscar na escolha dos componentes da Corporação Militar, daí seu rigoroso 

critério de escolha. Conduta diversa seria temerária. Ao se inscrever no 

concurso, anuiu ao edital. É absolutamente legal a fase de investigação social 

(art. 37, I, da CF).

FUNDAMENTOS

1. Ao prestar informações (fls. 73/78), a autoridade coatora disse que o 

impetrante foi reprovado na fase de investigação social em razão da sua 

conduta social repreensível, conforme previsão editalícia.

Afirmou ter violado as cláusulas 5.10 e 5.15, do Capítulo XII  Da 

Investigação Social, que elencam hipóteses nas quais o candidato será 

reprovado na referida fase (fl. 101v):

“5.10. que mantenha relação de amizade, convivência, conivência ou exibição 
em público com indivíduo envolvido em prática delituosa, sabidamente 
lançada à ambiência criminosa ou que possa induzir ao cometimento de crime;
(...)
5.15 possuidor de comportamento que possa comprometer a função de 
segurança pública ou a confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo”.

No Ofício CIPM-181/321/15 apresentado juntamente com as 
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informações prestadas pela autoridade coatora, consta que, em pesquisa no 

facebook do impetrante, constatou-se que (fls. 79/85):

“manteria relacionamento de amizade com indivíduos, cuja demonstração de 
comportamento e conduta, caracterizam apologia ao uso de drogas e armas, 
divulgando a simbologia utilizada para condutas crime junto ao meio 
carcerário, enaltecendo condutas criminosas (...). A ambiência de 
relacionamento inadequado do candidato com tais indivíduos, se comprova 
nas notícias ofensivas que são disponibilizadas nas redes sociais. (...) Ainda 
mais grave na avaliação do perfil de personalidade do Impetrante, revela-se o 
seu relacionamento de amizade com pessoas envolvidas com o uso de 
substâncias entorpecentes ilícitas (drogas), comprovando-se a ambiência 
criminosa em que o Impetrante está inserido no aspecto de relacionamento de 
sua vida social, adotando uma conduta de CONIVÊNCIA com os crimes 
praticados e CONVIVÊNCIA com pessoas, estas do relacionamento de 
amizade do Autor;” (realce no original).

2. O concurso para ingresso na carreira da Polícia Militar é mais 

rigoroso que os demais concursos públicos, porque seus integrantes exercem 

funções ligadas à segurança pública.

Tanto o poder quanto a responsabilidade que lhes são atribuídos 

demandam uma filtragem mais exigente por parte do Poder Público.

Evidente que não pode a Administração se valer de critérios subjetivos 

ou irrazoáveis, sob pena de descambar para o autoritarismo, justamente o que 

buscar evitar com a realização do concurso público.

Todavia, no presente caso, os critérios utilizados pela Administração e 

estampados no edital são pertinentes ao exercício da função de policial militar.

O policial que mantém amizade com pessoas ligadas ao crime tem sua 

autoridade questionada. Mais grave ainda, tem sua imparcialidade e ética 

postos em xeque, pois suscita a dúvida quanto ao seu posicionamento a respeito 

de condutas ilícitas, bem como sobre como agirá caso, no exercício da 

profissão, tenha que atuar em desfavor de tais pessoas.

Note-se que não se está penalizando o impetrante em razão das condutas 

realizadas por terceiros, mas sim fazendo-se um juízo de valor acerca da sua 

conduta social, que, no caso concreto, levanta dúvidas razoáveis sobre sua 

capacidade em bem desempenhar as funções de policial militar. Daí a 
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inexistência de afronta ao princípio da intranscendência da pena.

