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Conclusão 

Aos 21/08/2018 08:37:36, faço esses autos concluso ao Dr(a) Eduardo 

Magrinelli Júnior,  MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Naviraí-MS. Eu,                     Diretor de 

Cartório o digitei. 

SENTENÇA  
Vistos e examinados estes autos sob nº 0800729-66.2018.8.12.0029 de  
AÇÃO Procedimento Comum em que é Requerente:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e Réu:  Estado de Mato Grosso do Sul  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, qualificado(a)(s) nos autos, ajuizou  

esta Ação em face de(o) Estado de Mato Grosso do Sul, expondo o seguinte: após a aprovação 

no Concurso Público de Provas para ingresso no Curso de Formação de Soldado da Polícia 

Militar deste Estado, quase três anos depois de sua formação, a Administração Pública o 

considerou inapto na 5ª fase do aludido concurso, fase esta referente à investigação social. 

Conta que a motivação do ato administrativo funda-se exclusivamente, em fotocópias de 

boletins de ocorrência e extratos de andamentos processuais, sem considerar a realidade fática 

constatada pelo encarregado do PAD. Entende, assim, que houve violação ao princípio da 

legalidade e do devido processe legal, bem como não foi observado os princípios da 

proporcionalidade, razoabilidade e moralidade. 

Desenvolve, no correr de longuíssima petição, os seguintes  

tópicos: a) do processo administrativo 31/302275/2016; b) da veracidade dos fatos; c) da análise 

minuciosa de cada apontamento; d) da possibilidade de apreciação judicial; e) da motivação do 

ato administrativo decisório. 

Fez pedido antecipatório para suspender a eficácia do PA 

31/302275/2016; no mérito a declaração de nulidade do referido PA, considerando-o apto na 5ª 

fase do concurso mencionado, mantendo-se-o na condição de Soldado da Polícia Militar. 

Vieram documentos às fls. 53/716 e 719/726.  

Decisão de fls. 727/734 que deferiu o pleito antecipatório –  

cautelar.  

Citado (fls. 740), o Requerido contestou às fls. 742/772, onde  

desenvolve, amplamente, os seguintes tópicos: a) da legalidade do processo administrativo n. 

31/302275/2016; b) a fase de investigação social perdura até o fim do estágio probatório – 

tempestividade do processo administrativo – ausência de ineficiência administrativa; c) 

ausência de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; d) licitude das 

provas; e) publicidade do ato que concluiu pela inaptidão – boletim do Comando Geral é meio 

de divulgação dos atos oficiais da instituição – plena eficácia do ato administrativo; f) 

competência das autoridades processantes; g) correção e proporcionalidade da decisão que 

declarou a inaptidão do candidato na fase de investigação social; h) caráter discricionário da  
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decisão a minimizar as possibilidades de controle pelo Judiciário; i) ausência de desvio de 

finalidade; j) correspondência dos motivos do ato com a realidade fática. 
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Encerra pedindo a improcedência. 

Impugnação às fls. 775/781.  

Pediram as partes o julgamento antecipado – fls. 791 e 793.  

Às fls. 794/812 foi juntado ofício e cópia do acórdão tirado do 

Agravo de Instrumento que o Requerido interpôs contra a decisão que deferiu a liminar, a que 

foi negado provimento.  

Relatados.   

Decido. 

Em ordem o processo. Presentes as condições da ação e os  

pressupostos de validade da relação processual, comportando o mesmo julgamento antecipado 

na forma do inc. I, do art. 355 do CPC o que, de resto, foi pedido pelas partes quando disseram 

não ter mais provas a produzir.  

Quer o Autor a declaração judicial de nulidade do Processo  

Administrativo n. 31/302275/2016 e demais atos dele emanados que concluiu pela sua 

'inaptidão' na 5ª fase – intitulada "Investigação Social" do Concurso Público de Provas para 

ingresso no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do 

Sul, regulado pelo Edital n. 1/2013 – SAD/SEJUSP/PMMS, para que seja mantido no Cargo de 

Soldado da Polícia Militar, com promoções e demais direitos daí decorrentes. 

Alega que o prefalado Processo Administrativo teria vários  

vícios, de ordem formal, que seriam os seguintes: 1] intempestividade, demonstrando a 

ineficiência da Administração Pública, eis que instaurado após a conclusão do Curso de 

Formação de Soldado, que se deu em 25 de maio de 2015; 2] violação ao contraditório, ampla 

defesa e devido processo legal pois as provas não teriam sido analisadas minuciosamente, bem 

como os pareceres e a conclusão teriam sido prolatados sem a participação do acusado; 3] as 

provas utilizadas no procedimento seriam ilícitas, de forma a contaminar todo o procedimento; 

4] o ato administrativo que declarou a inaptidão não teria eficácia jurídica, pois não teria sido 

publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, em ofensa ao princípio da 

publicidade; 5] a autoridade processante seria incompetente, porquanto o Decreto n. 

13.727/2013, que autorizou a realização do certame, estabelecia a competência da Secretaria de 

Estado de Administração e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para a realização 

dos atos concernentes ao certame.  

Sob o aspecto material afirma que a decisão que concluiu pela  

sua exclusão pautou-se no fato de ele ter omitido, quando do preenchimento do Formulário de 

Investigação Social, processos penais e boletins de ocorrência em que figuraria como autor de  
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delitos, mas que, entretanto, a seu ver não houve omissão eis que aludidas ações e boletins 

referem-se a crimes: 1] que não teve ciência, já que dependiam de representação do ofendido 

para prosseguimento, sem que esta tenha sido oferecida; 2] foi confundido com seu irmão; 3] 

foram objeto de medidas despenalizadoras integralmente cumpridas, tendo sido extinta sua 

punibilidade; 4] não se enquadrariam no lapso de cinco anos mencionado no item 15.2.J do 

Edital.  

Argumenta, por fim, que a decisão administrativa não  

observou os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade, razoabilidade e 

moralidade.  

O Estado de Mato Grosso do Sul, na bem lançada peça de  

contestação da lavra da i. Procuradora Marcela Gaspar Pedrazzoli, rebate, com consistentes 

fundamentos, ponto por ponto das alegações do Autor.  

Um primeiro ponto que deve ser esclarecido é sobre o controle,  

pelo Judiciário, dos atos administrativos quando, embora acobertados pelo manto da legalidade, 

ofendam princípios como o da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade. 

