
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
3ª Câmara de Direito Público

Registro: 2018.0000383257

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1023590-68.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THUANY 
NATACHA FERNANDA TONETE MELLO, é apelado FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E 
ENCINAS MANFRÉ.

São Paulo, 22 de maio de 2018

KLEBER LEYSER DE AQUINO

RELATOR

      (Assinatura Eletrônica)
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Voto nº 03550

Apelação nº 1023590-68.2016.8.26.0053

Apelante: THUANY NATACHA FERNANDA TONETE MELLO (Justiça Gratuita)

Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo

Magistrada: Dra. Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi

APELAÇÃO  AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C. C. OBRIGAÇÃO 

DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  CONCURSO PÚBLICO  

Soldado PM 2ª Classe  Pretensão de anulação da decisão que declarou a 

apelante inapta na fase de investigação social, bem como condenação da 

apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 100 

(cem) salários mínimos  Sentença de improcedência  Pleito de reforma da 

sentença  Cabimento em parte  Inaptidão em razão da genitora e do irmão 

da apelante terem sido condenados por crime de tráfico de drogas, pelo Termo 

Circunstanciado imputado a este por Desacato e pela convivência em 

ambiência criminosa  Critério de avaliação divorciado do princípio da 

razoabilidade que deve nortear os atos administrativos  Apelante que não 

pode ser apenada por condutas criminosas de seus familiares  Aplicação do 

art. 5º, XLV, da CF  Ausência de prova de participação da apelante nos fatos 

imputados à sua genitora e ao seu irmão  DANO MORAL  Não ocorrência  A 

exclusão no concurso não passa de mero aborrecimento da vida cotidiana, de 

modo que não enseja a caracterização de um dano moral  SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA  Cada parte deverá arcar com 50% das despesas e custas 

processuais, com base no art. 86, “caput”, do CPC, observada a isenção 

conferida aos entes públicos nos termos do art. 6º da Lei Est. nº 11.608, de 

29/12/2.003 e a gratuidade processual concedida à apelante, bem como 

deverá pagar verba honorária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor do 

patrono da parte contrária, observada a gratuidade processual conferida à 

apelante  APELAÇÃO provida em parte, apenas para declarar nulo o ato 

administrativo que reprovou a apelante na investigação social, reintegrando-a 

ao certame.
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Trata-se de apelação interposta por Thuany Natacha 

Fernanda Tonete Mello contra a r. sentença (fls. 121/127), proferida nos autos 

da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO c. c. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada pela apelante em face 

da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que julgou improcedente a ação, 

revogando a tutela antecipada (fls. 60/61) e determinando, em face da sucumbência, 

que a apelante arque com o pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa 

sua exigibilidade, vez que beneficiária da justiça gratuita.

Alega a apelante no presente recurso (fls. 131/137), em 

síntese, que a sentença ignorou os argumentos e as provas documentais anexadas 

aos autos em sua réplica. Argumenta que foi considerada inapta por infringir o item 

5.10 do edital, pois a pesquisa social teria revelado que sua genitora teria sido presa 

em flagrante delito por tráfico de droga, tendo cumprido pena de 1 ano em regime 

fechado, e seu irmão teria incorrido no mesmo tipo penal, tendo cumprido pena de 8 

anos e 9 meses de reclusão, além de constar em desfavor dele um boletim de 

ocorrência por desacato. Aduz que todos os fatos narrados se referem à conduta de 

familiares da apelante, sendo que não há nenhum fato relacionado ao seu 

comportamento. Sustenta que o ato que a excluiu do certame foi desprovido de 

motivação, o que enseja a nulidade do ato. Aduz também que o ato de exclusão é 

desproporcional.

Em contrarrazões (fls. 139/148), alega a apelada, em síntese, 

que a investigação sigilosa identificou que a apelante apresentou conduta que 

demonstra ausência de ética e retidão de caráter. Sustenta que a mãe da genitora foi 

presa por tráfico de drogas e que seu irmão também incorreu na mesma conduta, 

além de possuir um boletim de ocorrência por desacato. Argumenta que a decisão 

administrativa, dada à sua natureza discricionária, não pode ser questionada em sede 

judicial. Aduz que a apelante não teve nenhum interesse jurídico violado, de modo 
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que não cabe falar em dano moral. Afirma que as informações reunidas na fase de 

investigação social são cercadas de rigoroso sigilo, não transbordando além dos 

Setores competentes na Polícia Militar, sendo descabido supor que eventuais 

informações pessoais desabonadoras tenham se tornado públicas em face do rigor 

do sigilo das apurações sociais levadas a efeito por estes Setores da Corporação. 

