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DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PMDF.

ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA.

TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

INIDONEIDADE MORAL. NÃO CARACTERIZADA.

1) Não é suficiente para caracterizar a inidoneidade moral do

candidato, por si só, a existência de ocorrência policial que

registra fatos acontecidos em relação aos quais foi efetuada

transação penal e extinta a punibilidade, sob pena de afronta

aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e presunção

de inocência.

2) Recurso voluntário e remessa oficial conhecido e improvidos.

Sentença mantida.

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 6ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, HECTOR VALVERDE - Relator,

JAIR SOARES - Revisor, VERA  ANDRIGHI - 1º Vogal, sob a presidência do

Senhor Desembargador HECTOR VALVERDE,  em proferir a seguinte decisão:

CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e

notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 24 de Junho de 2015.

Documento Assinado Eletronicamente

HECTOR VALVERDE

Relator
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 Em suas razões recursais de fls. 205/220, o apelante sustenta a

ausência de direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista a inexistência de

vício a ser sanado no ato administrativo que o reprovou no certame. Defende que o

procedimento da Administração foi pautado pela estrita observância das disposições

do edital. Salienta que até mesmo os atos infracionais devem ser levados em conta

na avaliação da personalidade do paciente, assim, o cometimento de crime pode ser

considerado na fase de sindicância de vida pregressa. Enfatiza que os cargos

públicos da área de segurança pública são incompatíveis com a conduta pretérita do

apelado. Destaca que o candidato foi considerado não recomendado na fase por

constar em seu desfavor uma transação penal por infração de porte de drogas

(artigo 16 da Lei 6378/76), tendo o concurso obedecido rigorosamente as regras

estabelecidas no edital. Argúi que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito das

avaliações do certamente, visto que estaria invadindo a competência da banca

examinadora. Alega que a manutenção da sentença violaria o princípio da igualdade

entre os demais candidatos, os quais foram submetidos às mesmas regras.

Assevera que foi assegurada ao apelado a ciência das razões de sua não

recomendação, bem como a oportunidade de recurso administrativo, tendo o ato

sido revestido de toda a legalidade.

 Requer seja provido o apelo, reformando-se a r. sentença, a fim de

ser julgado totalmente improcedente o pedido autoral, denegando a segurança.

 Dispensado do recolhimento de custas em face de isenção legal.

 Contrarrazões de fls. 226/229, em que apelado pugna pela

manutenção da r. sentença.

R E L A T Ó R I O

 Trata-se de Remessa Oficial e Apelação contra r. sentença (fls.

193/194) que, nos autos de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado

por WESLEY CARVALHO MADEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, concedeu a

segurança para anular o ato administrativo que excluiu o impetrante do certame na

fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. Custas ex lege.
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Conforme relatado, cuida-se de Remessa Oficial e Apelação contra

r. sentença (fls. 193/194) que, nos autos de Mandado de Segurança com pedido

liminar, impetrado por WESLEY CARVALHO MADEIRA em face do DISTRITO

FEDERAL, concedeu a segurança para anular o ato administrativo que excluiu o

impetrante do certame na fase de sindicância de vida pregressa e investigação

social. Custas ex lege.

Em suas razões recursais de fls. 205/220, o apelante sustenta a

ausência de direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista a inexistência de

vício a ser sanado no ato administrativo que o reprovou no certame. Defende que o

procedimento da Administração foi pautado pela estrita observância das disposições

do edital. Salienta que até mesmo os atos infracionais devem ser levados em conta

na avaliação da personalidade do paciente, assim, o cometimento de crime pode ser

considerado na fase de sindicância de vida pregressa. Enfatiza que os cargos

públicos da área de segurança pública são incompatíveis com a conduta pretérita do

apelado. Destaca que o candidato foi considerado não recomendado na fase por

constar em seu desfavor uma transação penal por infração de porte de drogas

(artigo 16 da Lei 6378/76), tendo o concurso obedecido rigorosamente as regras

estabelecidas no edital. Argúi que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito das

avaliações do certamente, visto que estaria invadindo a competência da banca

examinadora. Alega que a manutenção da sentença violaria o princípio da igualdade

entre os demais candidatos, os quais foram submetidos às mesmas regras.