Sabido e ressabido que mesmo o ato administrativo chamado  

de discricionário – que  não é outra coisa senão o ato praticado com liberdade de ação 

administrativa, mas sempre dentro do limites permitidos em lei – tem sempre a competência, a 

finalidade e a forma como elementos vinculados, de modo que esses elementos sempre poderão 

ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, no chamado Controle de Atos Administrativos 

pelo Judiciário.  

Óbvio que a atividade discricionária encontra justificativa na  

impossibilidade do legislador prever ou catalogar na lei todos os atos que a prática 

administrativa exige. Mas, "mesmo quanto aos elementos discricionários do ato há limitações, 

impostas pelos princípios gerais do Direito e pelas regras da boa administração, que, em última 

análise, são preceitos de moralidade administrativa".1   

O Prof. Hely Lopes Meirelles, na consagrada obra citada,  

leciona o seguinte:  

"E rro é considerar- se o ato discricionário imune à apreciação  
judicial, pois a Justiça poderá dizer sobre sua legitimidade e os limites de opção do agente administrativo, ou 
seja, a conformidade da discricionariedade com a lei e com os princípios jurídicos.  

O que o Judiciário não pode é, no ato discricionário, substituir o  
discricionarismo do administrador pelo do juiz. Não pode, assim, "invalidar opções administrativas ou substituir 

critérios técnicos por outros que repute mais convenientes ou oportunos, pois essa valoração" é privativa da 

Administração. Mas pode sempre proclamar as nulidades e coibir os abusos da Administração".  

                                                           
1 Hely Lopes Meirelles – Direito Administrativo Brasileiro, 37ª edição, Malheiros, p. 124 
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E mais à frente:  
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 "A  competência  do  Judiciário  para  a  revisão  de  atos  
administrativos restringe- se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade 

entende- se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende- se a 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....". 
"Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de  

legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, 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." 
"Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato,  

infenso a revisão judicial, com o ex ame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo. 

E x emplificando: o Judiciário não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma 

penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre ex aminar seu cabimento e a regularidade forma de sua 

imposição. Nesse sentido, já decidiu o T JS P, com inteira razão: "Para que o Judiciário bem possa verificar se 

houve a ex ata aplicação da lei, força é que ex amine o mérito da sindicância ou processo administrativo, que 

encerra o fundamento legal do ato".  

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo2, dois jovens, mas não  

menos competentes, administrativistas, também são enfáticos em admitir o exame, pelo 

Judiciário, dos atos discricionários:  

"C om efeito, os atos discricionários podem ser amplamente  
controlados pelo Judiciário, no que respeita a sua legalidade ou legitimidade. Por ex emplo, um ato discricionário 

do Poder E x ecutivo pode ser anulado pelo Poder Judiciário em razão de vício de competência, de desvio de 

finalidade, de vício de forma (se foi desatendida determinada forma ou formalidade que a lei considerasse 

essencial à validade do ato), de vício de motivo (por ex emplo, comprovação de inex istência dos fatos alegados 

pela administração, na motivação do ato, como ensejadores de sua prática) e de vício de objeto (por ex emplo, 

ato praticado com conteúdo não previsto em lei; imagine- se, na esfera federal, um ato de suspensão disciplinar 

por 100 dias: seria nulo por vício de objeto, porque a lei só autoriza a suspensão por 90 dias). 
 Ainda,  os controles de razoabilidade e proporcionalidade  
possibilitam anulação, pelo Poder Judiciário, de atos discricionários que tenham sido praticados fora da esfera 

de mérito administrativo estabelecida pela lei". 

E é sob essa perspectiva, arrimado nas lições acima, que o caso  

posto a exame será decidido.  

Deixei dito já na decisão antecipatória: 

Da análise do procedimento administrativo juntado aos autos  

                                                           
2 Direito Administrativo Descomplicado, Editora Método, 23ª edição, p. 951  
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observa-se que foi declarado pelo Comandante-Geral da PMMS que o Requerente não logrou 

êxito na 5ª Fase do Concurso Público para ingresso na PMMS, declarando-se nulos atos 

administrativos de sua admissão na instituição, em razão de ter sido considerado que houve 

omissão de fatos relevantes da vida pretérita, sendo, ainda, considerado que ele não possui o 

perfil condizente com a condição de Policial Militar.  
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A 5ª Fase do Concurso Público a que se submeteu o Autor está  

devidamente prevista no Edital nº 1/2013 – SAJ/SEJUSP/PMMS (fls. 658/659) denominada 

"DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL":  

12.1 – A Investigação Social, de caráter eliminatório, será realizada durante  
todas as fases do concurso, visando verificar a conduta moral e social do candidato, bem como confirmar as 

informações fornecidas, verificando a veracidade dessas informações ou eventual omissão de dados. 
12.1.1 – A Investigação Social, de caráter confidencial, será realizada pela 2ª 

Seção do Estado-Maior da Polícia Militar, através de sua Agência Central e das Agências Regionais, Núcleo das 

Agências e Órgãos de Busca, que coletarão dados sobre a conduta do candidato e fim de avaliar, objetiva e 

subjetivamente, se el reúne condições morais para exercer as funções de soldado da Polícia Militar. 
12.1.2 – A conduta do candidato será avaliada por meio da análise da vida  

pregressa e atual, do comportamento individual e social do candidato, bem como a adaptação aos princípios 

básicos, deveres e proibições impostas ao Soldado da Polícia Militar pela Lei Complementar n. 53, de 30 de agosto 

de 1990. 
12.1.3 – Se durante o período da Investigação Social for constatado  

qualquer conduta irregular do candidato, que o desabone, será aberto procedimento administrativo que poderá 

excluí-lo, a qualquer momento, de qualquer uma das fases do Concurso Público de Provas para Ingresso no Curso 

de Formação de Soldados PM/2013, impedir ou anular sua matrícula e/ou excluí-lo do Curso de Formação de 

Soldados PM.  