Alega que se não houve qualquer publicidade, decorre que nenhum dano moral à 

imagem da apelante ocorreu. 

Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, só no efeito 

devolutivo, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1º, inciso V, do 

Código de Processo Civil.

Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e 

decidir.

O recurso comporta provimento em parte.

A apelante insurge-se contra o ato que a desclassificou do 

concurso público para o cargo de Soldado PM 2ª Classe, na etapa de 

investigação social. 

A previsão de etapa de investigação social no concurso para 

Soldado PM de 2ª Classe consta expressamente no subitem 1.5, do Capítulo IV, do 

Edital do Concurso Público DP-1/321/2015 (fls. 24/25):

“CAPÍTULO IV  DAS ETAPAS DO CONCURSO

1. O concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo. No cargo 

inicial de Soldado PM de 2ª Classe, constará de Provas e Títulos e será composto das 

seguintes etapas:

(...)

1.5. Investigação Social, de caráter eliminatório, visa apreciação da conduta social, 

reputação e idoneidade do candidato, em sua vida pregressa e atual em todos os 
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aspectos da vida em sociedade, quer seja social, moral, profissional, escolar, dentre 

outras possíveis, impedindo que pessoas com perfil incompatível ingresse na Polícia 

Militar;”

O detalhamento da etapa da investigação social é trazida no 

Capítulo XII do edital (fls. 35/37), estabelecendo o seguinte:

“4. A investigação social se pauta nos valores morais e éticos imprescindíveis ao exercício 

da profissão policial-militar, cujas atividades visam à realização do bem comum, tais 

como patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a 

constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem. 

5. A investigação social será realizada de tal forma que identifique condutas inadequadas 

e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida em sociedade, 

imprescindíveis ao exercício da profissão de policial-militar, impedindo a liberação e a 

aprovação, exemplificativamente e dentre outras hipóteses possíveis de:

5.1. alcoólatra ou alcoolista;

5.2. toxicômano ou drogadicto;

5.3. possuidor de antecedente criminal;

5.4. possuidor de registro policial na condição de averiguação, autor ou indiciado;

5.5. envolvido com a prática de contravenção penal;

5.6. envolvido com a prática de exploração de atividade ligada a jogo de azar;

5.7. envolvido com a prática ou exploração de atividade ligada à prostituição;

5.8. autor de  ato infracional;

5.9. autor de crime abrangido pela Lei nº 9.099, de 26/09/1.995;

5.10. que mantenha relação de amizade, convivência ou exibição em público, 

com indivíduo envolvido em prática delituosa, sabidamente lançada à 

ambiência criminosa ou que possa induzir ao cometimento de crime;

5.11. envolvido com infração originada em posicionamento intransigente e divergente de 

indivíduo ou grupo em relação a outra pessoa ou grupo, e caracterizado por convicção 

ideológica, religiosa, racial, cultural, sexual, étnica e esportiva, visando a exclusão social;

5.12. possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra o moral e os bons 

costumes; 

5.13. contumaz em cometer atos de indisciplina;

5.14. envolvido em prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter 

negativo; 

5.15. possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança 
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pública ou a confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo;

5.16. contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem como quem seja 

autuado ou visto cometendo infração que coloque em risco a integridade física ou a vida 

de outrem;

5.17. violento ou agressivo;

5.18. possuidor de comportamento que atente contra a organização, hierarquia e a 

disciplina em estabelecimento de ensino;

5.19. possuidor de certificado escolar inidôneo, inválido, falsificado ou não reconhecido 

pelo órgão federal ou estadual de educação;

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

prontuário  escolar ou profissional; 

(...)  

5.29.inexatidão dos dados declarados pelo candidato, omissão de dados relevantes ou 

declaração de informações invertidas. (...)” (negritei)

É cediço que o edital faz lei entre as partes. Contudo, deve ser 

observada a razoabilidade de determinadas exigências e as peculiaridades de cada 

caso concreto.

No caso em questão, segundo informações prestadas pela 

Polícia Militar (fls. 92/93), os motivos da reprovação da apelante na fase de 

Investigação Social teria sido o fato de que sua genitora, em 13/04/2.012, foi presa 

em flagrante delito por tráfico de substâncias entorpecentes ilícitas (drogas), tendo 

cumprido pena de 1 (um) ano de reclusão em regime fechado, e pelo fato de seu 

irmão ter incorrido na mesma conduta, conforme registro policial, BO nº 10.444/12, 

de 15/11/2.012, cumprindo pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, 

além dele possuir em seu desfavor o registro policial, BO nº 245528/08, de desacato, 

por ter sido encontrado com seu veículo estacionado e com som muito alto, sendo 

orientado pelos policiais a abaixar o volume, ocasião em que não os obedeceu e 

desacatou-os (fls. 92/93).