Assevera que foi assegurada ao apelado a ciência das razões de sua não

recomendação, bem como a oportunidade de recurso administrativo, tendo o ato

sido revestido de toda a legalidade.

Requer seja provido o apelo, reformando-se a r. sentença, a fim de

ser julgado totalmente improcedente o pedido autoral, denegando a segurança.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor apelante participava

do certame público para formação de soldado do quadro de praças policiais militares

combatentes da Policia Militar do Distrito Federal (QPPMC), consoante os termos do

Edital nº 41, de 11/12/2012 (fls. 53/64)

O referido concurso tinha previstas as seguintes fases: 1) Prova

Objetiva; 2) Prova Discursiva; 3) Teste de Aptidão Física (TAF); 4) Exames de

V O T O S

O Senhor Desembargador HECTOR VALVERDE - Relator

Conheço do apelo e da remessa necessária, porquanto preenchidos

os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.
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Avaliação Psicológica; 5) Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social.

O autor apelante logrou êxito nas fases de provas e teste físico, bem

como de avaliação psicológica. Na quinta fase, no entanto, o candidato foi

considerado contraindicado, tendo interposto recurso (fls. 20/40) à Banca

Examinadora.

O resultado da contra-indicação dispõe expressamente (fl. 159):

 

"Consta em desfavor do Candidato, o IP N.º 213/2003 - 29ª DP

- AUTOR - LEI 6368/76 Processo: 20030110925685-1 JEC

BRASÍLIA/DF;

Diante do exposto, essa Comissão CONTRAINDICA o

candidato, por ter apresentado CONDUTA INCOMPATÍVEL

com o exercício da atividade policial militar conforme figurou no

fato identificado"

 

 

Segundo consta em suas razões de recurso, teria o candidato

praticado, há cerca de dez anos atrás, quando contava com vinte anos de idade, o

fato previsto na já revogada Lei nº 6.368/76, art. 16.

À época, o apelado, nos termos do artigo 76 da Lei 9099/95, foi

beneficiado pela transação penal com a aplicação da restritiva de direitos de

prestação de serviços à comunidade. Devidamente cumpridos os compromissos

propostos pelo Ministério Público, foi declarada extinta a punibilidade do fato,

conforme sentença colacionada à fl. 32.

Perceba-se que a infração imputada ao apelado não se trata de

crime grave, que implique violência ou grave ameaça à pessoa, ou que demonstre

ter a personalidade do autor voltada para a prática reiterada de crimes, ou que

demonstre desprezo pelo patrimônio alheio, ou personalidade perigosa.

Ademais, sobreleva notar que, atualmente, o delito supostamente

praticado por ele sofreu forte abrandamento na legislação, conforme se constata da

Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Com efeito, o cargo almejado na segurança pública envolve regime

de conduta e comportamento pessoal e funcional com ditames regratórios de

caserna rígidos e compatíveis as funções a serem exercidas, razão pela qual as
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investigações sobre a vida pregressa do candidato se afiguram importantíssimas.

Além disso, a Administração Pública rege-se pelo princípio da

legalidade, devendo agir estribada nos ditames conferidos pela Lei (art. 37, caput,

CF/88).

Paralelamente ao princípio da legalidade, a Administração Pública

deve obedecer ao princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/88). Ou

seja, "deve não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em

suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto"

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed., São

Paulo: Atlas, 2013, p. 21-22).

Atento a esses mandamentos, e a fim de conferir-lhes densidade

normativa, tem-se as Portarias PMDF nºs 701/2010 e 718/2010. A primeira aborda

aspectos morais e funcionais dos candidatos para ingresso na PMDF, indicando

fatos e atos que afetam a idoneidade moral e conduta ilibada do candidato, como a

habitualidade em descumprir obrigações legítimas; prática de ato tipificado como

infração penal ou qualquer prática atentatória a moral e aos bons costumes;

envolvimento, como indiciado, em inquérito policial ou inquérito policial militar, ou

envolvimento, como autor, em termo circunstanciado de ocorrência, figurando como

réu em ação penal ou, ainda, respondendo a procedimento administrativo disciplinar

(arts. 4º e 9º). Essa Portaria prescreve que "será contraindicado, sem prejuízo das

sanções penais, quando cabíveis, o candidato que: V- tiver conduta tipificada em

quaisquer dos atos e fatos previstos no artigo anterior [art. 9º], após análise da sua

defesa".