E essa previsão editalícia deriva, diretamente, do comando  

legal exarado pela Lei Estadual nº 3.808/20093 que, na Seção VII, do Capítulo II, subtítulo "Da 

Investigação Social", prescreve: 

Art. 44. Durante a realização de todas as fases do Concurso Público, no  
período do Curso de Formação e durante o estágio probatório será realizada a investigação social, que 

abrangerá, também, a investigação da vida civil e criminal dos candidatos, de caráter eliminatório, visando 

verificar sua conduta moral e social, bem como confirmar as informações fornecidas, verificando a veracidade 

destas ou eventual omissão de dados.  
Art. 45. A investigação social, de caráter confidencial, será realizada pela  

2ª Seção do Estado-Maior da Polícia Militar, por intermédio de sua Agência Central e das Agências Regionais, 

Núcleo das Agências e Órgãos de Busca, e órgãos similares do CBM-MS, que coletarão dados sobre a conduta 

do candidato a fim de avaliar, objetiva e subjetivamente, se reúne condições morais para ser membro da Polícia 

Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, dada a natureza e o grau de responsabilidade do cargo militar estadual 

no exercício das funções institucionais.  
Art. 46. A conduta do candidato será avaliada por meio da análise da vida  

                                                           
3 Dispõe sobre concurso público para o ingresso no Curso de Formação das Carreiras de Oficiais e Praças da 

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, estabelece os requisitos 

indispensáveis para o exercício das funções militares, e dá outras providências 
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pregressa e atual, de seu comportamento individual e social, bem como a adaptação aos princípios básicos, 

deveres e proibições impostas ao militar estadual pela Lei Complementar nº 53, de 30 de agosto de 1990, e demais 

normas pertinentes. 
Art. 47. Se durante o período da Investigação Social for constatada  

qualquer conduta irregular do candidato, que o desabone para o exercício das funções institucionais, será aberto 

procedimento administrativo, em que lhe será dada a oportunidade do contraditório e ampla defesa e, comprovada 

a irregularidade, o candidato será excluído a qualquer momento, seja qual for a fase do Concurso Público para 

Ingresso no Curso de Formação a que concorreu, ou serão declarados nulos os atos de ingresso na instituição 

militar a que pertencer.  

Pois bem. 
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Ao contrário do que afirma o Autor, o Processo Administrativo  

nº 31/302275/2016 que o excluiu das fileiras da gloriosa Polícia Militar não padece de nenhum 

vício de forma, estando em absoluta conformidade com a legislação de regência.  

Tampouco é o mesmo intempestivo porque, segundo alega o 

Autor, quando nascido, já havia sido concluído, por ele, o Curso de Formação. A Lei 3.808/09 

é expressa em rechaçar essa alegação: 

 Art. 9º. O Concurso Público para Ingresso no Curso de Formação de 

Oficiais e Praças na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul constará das 

seguintes fases distintas, sucessivas e eliminatórias, destinadas a proporcionar a avaliação precisa da capacidade 

e da aptidão do candidato para o ingresso na carreira, levando em consideração as exigências intelectuais, de 

saúde física e psicológica, de aptidão física, de conduta pessoal, social e moral, impostas para o exercício das 

atribuições dos militares estaduais: 
(...) 
V – Fase V – Investigação Social, que abrangerá, também, a investigação  

da vida pregressa social, civil e criminal, de caráter eliminatório. 
Art. 43. Encerrada a prova de capacidade física, será divulgado o  

resultado com a relação dos candidatos considerados "aptos" e "inaptos". 
§1º Encerrada a fase recursal de 2(dois) dias úteis, será homologado o  

resultado final do Concurso Público para Ingresso no Curso de Formação de Ofíciais e Praças da PMMS e do 

CBMMS, ressalvada a investigação social que perdurará até ao final do estágio probatório. 

E esse período de realização da investigação social, cuja  

duração inclui o período de estágio probatório, ainda vem previsto no art. 44 acima transcrito.  

Da mesma forma, embora o Edital do Concurso não mencione,  

expressamente, o período máximo em que a Investigação Social pode ser realizada, isso fica 

muito claro pela leitura dos itens 12.1.3 onde vem dito que "Se durante o período da 

Investigação Social..." período que, obviamente, vai até o fim do estágio probatório, e 16.3 

quando diz que "Verificado a qualquer época que o candidato apresentou declaração falsa ou 

dados incorretos no Formulário de Inscrição,...", devendo-se entender a expressão "a qualquer 

época" tendo como limite o esgotamento do tempo de estágio probatório.  
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Então, se o Processo Administrativo foi instaurado enquanto o 

Autor ainda não havia sido aprovado no estágio probatório, não há que se falar em sua 

intempestividade e muito menos dizer que houve ineficiência da Administração Pública, visto 

que, como consta na contestação, foram disponibilizadas 524 vagas no Edital, e o Poder Público 

teve que averiguar as informações prestadas por todos os candidatos e, mesmo assim, tendo o 

Curso de Formação se encerrado em 25/05/2015, em 26/04/2016 havia parecer quanto a etapa 

de investigação social do Requerente, de modo que a atuação da administração deu-se em tempo 

razoável. 

Não houve, outrossim, violação ao devido processo legal, ao  

contraditório e a ampla defesa, como quer convencer o Autor.  

Já reconheci isso na decisão de fls. 727 quando asseverei que o  

processo administrativo observou, a contento, esses três princípios, visto que sua instauração é  
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prevista no art. 47 da Lei 3.808/09 e foi, também, prevista no Edital, item 12.1.3. 

Quando descoberto, pelos encarregados da investigação social,  

que o Requerente omitiu a existência de boletins de ocorrência e ações penais em que figurava 

como autor, indiciado ou réu, o Diretor de Inteligência, analisando essas informações/omissões, 

emitiu parecer pela abertura do processo administrativo para proporcionar ao Autor a 

possibilidade de ampla defesa e contraditório e isso foi seguido à risca. 

E como bem posto pela i. Procuradora do Estado, "nesse  

momento inicial, como não houve qualquer prejuízo ao exercício das funções do Autor ou 

imposição de sanção, não havia necessidade de instauração de um contraditório prévio, à 

semelhança do que sucede em inquéritos policiais e sindicâncias administrativas. Estava-se, em 

realidade, a avaliar sua condição para superar uma etapa do concurso, o que não exige 

participação do interessado, como bem reconheceu o Tribunal de Justiça deste Estado no âmbito 

da Apelação n. 0115083-76.2008.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. 

Rêmolo Letteriello, j: 29/07/2008, p: 14/08/2008".   

Tendo sido instaurado o Processo Administrativo, o Autor foi  

intimado para, querendo, apresentar defesa, inclusive com cópia, integral, do PAD, como se vê 

às fls. 181; o Autor, por advogado constituído, apresentou defesa prévia (fls. 183/227), com 

indicação de testemunhas (fls.229); foi intimado para interrogatório (fls. 297), bem como seu 

advogado foi intimado da realização do ato (fls. 299); foi ouvido na presença de seu advogado 

(fls. 307/313); seguiu-se a fase instrutória com juntada de documentos e inquirição de 

testemunhas, com o advogado do Autor apresentando, a final, alegações finais (fls. 363/387); 

seguiu-se extenso e detalhado relatório do 1º Ten QAOPM (fls. 389/419), acolhido, 

integralmente, pelo Comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (fls. 423/425); o PAD foi 

encaminhado ao Diretor de Recrutamento, Seleção e Promoção DRSP/PMMS (fls. 427) que o 

encaminhou ao Comandante-Geral (fls. 433); a Corregedoria-Geral da Polícia Militar emitiu 

parecer (fls. 435/443); o Autor, na pessoa de seu advogado, foi intimado para apresentar suas 
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razões de defesa(fls. 451) e o Comandante-Geral da PMMS prolatou a decisão de fls. 454/458), 

publicada no BCG4 n. 13, de 18/01/2018(fls. 459/460).  