Além dessas informações trazidas aos autos, a apelada, em 
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cumprimento à determinação deste C. Tribunal de Justiça (fls. 151/153) esclareceu 

que a genitora da apelante, Sra. Imeri Cordeiro Tonete, registrou como seu endereço 

residencial: Rua Santa Catarina nº 2.654, Campo Mourão, Paraná; e que no dia 

13/04/2.012, após ter sido feita denúncia no sentido de que um casal estava 

realizando tráfico de drogas no estabelecimento de ensino denominado Escola 

Estadual Olavo Bilac, Campo Mourão/PR, ela foi apreendida pelos policiais com 

entorpecentes e outros apetrechos utilizados na comercialização de drogas, que 

culminou no Processo Criminal nº 0035234-08.2012.8.16.000, da Ação Originária nº 

0000524-51.2012.8.16.0132, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de 

Peabiru/PR, e que até o momento (15/03/2.017), a pesquisa social não teve acesso 

aos autos do referido processo, visto que tramita em outra Unidade Federativa. 

Informou ainda, que a própria apelante, ao prestar informações no Formulário de 

Investigação Social (questão nº 45), declarou que sua genitora foi condenada a um 

ano e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado.

 Em relação ao irmão da apelante, Sr. Jonathan Tonete Mello, a 

apelada informou que ele registrou como seu endereço residencial: Rua Santa 

Catarina nº 2.654, Campo Mourão, Paraná; e que em 15/10/2.012 foi flagrado no 

cometimento de tráfico de substâncias entorpecentes ilícitas (drogas), sendo 

informado por um amigo deste, Sr. Adilson, no Boletim de Ocorrência nº 10.444/12, 

do 9º Distrito Policial do Carandiru/SP, que foi Jonathan quem adquiriu e transportou 

os entorpecentes para o Estado de São Paulo, ocasião em que foi preso. Juntou o 

“print” do processo nº 0072521-33.2012.8.26.0224, que tramitou perante o Foro de 

Guarulhos, o qual foi remetido ao arquivo geral em 08/07/2.015 (fls. 194/195). 

Esclareceu que a própria apelante declarou no Formulário de investigação social 

(questão nº 45) que seu irmão em 2.008 desacatou policiais militares, motivando o 

Termo Circunstanciado nº 245528/2.008, do 11º Batalhão de Polícia de Campo 

Mourão/Paraná.

Apesar da apelada não trazer todas as informações requeridas 
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por este C. Tribunal de Justiça, em consulta ao site deste órgão (www.tjsp.jus.br), 

obteve-se a informação de que o irmão da apelante, por meio do processo nº 

0072521-33.2012.8.26.0224, foi condenado em 19/07/2.013, como incurso no artigo 

33, “caput”, c. c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei Federal nº 11.343, de 

23/08/2.006, impondo-lhe a pena de oito anos e nove meses de reclusão, em regime 

inicial fechado, e a pena pecuniária correspondente a dois mil e cem dias-multa. Foi 

interposto recurso, o qual foi negado provimento, e o v. acórdão transitou em 

julgado em 12/09/2.014, sendo expedida guia de recolhimento definitiva.  

  Ora, no tocante aos crimes em que a genitora e o irmão da 

apelante foram condenados (tráfico de entorpecentes), bem como ao Termo 

Circunstanciado imputado a este, inexiste qualquer indício de participação da 

apelante, não podendo ser penalizada em sua vida civil, por condutas reprováveis de 

terceiros, ainda que se trate de atos praticados por seus familiares. Note-se que a 

investigação é direcionada a eventuais “condutas inadequadas e reprováveis do 

candidato”. 

Aliás, o artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal de 1.988 

prevê o princípio da intranscendência ou da pessoalidade, estabelecendo que a pena 

não pode ultrapassar a pessoa do condenado. “Verbis”:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLV. nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de 

reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas 

aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido; 

(negritei)

Desta maneira, não dá para se afirmar que em razão da 

http://www.tjsp.jus.br
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genitora e do irmão da apelante terem se envolvido em prática delituosa, que a 

apelante também estaria envolvida nesse ambiente criminoso ou que, por isso, 

apresentaria conduta desabonadora com os deveres de um policial militar.