A Portaria nº 718/2010 estatui o Código de Ética da PMDF, e

determina que, no exercício de suas funções, o policial militar deve pautar sua

conduta por elevados padrões de ética, mediante princípios que lá elenca (art. 6º).

Dessa forma, com base nos argumentos dispostos, não restam

dúvidas que a Administração Pública, por meio da banca examinadora do concurso

público, eliminou o candidato porque assim deveria ter feito por força da estrita

legalidade.

Analisando-se os comandos sublinhados, que serviram de base para

contraindicar o apelado, observa-se não haver margem de discricionariedade para a

banca examinadora.

Ou seja, o autor foi considerado contraindicado em face da

existência de fato desabonador, qual seja infração por porte de drogas.

Porém, há se observar que, in casu, foi concedida a transação penal

pelo juízo especial criminal e, após o cumprimento de pena restritiva de direito, foi
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extinta a punibilidade do fato.

Importante destacar que de acordo com a Lei 9099/95, se o acusado

cumpre as cumpre as condições impostas, expirado o prazo de prova, sem

revogação do benefício da suspensão condicional do processo, será declarada

extinta a punibilidade. Não há que se falar em denúncia, instrução penal e nem

culpa.

O candidato, portanto, estaria sendo eliminado do concurso em

decorrência da existência de uma notícia de infração que nem se tornou

efetivamente ação penal (em razão da existência da transação) e que,

posteriormente, foi arquivada em face da extinção da punibilidade.

Assim, apesar de a estipulação da idoneidade moral possuir guarida

no art. 37, I e II, da CF, entendo que o ato de exclusão do candidato do certame da

PMDF, por conta do fato mencionado, fere a razoabilidade e proporcionalidade,

princípios que, igualmente devem ser observados pelo Administrador.

O princípio da proporcionalidade, agasalhado pela nossa

Constituição (de forma implícita no princípio do devido processo legal, art. 5º, LIV), e

por diversas vezes aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamenta-se no

controle do excesso de poder, a fim de balizar a legitimidade de atos estatais que

extrapolam poderes para atingir determinados objetivos.

A grosso modo, a fim de aferir se um ato do Poder Público foi

proporcional, adequado para os fins a que se destina, a doutrina costuma

sistematizar a sua aplicação, ao avaliar se o ato foi adequado (a decisão é

adequada à finalidade esperada), exigível ou necessária (a decisão tomada é

imprescindível, não havendo outro método menos gravoso para se atingir a

finalidade), e proporcional em sentido estrito (as vantagens da decisão superam as

desvantagens).

Assim, numa análise mais crítica sob a ótica da proporcionalidade ao

caso dos autos, entendo que a qualidade moral e a vida pregressa do autor não

encontram óbices nas Portarias da PMDF.

Cumpra destacar que a pretensão do apelado, diante do caso em

concreto, não fere o princípio da igualdade entre os candidatos, tendo em vista que,

conforme dito alhures, a decisão da banca examinadora se mostra abusiva por

ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Analisando caso semelhante, seguem precedentes desta Corte, in

verbis:
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"PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE

FORMAÇÃO -  AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO

FEDERAL. EDITAL Nº 1/2013. RECURSO DO RÉU/DISTRITO

FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA ETAPA DE

SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO

SOCIAL.  IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL.

TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

S E N T E N Ç A  M A N T I D A .  R E C U R S O  E  R E M E S S A

N E C E S S Á R I A  N Ã O  P R O V I D O S .  

 1. O pedido autoral de declaração de nulidade do ato atacado

encontra-se fundamentado na não observância dos princípios

da legalidade e razoabilidade, matéria que não refoge ao

controle judicial, restando patente a possibilidade jurídica do

pedido.