Estampado todos os atos, todas as fases do PAD, constata-se  

que todos os direitos foram assegurados ao Autor, principalmente a observância do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa.  

O Autor alega que as provas utilizadas no PAD seriam ilícitas. 

Mas, como disse a i. Procuradora, "É difícil até mesmo entender o que pretende sustentar o 

Requerente" quando levanta essa tese.  

Ora, as provas coligidas para o PAD advieram de consultas  

públicas, requisições realizadas às autoridades competentes para emití-las e sob as quais não 

recaia sigilo. São certidões de antecedentes criminais, boletins de ocorrência, certidões de 

cartórios judiciais, de modo que falar em prova ilícita é forçar uma situação inexistente e  

7 

insustentável.  

Outra das alegações do Autor é a quebra do princípio da  

publicidade porque o ato administrativo que declarou sua inaptidão não teria eficácia jurídica 

porque não publicado no Diário Oficial do Estado.  

Sem razão mais uma vez o Autor.  

Citando o art. 45 da Lei Complementar Estadual 190/20145, o 

Requerido refuta, com sobra, essa alegação. 

Com efeito, diz tal dispositivo:  

Art. 45. Os atos referentes à vida funcional dos integrantes da Polícia 

Militar, de interesse interno, serão publicados no Boletim do Comando-Geral (BCG) e no Boletim Reservado(BR), 

e se constituem em meio de divulgação de atos oficiais da Instituição. 
§1º Nenhum policial-militar poderá alegar desconhecimento dos atos  

publicados nos boletins internos ou no Diário Oficial do Estado (DOE).  
§2º Toda documentação pessoal, bem como qualquer alteração ocorrida  

na vida funcional do policial-militar, serão registrados em seus assentamentos, depois de publicados em boletins 

internos ou no DOE.  

E, como visto no relatório que acima fiz das fases do PAD, a 

Solução em PAD nº 004 foi devidamente publicada no BCG nº 13, de 18/01/2018, cumprindo, 

                                                           
4 Boletim do Comando Geral 
5 Dispõe sobre a organização, composição e o funcionamento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e dá outras 

providências 
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assim, com o dever de publicidade, não havendo que falar na necessidade de publicação, 

também, no DOE.   

Por fim, ainda quanto ao aspecto formal do PAD, o Autor diz  

que há incompetência das Autoridades Processantes e do Comandante-Geral para declarar a sua 

inaptidão, uma vez que, pelo Decreto nº 13.727, de 23 de agosto de 2013, que foi o instrumento 

que autorizou a realização do concurso público para ingresso no Curso de Formação de 

Soldados, a competência seria da Secretaria de Estado de Administração, em conjunto com a 

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.  

De novo sem razão o Autor.  

O art. 2º do Decreto n. 13.7276, de 23 de agosto de 2013, diz  

exatamente o seguinte:  

"Cabe à Secretaria de Estado de Administração, em conjunto com a 

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a realização do Concurso Público de Provas para  
Ingresso no Curso de Formação de Soldados PM/2013, estabelecendo as normas e os procedimentos para o 

recrutamento e seleção dos candidatos, observados os dispositivos da legislação vigente".  

8 

Obviamente que essa legislação vigente que o Decreto manda  

observar é, nada mais, nada menos, que a Lei 3.808/09, que é justamente a Lei que dispõe sobre 

Concurso Público para ingresso no Curso de Formação das Carreiras de Oficiais e Praças da 

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.  

Vejamos o que diz o parágrafo único do art. 47 da Lei 3.808/09: 

"O procedimento administrativo a que se refere este artigo será de  
competência da Comissão Organizadora do concurso até o ato de matrícula no Curso de Formação 

(CFOP/PM/BM), e, após essa fase, das respectivas Instituições Militares".  

Quanto a competência para proceder a Investigação Social, o  

art. 45 da mesma Lei é claro em atribuí-la à 2ª Seção do Estado-Maior da Polícia Militar, através 

de sua Agência Central e das Agências Regionais, Núcleo das Agências e Órgãos de Busca, e 

órgãos similares do CBM-MS. 

E o parágrafo único do art. 5º:  

"O concurso realizar-se-á de acordo com as normas da presente lei, dos  

                                                           
6 Autoriza a Realização de Concurso Público de Provas para Ingresso no Curso de Formação de Soldados da 

Polícia Militar/2013 
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regulamentos das respectivas Instituições Militares e do edital de abertura do certame, de responsabilidade do 

Comandante-Geral da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a Secretaria de 

Estado de Administração e a Fundação Escola de Governo".  

Por derradeiro, como informa o Requerido, a Portaria  

009/2017 que regulamenta o rito da sindicância decorrentes das informações apuradas pela 

Delegacia de Inteligência na fase de investigação social dos concursos públicos para ingresso 

nos cargos da PMMS, estabelece, em seu art. 5º, que compete ao Comandante-Geral da 

Corporação a decisão acerca da anulação dos atos de ingresso ou licenciamento das fileiras da 

PMMS, em razão de sindicância decorrentes das informações apuradas pela Delegacia de 

Inteligência na fase de investigação social. 

Assim que reafirmo, agora com convicção pois analisado o  

caso com exaustão, que o Processo Administrativo 31/302275/2016 não padece de qualquer 

vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de torná-lo nulo. 

Mas, prossigamos. 

Ensina Hely Lopes Meirelles, na obra já referida, o seguinte: 

"Os concursos não têm forma ou procedimento estabelecido na C 

onstituição, mas é de toda conveniência que sejam precedidos de uma regulamentação legal ou administrativa, 

amplamente divulgada, para que os candidatos se inteirem de suas bases e matérias ex igidas. S uas normas ou 

seu edital, desde que conformes com a C onstituição F ederal e a lei, obrigam tanto os candidatos quanto a 

Administração".  
(...) 
A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso  

e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos".  