No caso “sub judice”, mostra-se desarrazoada a exclusão da 

apelada apenas por ter familiares com registros criminais, supondo haver entre eles  

laços familiares estreitos, mesmo porque, pelo que consta dos autos tanto a 

genitora, quanto o irmão da apelante foram presos em flagrante em 2.012, e a 

apelante prestou o concurso público em 2.015, quando o seu irmão ainda estava 

preso (desde outubro de 2.012), e ela já residia com seu namorado desde junho de 

2.013. 

Além disso, como se sabe, a fase de investigação social é 

destinada a averiguar a vida pregressa e atual do candidato e não de seus familiares 

e amigos.

Importante ressaltar ainda, que a apelante informou a 

existência dos processos criminais, por crime de tráfico de drogas, imputados à sua 

genitora e ao seu irmão e que ambos foram condenados, fato aliás que nem a 

própria apelada trouxe aos autos, se limitando a informar que o processo criminal 

imputado a genitora da apelante tramita em outra Unidade Federativa (Paraná  fl. 

204), relatando ainda a existência de Termo Circunstanciado imposto ao seu irmão, 

em razão de ter desacatado policiais, ao preencher o formulário da investigação 

social (fls. 177/178, 189/190), não omitindo nenhuma informação que poderia levar 

à sua reprovação nesta fase do certame, indo de encontro com os valores morais e 

éticos esperados de um profissional da Policia Militar.

Neste diapasão, embora os atos citados pela Polícia Militar não 

devam ser desconsiderados por completo, não se mostram, contudo, suficientes e 

bastantes para a exclusão da apelante do certame, sob o enfoque da 
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proporcionalidade e razoabilidade, pois se tratam de fatos que não indicam nada de 

concreto quanto à personalidade da apelante.

Ademais a Polícia Militar possui um sistema rígido de formação 

disciplinar, de tal forma que, caso a apelante venha a praticar alguma conduta tida 

como inadequada, a instituição terá como exonerá-la sem maiores problemas, de 

molde que a apelante não representa nenhum risco aparente à administração.

Diante destas considerações, verifico que a Administração 

exorbitou os limites da discricionariedade, proferindo decisão de reprovação da 

candidata, ora apelante, na fase de Investigação Social, não existindo motivos 

consistentes para declarar sua incompatibilidade com o comportamento esperado de 

um membro da corporação, baseado em condutas desabonadoras de terceiros 

(familiares), sem nada registrar à candidata na atualidade.

Sobre a matéria em análise, já se pronunciou este C. Tribunal 

de Justiça:

ATO ADMINISTRATIVO  CONCURSO PÚBLICO  CANDIDATO AO CARGO DE SOLDADO 

PM DE 2ª CLASSE  MILITAR ESTADUAL  EXCLUSÃO DO CERTAME POR 

AMBIÊNCIA CRIMINOSA, DENTRE OUTROS MOTIVOS  Inexistência de antecedentes 

criminais, sentença condenatória, ou de um conjunto de situações que possa indicar 

incompatibilidade com os princípios policiais militares, que desabonem o autor 

propriamente dito  Nenhuma pena passará da pessoa do condenado (art. 5°, 

XLV, da Constituição Federal)  Aplicação do princípio da intranscendência ou 

pessoalidade da pena aplicável  Circunstâncias informadas ao se inscrever  Solução 

do conflito por aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade  Não 

caracterizada a ocultação dolosa de informações no formulário de investigação social  

Má-fé que não se presume  Ação julgada improcedente  Sentença reformada  Recurso 

provido (Apelação nº 1021608-19.2.016.8.26.0053, Rel. Des. Heloísa Martins 

Mimessi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5ª Câm. de Direito Público; Data 

do julgamento: 24/04/2.017; Data de registro: 25/04/2.017) (negritei)
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APELAÇÃO  CONCURSO PARA INVESTIDURA NO CARGO DE SOLDADO PM DE 2ª 

CLASSE DA POLÍCIA MILITAR  EXCLUSÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO 

SOCIAL  INVESTIGAÇÃO QUE NÃO APRESENTA ELEMENTOS CONCRETOS 

CONTRA A CONDUTA DO APELANTE  Ato administrativo que determinou a 

reprovação do candidato praticado em desrespeito ao princípio da 

proporcionalidade, exorbitando os limites da discricionariedade  Fatos que não 

foram aptos a causar dano moral ao apelante  Indenização indevida  Sentença 

reformada  Recurso parcialmente provido. (Apelação nº 0023659-

93.2011.8.26.0053, Rel. Des. Moreira de Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão 

julgador: 9ª Câm. de Direito Público; Data do julgamento: 15/08/2.012; Data 

de registro: 16/08/2.012) (negritei).