 2. Comprovado que não houve instrução na esfera penal, em

razão da suspensão condicional do processo, restando extinta

a punibilidade do autor do fato após o cumprimento das

condições fixadas na transação, não se pode estabelecer juízo

de presunção de culpa em desfavor do candidato, até porque

as informações expostas no registro policial não foram

submetidas ao contraditório. Não restou provado que o

candidato efetivamente portava substância entorpecente, o que

seria imprescindível que a comissão promovesse a apuração

dos fatos, sujeita ao contraditório, o que não foi realizado.

 3. Não comparece razoável a eliminação do candidato em

razão da existência de transação penal anterior, cuja

punibilidade foi declarada extinta por sentença transitada em

julgado. Aliás, a utilização dessa informação para fins de

investigação social não encontra previsão legal, consoante se

infere do disposto no artigo 202 da Lei de Execução Penal,

verbis:"Art.202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da

folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade

policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou
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referência à condenação, salvo para instruir processo pela

prática de nova infração penal ou outros casos expressos em

lei.

APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO AO

RECURSO E À REMESSA NECESSÁRIA para manter a r.

s e n t e n ç a  r e c o r r i d a . "  ( A c ó r d ã o  n . 8 6 8 3 0 8 ,

20140111008337APO, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor:

FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento:

20/05/2015, Publicado no DJE: 28/05/2015. Pág.: 162)

 

"DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.

SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. TRANSAÇÃO PENAL.

I - Não existindo registro de fato na vida pregressa do

candidato que possa desabonar a sua conduta, a realização de

transação penal, nos termos da Lei n.º 9.099/95, não pode

obstar seu ingresso no serviço público, mesmo considerando

as peculiaridades do cargo almejado.

II - Deu-se provimento ao recurso." (Acórdão n.858874,

20140110566046APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA,

Revisor: VERA  ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de

Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 07/04/2015. Pág.:

280)

 

"ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL

MILITAR. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E

INVESTIGAÇÃO SOCIAL.  

Não é lícita a eliminação de candidato em concurso público

para o cargo de soldado da polícia militar, na fase de

sindicância de vida pregressa e investigação social, em razão

de ação penal em que obteve suspensão condicional do

processo. Apelação e remessa ex officio não providas."

(Acórdão n.690228, 20100112304328APO, Relator: JAIR

SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6ª Turma

Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE:

09/07/2013. Pág.: 211)
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Por derradeiro, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça é pacífica no sentido de afastar a exclusão do candidato enquanto inexistir

condenação transitada em julgado, sob pena de violação do princípio constitucional

da presunção de inocência:

 

"AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO

PARCIALMENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE

INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO

PENITENCIÁRIA. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.

TRANSAÇÃO PENAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.

R E Q U I S I T O S  A U T O R I Z A D O R E S  D A  L I M I N A R .

CARACTERIZAÇÃO.  PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO EM

PARTE PARA RESERVAR VAGA AO CANDIDATO. AGRAVO

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na espécie, o cargo a ser preenchido é de  inspetor

penitenciário. O edital do concurso prevê o caráter eliminatório

da etapa de investigação social. Todavia, considerando que ao

agravado foi concedida suspensão condicional do processo

penal, e que referido benefício está sendo cumprido,

regularmente, presume-se que, ao final do prazo de dois anos,

ocorrerá, conforme determina a lei, a extinção da punibilidade

do candidato, e o consequente arquivamento dos autos. Por

isso a liminar fora deferida, parcialmente, apenas, para

reservar-lhe a vaga.

2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no

RMS 31 .410 /RJ ,  Re l .  M in i s t ro  CELSO L IMONGI

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 30/03/2011)

 

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CABOS DA PMDF.

C A N D I D A T O  Q U E  R E S P O N D E  A  P R O C E S S O
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CRIMINAL.INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA NO CURSO

DE FORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO

DEFINITIVA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE

INOCÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.   Ofende o princípio da presunção de inocência a exclusão

do concurso público de candidato que responde a processo

criminal, sem sentença condenatória transitada em julgado.

Precedentes do STF e do STJ.