9 

Já visto que no art. 9º, inc. V, da Lei 3.808/09 está prevista,  

como a 5ª e última fase do Concurso Público para Ingresso no Curso de Formação de Oficiais 

e Praças na PM e no CBPM, a 'Investigação Social, que abrangerá, também, a investigação da 

vida pregressa social, civil e criminal, de caráter eliminatório'.  

Não é por outra razão que essa 5ª fase foi prevista, também, no 

Edital n. 1/2013 no seu item XII, intitulado "Da Investigação Social", vindo disciplinada nos 

subitens 12.1 a 12.1.3, cujo teor já transcrevi alhures.   

Nada de ilegal, portanto, em prever o Edital, referida fase.  

O PAD instaurado contra o Autor teve por objeto "Apurar, em  

razão de sua reprovação em fase de investigação social, se o referido policial militar possui 

ou não condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar"(fls. 57).  

Para expor corretamente os fatos, irei transcrever parte do 

Relatório, feito no dito PAD, pelo 3º Batalhão de Policia Militar / Comando de Policiamento de 
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Área 1, subscrito pelo 1º Ten QAOPM Jouzemar Paulo dos Santos, que foi o encarregado do 

procedimento, visto que, no meu entender, a análise que ele fez do caso foi bem criteriosa, e 

começo pela página 405: 

"Inicialmente cumpre-nos ressaltar que duas  
circunstâncias são o objeto da presente apuração: A primeira se refere a 

acusação de omissão de informações em Formulário de Investigação Social (FIS) 

por parte do processado na 5ª Fase do Concurso de Formação de Soldados da 

Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, quebrando com isso os deveres 

éticos e de lealdade para com a Administração Pública e a segunda seria em 

analisar se os fatos revelados referentes a vida pregressa do Processado 

seriam incompatíveis com o serviço policial militar. 
a. Omissão no Formulário de Investigação Social 

(FIS)7 
Constante das folhas 24 a 26 do presente  

procedimento o FIS do Processado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx foi preenchido na data de 

13 de setembro de 2014. 
Conforme Parecer nº 17 – SDCINT/DINTEL/2016 o 

Processado teria omitido informações no item nº 60 - "Você já foi intimado 

ou processado pela Justiça", ao transcrever apenas uma ocorrência relativa a 

"direção perigosa" registrada no ano de 2007 na qual teve suspensa a sua 

Carteira Nacional de Habilitação e desta forma deixou de fazer constar os 

seguintes: BO nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (12º BPM/Naviraí) e BO nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1º DP/Naviraí) de 14.01.2007 (Lesão Corporal culposa na 

direção de veículo automotor); BO nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1º DP/Naviraí) de 

21.01.2007 (ameaça); BO nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (12º BPM) e BO nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1º DP/Naviraí) de 12.03.2012 (ameaça, desacato, 

resistência, desobediência); BO nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (12º BPM/Naviraí) de 

16.03.2012 (abordagem a veículo); BO nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (12º BPM/Naviraí) 

e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1º DP/Naviraí) de 23.02.2013 (lesão corporal culposa); 

Processo nº 0002686-24.2007.8.12.0029 de 26.02.2007 (termo circunstanciado – 

Ameaça); Processo nº 0002701-26.2007.8.12.0029 de 01.03.2007 (termo 

circunstanciado – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor); 

Processo nº 0200492-33.2008.8.12.0029 de 13.11.2008 (termo circunstanciado  

10 

– vias de fato); Processo nº 0101942-71.2006.8.12.0029 de 23.06.2009 

(Procedimento Sumaríssimo – contravenção penal – direção perigosa); Processo 

nº 0003426-69.2013.8.12.0029 de 05.07.2013 (Procedimento sumaríssimo – Lesão 

corporal culposa).  
Na busca da verdade real imperioso se faz  

analisarmos cada ocorrência de forma individualizada, vejamos:  

 BO nº 133/2006 informado no FIS – relativa a ocorrência de direção 

perigosa. Verifica-se que a mesma resultou em autos de ação penal nº 

0101942-71.2006.8.12.0029 pelo art. 34 (Dirigir veículos na via pública, 

ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia) da 

Lei de contravenções penais e sendo decretada a suspensão condicional do 

processo e extinta a punibilidade na data de 26.05.2010. 

                                                           
7 Todos os negritos e/ou itálicos e/ou grifos que aparecem nos textos estão no original 
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 BO nº 032/2007 (12º BPM/Naviraí) e BO nº 114/2007 (1º DP/Naviraí) de 
14.01.2007 (Lesão Corporal culposa na direção de veículo automotor). 

Trata-se de acidente de trânsito que gerou ação penal nº 

000270190.2007.8.12.0029 de 01.03.2007 (termo circunstanciado – Lesão 

corporal culposa na direção de veículo automotor) na qual houve renúncia 

expressa ao direito de representação por uma das vítimas e extinta a 

punibilidade pelo decurso do prazo decadencial por parte da outra suposta 

vítima. Em análise ao FIS verifica-se que tal situação também foi informada 

pelo Processado, no item 63 – Já esteve envolvido em inquérito policial, 

sindicância ou investigação sumária ou registro de ocorrências como autor? 

Em caso afirmativo, forneça detalhes. Resposta - "Acidente de trânsito, 

paguei despesas médicas e mecânicas". 
 BO nº 167/2007 (1º DP/Naviraí) de 21.01.2007 (ameaça) que gerou o Processo 

nº 0002686-24.2007.8.12.0029 de 26.02.2007 (termo circunstanciado – 

Ameaça). Tratando-se de uma discussão do Processado com seu antigo sócio 

Leandro Pereira de Almeida – Neste o processado não teve ciência do 

registro da ocorrência uma vez que nunca foi intimado de qualquer ato 

administrativo ou processual, sendo extinta a punibilidade pela falta de 

representação.  BO nº 1938/2012 (12º BPM) e BO nº 976/2012 (1º 

DP/Naviraí) de 12.03.2012 (ameaça, desacato, resistência, desobediência). 

Compulsando os autos verifica-se que apesar de estar arrolado com(o) autor 

no boletim de ocorrência o histórico narrado em nada implica o Processado 

nos crimes de ameaça, desacato, resistência e desobediência cometidos pelo 

irmão deste a pessoa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, apenas um suposto suporte 

material para fuga do qual não se houve implicações e não resultou qualquer 

repercussão na esfera penal. Neste ponto o Processado informa que não 

informou no FIS pois sequer teve ciência de que havia sido arrolado no 

referido boletim de ocorrência.  