É verdade que uma simples relação de “amizade” no facebook não basta 

para que esteja configurada efetiva relação entre as partes, com convívio 

mútuo. No entanto, o impetrante não negou os fatos que lhe foram atribuídos, 

tendo direcionado sua insurgência contra a fundamentação em tese do ato 

administrativo, que, por sinal, goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Nesse sentido, entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive desta 

10ª Câmara de Direito Público:

“EMENTA: Anulatória - Concurso público Policial Militar - Cláusula 
editalícia - Reprovação na etapa de verificação de investigação social - Poder 
discricionário da Administração Conduta incompatível Relacionamento 
próximo com proprietário de boate Local de denúncia de uso e tráfico de 
substancias ilícitas frequentado pelo Autor Sentença de improcedência 
mantida - Recurso não provido”.
(Apelação nº 1002975-23.2017.8.26.0053, 3ª Câmara de Direito Público, rel. 
Des. MARREY UINT, sem data).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 
ADMINISTRATIVO Concurso público para o cargo de Soldado PM 2ª Classe 
Reprovação na fase de investigação social, sob o fundamento de ambiência 
criminosa em que inserida a vida social do candidato Motivos que ensejam a 
eliminação de candidato do concurso público Precedentes do E. Superior 
Tribunal de Justiça Sentença reformada Honorários recursais fixados - 
Recurso provido”.
(Apelação nº 1017673-05.2015.8.26.0053, 9ª Câmara de Direito Público, rel. 
Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, julgada em 9.11.2016).

“EMENTA: Ação ordinária. Concurso público. Provimento do cargo de 
Soldado PM 2ª Classe. Candidato reprovado na fase de investigação social. 
Ato discricionário da Administração que não extrapolou os limites da 
legalidade. Inaptidão do candidato constatada através de procedimento 
investigatório de caráter sigiloso e confidencial. Relação de amizade, 
convivência, conivência ou exibição em público com indivíduo envolvido em 
prática delituosa e comportamento que pode comprometer a função de 
segurança pública ou a confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo. Condutas não admitidas expressamente previstas no edital do certame. 
Sentença de improcedência. Recurso não provido”.
(Apelação nº 1047756-04.2015.8.26.0053, 2ª Câmara de Direito Público, rel. p/ 
Acórdão Des. CARLOS VIOLANTE, julgada em 31.10.2016).

“EMENTA: AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO CONCURSO SOLDADO PM DE 2ª 
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CLASSE - Candidato eliminado em fase de investigação social Pretensão de 
reintegração e indenização por danos morais Não cabimento Candidato que 
omitiu informações relevantes no Formulário de Investigação Social, possui 
conduta incompatível com a profissão e amizade repreensível - Eliminação que 
constitui critério objetivo expressamente previsto no edital - Motivação idônea 
que sustenta o ato administrativo, não caracterizando ofensa aos ditames 
legais e constitucionais, especialmente diante da discricionariedade inerente à 
fase de investigação social, na qual, presentes a razoabilidade e 
proporcionalidade, não pode o Judiciário interferir Sentença mantida Recurso 
não provido”.
(Apelação nº 1000884-02.2015.8.26.0191, 13ª Câmara de Direito Público, rel. 
Des. SPOLADORE DOMINGUEZ, julgada em 31.8.2016).

“EMENTA: APELAÇÃO Concurso Público para ingresso nas fileiras da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo Eliminação na fase de investigação 
social Ambiência criminosa Possibilidade Discricionariedade Ausência de 
teratologia - Sentença mantida Recurso não provido”.
(Apelação nº 1048157-37.2014.8.26.0053, 1ª Câmara de Direito Público, rel. 
Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, julgada em 4.8.2015).

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Soldado 
da Polícia Militar de Segunda Classe. Reprovação na fase de investigação 
social. Omissão de informações relevantes ao responder o questionário. Perfil 
comportamental inadequado ao exercício do cargo. Previsão no Edital do 
certame. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Segurança denegada. 
Manutenção. Recurso não provido.
(...).
Foi apurado, ainda, que o impetrante cultiva relação de amizade com 
criminosos, uma vez que foi constatado que: Robson Romero da Silva, pessoa 
que registra antecedente criminais por Roubo e que se encontrava preso no 
Cento de Detenção Provisória de Piracicaba SP, estava incluído no seu rol de 
amigos da rede social eletrônica Facebook e vice-versa”.
(Apelação nº 1027749-25.2014.8.26.0053, 10ª Câmara de Direito Público, rel. 
Des. PAULO GALIZIA, julgada em 9.3.2015).

Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição 

a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.

                          TERESA RAMOS MARQUES

                             RELATORA
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