2.   Agravo Regimental desprovido." (AgRg no REsp

1127505/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,

QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011)

 

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE

PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE

CANDIDATO POR CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL.

S E N T E N Ç A  N Ã O  T R A N S I T A D A  E M  J U L G A D O .

IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE

INOCÊNCIA.RECURSO PROVIDO.

1. Em observância ao princípio da presunção de inocência - art.

5º, LVII, da Constituição Federal -, não se admite, na fase de

investigação social de concurso público, a exclusão de

candidato condenado na esfera criminal por sentença não

transitada em julgado.

Precedentes do STF e do STJ.

2. Recurso ordinário provido." (RMS 32.657/RO, Rel. Ministro

ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em

05/10/2010, DJe 14/10/2010)

 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário e à

remessa necessária.

É como voto.
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Em conformidade com a lei, dispôs expressamente o edital no item

15.1: "os candidatos serão submetidos à sindicância de vida pregressa e

investigação social, de caráter unicamente eliminatório, para fins de avaliação de

sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para o ingresso

e exercício da profissão de Policial Militar, estabelecidos na Lei n.º 7.289, de 18 de

dezembro de 1984, alterada pela Lei n.º 7.475, de 13 de maio de 1986, e pela Lei n.º

11.134/05 e definidos no Código de Conduta Ética Profissional para o Policial Militar

(Portaria PMDF n.º 142, de 15 de julho de 1997)"(f. 58).

O regulamento do concurso público dispõe que, para a investidura

no cargo, o militar da PMDF deve ter idoneidade moral, que será feita por meio de

sindicância da vida pregressa e investigação social.

A exigência de comprovação de idoneidade e conduta ilibada na

vida pública e privada é legítima.

Decidiu o e. STJ que "a investigação social, em concurso público,

não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais

que porventura tenha praticado. Serve, também, para avaliar sua conduta moral e

social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres

e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial." (RMS

22980/MS, Rel.ª Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta

Turma, DJe 15/09/2008).

O autor foi eliminado na fase de investigação social porque, em

14.2.05, supostamente, cometeu crime do art. 16, caput, da L. 6.368/76 - de

consumo de substância entorpecente. Houve transação penal, sequer sendo

oferecida denúncia contra ele (f. 26).

A transação penal não constará de certidão de antecedentes

criminais, salvo para impedir o mesmo benefício no prazo de cinco anos, e não terá

efeitos civis (L. 9.099/95, art. 76, § 6º).

E foi declarada extinta a punibilidade em 23.8.05 (f. 32).

Segue que, assim como na suspensão condicional do processo, não

há admissibilidade de culpa. O acusado aceita a transação penal para se livrar do

processo sem admitir a culpa e, assim, continua gozando a presunção de inocência.

A transação penal sequer pode ser mencionada na certidão de

antecedentes criminais.

O Senhor Desembargador JAIR SOARES - Revisor

A L. 7.289/84, alterada pela L. 11.134, de 15.7.05, prevê, no art. 11,

para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino policial

militar, dentre outros requisitos, a idoneidade moral.
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Além da presunção de inocência, o fato praticado quando o autor

tinha vinte anos não pode ser considerado como incompatível com o exercício do

cargo para o qual concorre. Não pode impedir que ele participe de concurso público.

Com efeito, não é razoável excluir de concurso público candidato em circunstâncias

que tais.

O fato - uso de substância entorpecente - ocorreu no ano de 2005,

quando o autor tinha vinte anos. Passaram-se, pois, mais de 10 anos.

Não é razoável que continue marcado pelo resto da vida. Do

contrário, não haveria sentido aceitar a proposta de transação penal. Seria melhor

que a ação penal prosseguisse, pois poderia ser que ele fosse absolvido.