 BO nº2029/2012 (12º BPM/Naviraí) de 16.03.2012 (abordagem a veículo) – 
Procedimento meramente administrativo no qual o policial registra a 

abordagem, neste fato o Processado foi multado por conduzir veículo sem 

documentos de porte obrigatório e capacete sem viseira. A omissão neste 

fato é plenamente justificável uma vez que, como já expresso, o registro 

é meramente para efeitos administrativos. 

 BO nº 832/2013 (12º BPM/Naviraí) e 663/2013 (1º DP/Naviraí) de 23.02.2013 

(lesão corporal culposa) que gerou autos de ação penal n. 0003426-

69.2013.8.12.0029 e sendo extinta a punibilidade pelo decurso do prazo 

decadencial – Neste a suposta vítima Antônio Carlos Moreno em estado de 

embriagues teria forçado a entrada na residência do Processado que veio a 

impedí-lo. O Processado informou que também não teve ciência de que a 

suposta vítima teria registrado contra ele o referido boletim de 

ocorrência.  

 Processo nº 0200492-33.2008.8.12.0029 de 13.11.2008 (termo  

11 

circunstanciado – vias de fato). Restou extinta a punibilidade pelo decurso 

do prazo decadencial para a representação da vítima. Neste, o Processado 

alega não conhece e nunca teve contato com a pessoa da suposta vítima e 

que teria sido chamado na Delegacia da Mulher, todavia não prestou 

declarações apenas foi realizado alguns questionamentos informais os quais 

não deu importância dado a irrelevância do fato e que ficou sabendo 

posteriormente de que a acusadora teria desmentido a imputação contra sua 

pessoa.  
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(...) 
Verifica-se desta forma que os únicos  

procedimentos que geraram efetivamente apuração e processo foram devidamente 

informados no FIS conforme itens 60 e 63, os demais fatos não foram informados 

uma vez que o seu registro era de desconhecimento do Processado, prova disso 

é que em fase processual todos tiveram declaradas extintas a punibilidade 

pelo decurso do prazo decadencial e, portanto, a omissão não se revestiu de 

caráter doloso. 
b. Da possível incompatibilidade da vida pregressa  

do Processado com a atividade policial Militar 
Constata-se que pesa contra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

um processo do qual foi acusado do art. 34 da LCP (Dirigir veículos na via 

pública pondo em perigo a segurança alheia), Lesão Corporal culposa na direção 

de veículo automotor resultante de acidente de trânsito, Ameaça, Lesão 

Corporal Culposa, Vias de fato.  
Verificando com acuidade, apenas as duas primeiras  

tiveram requisitos de procedibilidade as demais sequer houve interesse das 

supostas vítimas em dar seguimento uma vez que foi declarada extinta a 

punibilidade pelo decurso do prazo decadencial.  
Das duas ocorrências que seguiram adiante na sua  

fase processual, uma se trata de acidente de trânsito na qual houve renúncia 

expressa por parte de uma das supostas vítimas e decadência do direito de 

representação de outra.  
Neste sentido apenas pesa em desfavor do 

Processado a contravenção penal de dirigir veículo pondo em perigo a 

segurança alheia, todavia verifica-se que ao final restou na Suspensão 

condicional do processo e extinta a punibilidade na data de 26.05.2010.  
Posto isso, considerando os princípios da  

razoabilidade e proporcionalidade não há de se falar que a vida pregressa de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, considerados estes fatos isolados, estaria apta a se 

tornar incompatível com a atividade policial militar".  

Na conclusão o i. Oficial consignou: 

"Pelos motivos anteriormente descritos, salvo  
mulhor juízo, este Encarregado conclui que o SD PM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Mat. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, não omitiu dados dolosamente em seu Formulário  de 

Investigação Social (FIS) durante a 5ª fase do Concurso de Formação de 

Soldados 2014/2015 e que sua vida pregressa não torna sua personalidade e 

caráter incompatível com a atividade policial militar." 

O relatório do encarregado do PAD foi acolhido integralmente  

pelo Tenente Coronel QOPM Carlos da Silva, Comandante do 3º BPM, como se vê às fls. 423/5.  

12 

 O  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar,  avocando  a  

competência para decisão acerca de anulação dos atos de ingresso nas fileiras da PMMS, por 

força da Portaria 009/2017, de 14/07/2017, determinou que o PAD fosse remetido à 

Corregedoria da Polícia Militar para parecer, providência atendida conforme fls.435/443, cujo 

conteúdo do mérito cito:  
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"No caso concreto, como se vê, o SD QPPM 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx foi submetido à fase de investigação social pelo Órgão de 

Inteligência, não tendo cumprido os requisitos necessários contidos no 

edital, conforme Parecer n. 017 – SDCINT/DINTEL/2016(fls.11). 
Em que pese o encarregado do Processo  

Administrativo Disciplinar ter solucionado pela permanência do processado nas 

fileiras entendo que o parecer da DINTEL deve prevalecer segundo as regras 

do edital, quais sejam, pela omissão de informações e pelos vários fatos 

considerados graves para uma pessoa que almeja ingressar nas fileiras da 

PMMS. 
As omissões cometidas pelo processado quando do  

preenchimento de seu Formulário de Investigação Sociail (FIS), conforme 

pontuadas anteriormente na instrução do presente processo, tal conduta 

aponta, para com a avaliação de seu perfil de personalidade perante a 

Administração, as seguintes considerações: A honestidade do candidato que 

pretende ingressar na vida pública, mormente na carreira policial militar, 

se faz, num primeiro momento, pela avaliação das informações prestadas, pois 

quem as fornece de maneira imprópria ou as omite, assume comportamento 

incompatível ás exigências da função policial-militar, pelo descompromisso 

com a verdade e pelo desrespeito ao dever de lealdade, especificamente 

previstos nos artigos 26, inc. I e 28, inc. III, da Lei Complementar n. 053/90 

(Estatuto da PMMS).  
Basta, pois, uma simples leitura do edital para  

verificarmos que o concurso se encontra regido pelas instruções nele 

constantes, inclusive, expressamente prevê no item 12.1 que a investigação 

social não compreenderia apenas inserir informações, fato conhecido pelo 

processado, tando que além de fornecer os dados para a averiguação, autorizou 

que a administração pudesse "confirmar as informações fornecidas, verificando 

a veracidade dessas informações ou eventual omissão de dados".  
Logo, uma vez aceito seus termos, por vontade  

livre e espontânea, mediante subscrição da declaração constante no Formulário 

de Investigação Social, não pode o processado invocar desconhecimento ou 

erro. Resta claro que tinha plena ciência das regra do certame, com as quais 

concordou. A omissão de dados relevantes é causa de exclusão do certame, 

conforme claramente consta do edital.  
O referido edital, lei do concurso público, é  

expresso ao delegar ao candidato o ônus de prestar todas as informações 

necessárias á investigação social e de forma minuciosa especificou, dentre 

muitas hipóteses, quais a de maior relevância, ressaltando que deveriam ter 

sido declaradas todas as ocorrências. Às fls. 25-26, as perguntas são 

objetivas no sentido de o candidato mencionar se foi indiciado, réu ou 

processado pela justiça, pouco importa se não existe mais registro criminal 

sobre o fato. 
Ainda que tente convencer de que não houve má fé,  

houve inexatidão no formulário de informação pessoal, certo é que o formulário 

possibilitaria a eliminação do concurso, no caso de verificada posteriormente 

as inexatidões de dados fornecidos pelo processado em relação à sua vida 

pregressa. A omissão e inexatidão das informações prestadas por si só motiva 

a eliminação.  