Bem como desta C. 3ª Câmara de Direito Público: 

AÇÃO ANULATÓRIA  ATO ADMINISTRATIVO  CONCURSO PÚBLICO  SOLDADO PM 2ª 

CLASSE  Reprovação na fase de investigação social  Ambiência criminosa  

Inocorrência  A pesquisa social deve se resumir na vida pregressa da pessoa 

do candidato, e não de seus parentes e afins  Existência de Boletim de Ocorrência, 

em que o candidato consta como autor em crime de injúria  Fato que não se mostra 

suficiente para a exclusão do candidato do certame  Não houve instauração de inquérito 

policial, muito menos de processo criminal, motivo pelo qual o candidato não possui 

antecedentes criminais  Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 

 Dano moral  Inocorrência  Trata-se apenas de meros aborrecimentos vivenciados pelo 

apelante, que não ensejam a caracterização de um dano moral  Sentença reformada  

Recurso parcialmente provido (Apelação nº 1046635-38.2015.8.26.0053, Rel. Des. 

Camargo Pereira; Comarca: São Paulo; Data do julgamento: 01/11/2.016; 

Data de registro: 03/11/2.016) (negritei).

 

No mais, não comporta provimento o pleito de indenização 

pelos danos morais supostamente sofridos pela apelante.

É certo que a exclusão do concurso público não causa lesão à 

honra, à imagem, ou à dignidade da apelante.
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A respeito do tema, os ensinamentos de Sergio Cavalieri Filho1:

 

“(...) 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, aborrecimentos, 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 os 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...”

Nesse sentido, julgado desta C. 3ª Câmara de Direito Público já 

decidiu:

AÇÃO ANULATÓRIA  ATO ADMINISTRATIVO  CONCURSO PÚBLICO  Soldado PM 2ª 

Classe  Reprovação na fase de investigação social  Ambiência criminosa  Inocorrência 

 A pesquisa social deve se resumir na vida pregressa da pessoa do candidato, e não de 

seus parentes e afins  Existência de Boletim de Ocorrência, em que o candidato consta 

como autor em crime de injúria  Fato que não se mostra suficiente para a exclusão do 

candidato do certame  Não houve instauração de inquérito policial, muito menos de 

processo criminal, motivo pelo qual o candidato não possui antecedentes criminais  

Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade  Dano moral  

Inocorrência  Trata-se apenas de meros aborrecimentos vivenciados pelo 

apelante, que não ensejam a caracterização de um dano moral  Sentença 

reformada  Recurso parcialmente provido. (Apelação nº 

1046635-38.2015.8.26.0053; Rel. Des. Camargo Pereira; Comarca: São Paulo; 

Órgão julgador: 3ª Câm. de Direito Público; Data do julgamento: 01/11/2.016; 

Data de registro: 03/11/2.016). (negritei)

 

Deste modo, é possível dizer que o fato ocorrido com a 

apelante não passou de uma simples admoestação, um mero aborrecimento da vida 

1 CAVALIERE FILHO, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil; 2ª edição; Malheiros; 2004; pg. 98.
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cotidiana, não caracterizando um dano moral que justifique indenização.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com 

50% das despesas e custas processuais, com base no artigo 86, “caput”, do Código 

de Processo Civil2, observada a isenção que é conferida aos entes públicos, nos 

termos do artigo 6º da Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2.0033, bem como a 

gratuidade processual concedida à apelante. 

Inexistindo proveito econômico, considerando que não se trata 

de causa complexa e em face do trabalho desempenhado pelos defensores, com 

fundamento no artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil4, arbitro a verba 

honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser paga por cada parte ao patrono da 

parte contrária, observada a gratuidade processual conferida à apelante.

Assim, desnecessários mais argumentos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à presente 

apelação, para declarar nulo o ato administrativo que reprovou a apelante na 

investigação pessoal, reintegrando-a ao certame, com o retorno à frequência ao 

curso de formação respectivo; bem como para julgar improcedente o pedido de 

danos morais. Sucumbência recíproca, como acima estipulada.

KLEBER LEYSER DE AQUINO
RELATOR

(Assinatura Eletrônica)

2 Art. 86.  Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
3 Art. 6º. A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações, assim como o Ministério Público estão isentos da 

taxa judiciária.
4 Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o 

juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
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