Nesse sentido, trecho do voto do em. Min. Luis Felipe Salomão, no

REsp 1334097/RJ, a respeito do direito ao esquecimento:

"Com efeito, o reconhecimento do direito ao esquecimento dos

condenados que cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram

absolvidos em processo criminal, além de sinalizar uma evolução cultural da

sociedade, confere concretude a um ordenamento jurídico que, entre a memória -

que é a conexão do presente com o passado - e a esperança - que é o vínculo do

futuro com o presente -, fez clara opção pela segunda. E é por essa ótica que o

direito ao esquecimento revela sua maior nobreza, pois afirma-se, na verdade, como

um direito à esperança, em absoluta sintonia com a presunção legal e constitucional

de regenerabilidade da pessoa humana." (REsp 1334097/RJ, Rel. Ministro LUIS

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/09/2013).

Não se pode impedir que o autor reconstrua sua vida, sobretudo

porque não chegou a ser condenado, ou seja, culpado pelo fato que lhe foi

imputado.

A respeito do tema, julgados do c. STJ:

 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO

PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE

PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO

PROCESSADO.  PRESCRIÇÃO.  PRESUNÇÃO DE

INOCÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.

DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. ART. 255 DO RISTJ.

I - O simples fato do candidato ter sido processado, há

anos,  pela prát ica de cr ime de porte i legal  de

entorpecentes, sendo que foi extinta sua punibilidade pela
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prescrição da pretensão punitiva, não pode ser considerado

como desabonador de sua conduta,  seu maior

detalhamento, a ponto de impedir sua participação no

concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da

presunção de inocência.

(...) Recurso não conhecido."(REsp 327.856/DF, Rel. Ministro

FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2001, DJ

04/02/2002, p. 488 - grifou-se);

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO

PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE

CANDIDATO EM RAZÃO DE PROCESSO CRIMINAL JÁ

E X T I N T O  P E L A  P R E S C R I Ç Ã O  R E T R O A T I V A .

IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE

INOCÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E

IMPROVIDO.

1.  Em observância ao princípio da presunção de inocência

- art. 5º, LVII, da Constituição Federal, não se admite, na

fase de investigação social de concurso público, a

exclusão de candidato em virtude de processo criminal

extinto pela prescrição retroativa. Tal fato não tem o condão

de afetar os requisitos de procedimento irrepreensível e

idoneidade moral.

2. Recurso especial conhecido e improvido ." (REsp

414.929/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA

TURMA, julgado em 12/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 510 -

grifou-se).

 

A presunção de inocência, contudo, não afasta a existência de

antecedentes em nome do acusado, os quais, no entanto, se não se referem a fato

grave, incompatível com exercício do cargo público para o qual concorre, não podem

impedir que participe de concurso público.

Em razão de interesse público que impõe à Administração manter

quadro funcional idôneo, é razoável selecionar candidatos que possuam idoneidade

moral irrepreensível a fim de comporem a carreira da polícia militar.

No entanto, o exame da vida pregressa do candidato pela

Administração Pública deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da
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proporcionalidade, pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Sobre o tema, o seguinte julgado deste Tribunal:

 

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO

PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO

DA PMDF. ETAPA DE SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA

E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO CONSIDERADO

INAPTO. EXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS.

AUSÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA

TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO

CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. Pelo edital regulador do concurso, a avaliação da conduta

pregressa e a idoneidade moral do candidato são requisitos

indispensáveis para o ingresso e exercício da profissão de

policial militar.

2. Nada obstante, afigura-se desarrazoada e ofende o princípio

constitucional da presunção de inocência a exclusão de

candidato com base, apenas, na existência de ocorrências

policiais, antes, pois, da instauração de processo judicial e,

mais do que isso, antes da prolação de sentença penal

condenatória transitada em julgado. Precedentes.

3. Agravo de instrumento provido para, confirmando a liminar,

manter suspenso o ato administrativo que considerou o

Agravante inapto para ingresso na PMDF, assegurando-lhe,

p o i s ,  a  p e r m a n ê n c i a  n o  c o n c u r s o  p ú b l i c o " .

(20110020001339AGI, Relator Flavio Rostirola, 1ª Turma Cível,

julgado em 09/02/2011, DJ 15/02/2011 p. 60).

 

Nego provimento ao recurso e à remessa.

 

A Senhora Desembargadora VERA  ANDRIGHI - Vogal

Com o relator.
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 D E C I S Ã O

CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME.
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