13 

Entende-se, ainda, que a conduta do processado foi  
reprovável sob outro aspecto, além da omissão em formulário de vários boletins 

de ocorrência e processos, nos quais figura como autor, conforme já apurado 

pela Diretoria de Inteligência, dentre os 11(onze) procedimentos criminais, 
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merecem destaque os registros de Direção Perigosa de Veículo em Via Pública, 

Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor, Ameaça, Resistência, 

Desobediência e Desacato. Sendo fatos que revelam, claramente, que o perfil 

e a personalidade, bem como a vida pregressa do acusado são absolutamente 

incompatíveis com os valores morais e éticos exigidos de quem almeja exercer 

a nobre função de policial militar.  

Termina o parecer do Major QOPM Anderson Machado 

Padilha, Chefe da SPPR/Corregedoria, por recomendar a exclusão do Sd QPPM Alex Toshiuky 

Nakahara do concurso, com declaração de nulidade dos atos de ingresso na PMMS.  

Daí que o Comandante-Geral da PMMS, CEL QOPM Waldir 

Ribeiro Acosta acatou o parecer da Corregedoria da Polícia Militar e decidiu: 

"(...), DECLARO que o SD QPPM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – 

Mat. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx não logrou êxito na 5ª Fase do Concurso Público para 

ingresso na PMMS, por consequência ainda NULOS os atos administrativos de sua 

admissão na instituição, (...)" (fls. 457).   

Ululante, como se vê, a falta de razoabilidade, de  

proporcionalidade na decisão do i. Coronel Comandante-Geral da Polícia Militar.  

Fica muito evidente, pela análise dos fatos, que o Autor não  

teve a intenção de subtrair, da comissão investigativa de sua vida pregressa, qualquer 

informação.  

Não houve má-fé que, ao contrário do que está no processo  

administrativo, não se presume. Na verdade é a boa-fé que se presume. A má-fé deve ficar 

provada e, no caso, não há essa prova nos autos.  

Até porque, e isso chama a atenção, o Autor sabia que a função  

da Investigação Social era, além de verificar a conduta moral e social do candidato, "confirmar 

as informações fornecidas", de modo que ficasse claro que tais eram fidedignas, verdadeiras, 

reais, que não houvesse omissão (item 12.1 do Edital).  

Portanto, qual seria a vantagem dele omitir as informações? De  

qualquer forma elas viriam a tona e ser-lhe ia pior como, aliás, entendeu o Comando que o foi.  

No Formulário de Investigação Social (FIS) – fls. 105 -  no  

item 60 "Você já foi intimado ou processado pela Justiça", o Autor informou que sim na 

condição de "réu", pelo motivo de direção perigosa, tendo sido suspensa sua carteira de 

habilitação; no item 63 "Já esteve envolvido em inquérito policial, sindicância ou investigação 

sumária ou registro de ocorrências como Autor? Em caso afirmativo, forneça detalhes", tendo 

ele respondido "acidente de trânsito Paguei despesas médicas e mecânica(?); no item 66  
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voltou ele a confirmar ter se envolvido em acidente de trânsito.  
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Ora, e isso é de uma obviedade petrificante, quando o Autor  

prestou essas informações, logicamente que ele sabia que a Comissão do Concurso iria fazer as 

devidas investigações e, se ele realmente soubesse que havia outros registros policiais em seu 

nome, certamente que iria concluir que seriam descobertos, mesmo a despeito de omiti-los no 

FIS.  

Se omissão houve não foi proposital, não foi com o intuito,  

com a intenção de esconder as ocorrências que, diga-se de passagem, são de uma insignificância 

atroz, pois envolvem fatos que, além de não serem graves, sequer foram investigados, como, 

por exemplo, a contravenção de vias de fato, ameaça, lesão corporal culposa na direção de 

veículo, em que sequer as supostas vítimas ofertaram representação.  

O que poderia ser considerado de alguma gravidade – e isso  

para ainda forçar a situação – seriam os fatos relatados no BO 1938/2012(12ºBPM)/BO 

976/2012(1º DP/Naviraí), sobre ameaça, desacato, resistência e desobediência(fls. 123). 

No histórico dessa ocorrência consta o seguinte:  

"Esta equipe policial foi solicitada pelo C opom, pois estaria  
ocorrendo uma ocorrência de violência doméstica. No local solicitado contatamos o autor 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que relatou que havia se desentendido que com sua esposa, no entanto já tinha 
resolvido o problema, ele nos disse "pode entrar aqui para perguntar para ela", desta forma, adentramos o 
quintal e por meio da janela do quarto, sua esposa nos disse "aqui está tudo tranquilo, vocês podem ir embora". 
Foi solicitado os dados dos envolvidos, no intuito de registrar a presenç a policial no local, mas não formos 
atendidos. Pode- se perceber que a residência estava completamente destruída, pois os móveis estavam 
quebrados, o piso estava com bastante terra, alimento tipo bolo e roupas caídas, resumindo, o ambiente era de 
desordem total. Ao sairmos do interior do quintal, o autor se descontrolou emocionalmente, pegou um isqueiro, 
se direcionou até onde se encontrava a motocicleta (na varanda da casa), desconectou a mangueira de 
combustível e ameaçou incendiar- se juntamente com a casa. Nesse instante, o autor começou a proferir palavras 
de baixo calão, tais como 'vocês tem que ir prender bandidos que ficam roubando as lotéricas; vocês são pau no 
cú; pulicinhas de merda; seus burros, vocês nunca estudaram; vocês são filhos da puta; se vocês são machos vem 
me pegar; vou pegar vocês todos e quebrar no pau; vou tacar bolo na cara de vocês". Ante o risco de o autor 
atear fogo, não foi possível realizar a sua prisão. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx foi informado, de forma clara e 
objetiva, que se não se rendesse, incorreria no crime de desobediência, o que de fato ocorreu. O autor por meio 
de aparelhe celular solicitou a presenç a de seu irmão xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que em poucos minutos chegou 
ao local da ocorrência. Na frente da residência havia um veículo VW/Gol, de placas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
que estava de posse da esposa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o qual estava estacionado na contramão de direç 
ão, sendo assim, foi lavrada notificação pertinente pelo S oldado J onas, que nos prestou apoio. Após a autuação, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx objetivando apoiar a fuga de seu irmão recolheu o veículo Vw/Gol ao interior da 
garagem da residência. Em uma ação rápida e astuciosa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adentrou ao veículo VW/Gol, 
assumiu a direção do carro, realizou manobra de marcha à ré para fugir. Percebendo tal atitude, o C abo Roberson 
efetuou um disparo de arma de fogo contra o pneu posterior direito, furando- o. Nesse instante, outra viatura 
chegou ao local para prestar apoio à ocorrência, é ela, viatura prefixo 10- 1352, comandada pelo S argento 
Guimarães. O veículo Vw/Gol dirigido por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mesmo com o pneu furado empreendeu 
fuga em altíssima velocidade, colocando em risco a vida dos que se utilizavam da via pública, como por exemplo, 
desrespeitando placas de "PARE", seguindo rumo desconhecido. Em patrulhamento a procura do veículo fugitivo, 
o localizamos dentro da  
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garagem de uma residência, localizada na Rua Norma, número 25, contatamos o morador da casa Anderson, que 
é irmão de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ele nos disse que os autores deixaram o 
veículo no local e saíram, não sabendo informar a localização deles, o portão estava cadeado; o proprietário não 
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autorizou a entrada desta equipe policial. Diante dos fatos foram lavradas as notificações pertinentes, redigimos 

a presente ocorrência para ser entregue ao Primeiro Distrito Policial, para providências cabíveis".  

Se vê que todo o narrar da ocorrência reporta-se a conduta de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, irmão de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, não sendo atribuído a este nenhuma das 

condutas delituosas, mas apenas um suposto e mal explicado suporte material para a fuga do 

qual, como bem pesado pelo encarregado do PAD, "não se houve implicações e não resultou 

qualquer repercussão na esfera penal".  

E se, como de fato se verificou, nenhuma imputação criminosa  

foi feita ao Autor, se ele não praticou nenhuma das condutas descritas pelos Policiais, como 

poderia, ele, saber que seu nome havia sido posto no referido boletim?  

Mas, o pior da desproporcionalidade da punição ao Autor, foi a  

constatação, pela Corregedoria-Geral da Polícia Militar, avalizada pelo Comando-Geral, que a 

conduta do Autor foi – ou é – incompatível com a atividade de Policial Militar.  

Ora, os fatos não o desabonam e não o torna inapto de  

pertencer a carreira militar.  

Como visto são todos fatos insignificantes, que não tiveram  

qualquer gravidade ou repercussão.  

Além disso, uma vez aprovado no concurso, vem o Autor  

desempenhando, com êxito, lealdade, responsabilidade e cumprindo seus deveres, a missão de 

sua profissão. Já recebeu vários elogios por ações que impactaram a comunidade, sendo 

considerado em bom policial, elogiado por suas superiores como se pode ver pelo documento 

de fls. 273/9, além do que não lhe é atribuída qualquer punição (fls. 281).  

A Administração, ao que se percebe, utilizou-se de critérios  

subjetivos para excluir o Autor do Concurso, dizendo-o sem qualidades morais e éticas para 

pertencer ao quadro de servidor policial militar por suposta prática de fatos que, diga-se, não 

ficaram provados que os teria praticado e nem que soubesse ele de suas implicações perante a 

Polícia ou a Justiça.  

Vejamos o que dizem Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo  

em exemplo que, se não é idêntico ao caso dos autos, pelo menos em muito se assemelha ao 

mesmo:  

"Outra posição jurisprudencial assaz importante, há muito  
sedimentada no âmbito do S upremo T ribunal F ederal e do S uperior T ribunal de Justiça, deve ser trazida à 

baila: não pode a administração pública recusar a inscrição, ou ex cluir do certame público um candidato, ou 

ainda, se ele for aprovado, impedir a sua nomeação para o cargo ou emprego,  sob alegação de "inidoneidade 

moral", de "não atendimento a requisito de bons  
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antecedentes", ou de "ausência de capacitação moral", fundada ex clusivamente no fato de o candidato estar 

respondendo a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. (...)".8 

O Prof. Hely Lopes Meirelles também se reporta a essa  

hipótese:  

"(...). Ante a presunção de não culpabilidade, é também ilegal  
reprovar ou ex cluir do concurso candidato com ação penal em curso ou cumprindo pena em regime semi- aberto, 

sob a alegação de falta de capacitação moral (...)". 9 

Partindo-se do princípio de que quem pode o mais pode o  

menos, se mesmo que o Autor estivesse respondendo a inquérito policial ou ação penal não 

poderia a administração pública excluí-lo do concurso, com muito maior razão não o pode por 

supostos fatos que ele teria cometido e que não geram inquérito policial e, os que geraram e, na 

sequência, ação penal, foram informados e não decorreu condenação.  

Ante o exposto, extinguindo o processo com resolução de  

mérito na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o(s) pedido(s) que 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fez em face de(o) Estado de Mato Grosso do Sul, para o fim de, 

confirmando e tornando definitiva a liminar deferida às fls.727/734, DECLARAR NULO O 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/302275/2016, por ofensa aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade e, de consequência, determinar ao Réu que mantenha o Autor 

na condição de Soldado da Polícia Militar do Estado, com todos os direitos previstos na 

legislação de regência.  

Custas indevidas.  

Sucumbente pagará a parte ré honorários ao(s) advogado(s) da  

parte adversa que, com amparo no art. 85, §2º,  I, II, III e IV c/c §8º, do CPC, fixo em 

R$10.000,00(dez mil reais), corrigidos, pelo INPC, quando do pagamento.   

 Havendo  o  trânsito  em  julgado,  arquive-se  com  as  

formalidades.  

P.R.I.C. 

Naviraí, 26 de março de 2019. 

 assinatura digital 

Eduardo Magrinelli Junior 

                                                           
8 ob. cit.p.294 
9 ob. cit. p. 479 
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Juiz de Direito 
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