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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO

   São Miguel do Guaporé - Vara Única

Processo: 7002767-07.2018.8.22.0022 

Assunto:   Violação aos Princípios Administrativos

Classe Processual:   Ação Civil Pública Cível

 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 RÉUS: MIGUEL LUIZ NUNES, CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO

 ADVOGADO DOS RÉUS: RONALDO DA MOTA VAZ, OAB nº RO4967

SENTENÇA

Trata-se de Ação Civil Pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA em desfavor de MIGUEL
LUIZ NUNES e CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO.

Em suma, alega que conforme restou apurado em  Inquérito Civil Público n.
 o qual serve de arrimo à presente008/2018/PJ-SMG (ParquetWeb n. 2017001010009278),

Ação Civil Pública, foi identificado  possível prática de desvio de função nesta municipalidade
durante os anos de 2017 e 2018, pelo servidor Edson Pereira dos Santos, pois o mesmo tomou
posse no ano de 1998, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, no entanto, durante esse
período exerceu funções diversas ao do cargo mencionado, dentre os quais a de motorista
escolar e até mesmo vigia.

Por tais fatos, o Ministério Público requer a procedência do feito, devido a possível prática de
ato de improbidade administrativa na modalidade atos que atentam contra os princípios em
face dos réus.

Recebido o feito para processamento, realizou-se a notificação dos requeridos, os quais
apresentaram defesa prévia.

Em síntese, alegam que não há provas nos autos que evidencie a má-fé, pois, o requerido
Miguel Nunes, ao tomar conhecimento sobre suposta irregularidade, desde já tomou as
providências cabíveis. Ademais, narra que a função de auxiliar de serviços gerais não possui
qualquer especificação em lei, sobre as funções precípuas do cargo. Narra ainda, que na
hipótese de disponibilidade do servidor, cabe a administração aproveitá-lo em funções
compatíveis, a fim de que não seja necessário eventual contratação de servidor público.
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Ainda na defesa prévia, pugna pelo reconhecimento de ilegitimidade do requerido Sr. Cornélio,
diante da ausência de qualquer responsabilidade sobre os fatos narrados, e por fim, pugnam
pela total improcedência da ação.

Após, o juízo recebeu o feito, diante das circunstâncias presente para recebimento da ação civil
pública.

Devidamente citados, os requeridos deixam decorrer o prazo ‘’in albis’’.

O Ministério Público requereu o julgamento antecipado do feito, ante o desinteresse em
produzir novas provas.

Vieram os autos conclusos, passo a decidir.

Pois bem

Verifica-se no presente caso, restar presente os elementos necessários para o julgamento
antecipado da lide, conforme dispõe a jurisprudência, nos termos do art. 355, inciso I, do
Código de Processo Civil. Já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal: “A necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientes líquidos para embasar o convencimento do magistrado” (RE 101.171-8-SP).

Não há preliminares a serem arguidas, tendo em vista que já foi analisado na decisão de
recebimento do feito.

Passo ao mérito

Aduz o autor que os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, devido ao desvio
de função do servidor Edson Pereira dos Santos, pois as funções que exerceu são
incompatíveis com o cargo que possui, pois o mesmo deveria desempenhar o cargo de auxiliar
de serviços gerais, no entanto, ele exerceu funções diversas, contrariando os princípios que
regem a administração.

Antes, porém, da análise da conduta imputada aos requeridos, é oportuna a realização de
breve digressão acerca do tema.

A Constituição Federal (art. 37, § 4º) trata especificamente da improbidade administrativa ao
prever as respectivas sanções:

A administração pública dieta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 4º - Os atos de improbidade
administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei,
sem prejuízo da ação penal cabível.

A Lei nº 8.429/92, que regulamenta a norma constitucional (art. 37, § 4º), por seu turno,
classifica os atos de improbidade administrativa entre aqueles que importam enriquecimento
ilícito em razão do recebimento de vantagem patrimonial indevida (art. 9º), os que causam
prejuízo ao erário por ação ou omissão (art. 10), e aqueles que atentam contra os princípios da
administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e
lealdade às instituições (art. 11).
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A qualificação do ato administrativo como improbo, entretanto, não depende tão somente da
mera subsunção da conduta à respectiva classificação prevista em Lei, mas da verificação da
existência do elemento subjetivo, composto pelo dolo ou culpa do agente. Veja-se o
posicionamento do STJ (originais sem grifo):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO  RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS
DA ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92). ELEMENTO
SUBJETIVO (CONDUTA  DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REQUISITO  INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE

 PRECEDENTES DO STJ. AGRAVOADMINISTRATIVA NÃO  CONFIGURADO.
REGIMENTAL NÃO  PROVIDO.  1. A questão central da presente demanda está
relacionada à necessidade da presença de elemento subjetivo para a configuração
de ato de improbidade administrativa previsto na  Lei 8.429/92.  2. O Superior
Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que para
a configuração do ato de improbidade administrativa é necessária a presença
do  elemento subjetivo (dolo ou culpa), não sendo admitido confundir com
simples  ilegalidade, tampouco a atribuição de responsabilidade objetiva em

... 7. Agravo regimental não provido.  (AgRgsede de  improbidade administrativa
no REsp 1459417/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA

, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015). TURMA IMPROBIDADE
INSTÂNCIAADMINISTRATIVA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. 

ORDINÁRIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO  ….  4. O entendimento do STJ é no
sentido de que, para que seja reconhecida a tipificação  da conduta do réu
como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa,  é
necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo
para os  tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas

. 5. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de quehipóteses do artigo 10
o ato de improbidade  administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 exige a
demonstração de dolo, o qual,  contudo, não necessita ser específico, sendo
suficiente o dolo genérico.  6. Assim, para a correta fundamentação da
condenação por improbidade  administrativa, é imprescindível, além da
subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A
razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o
inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele  desprovido de lealdade e

7. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbellboa-fé. 
Marques,  Segunda Turma, DJe 28/5/2015, REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015, AgRg no REsp 1.397.590/CE,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015, AgRg no AREsp
532.421/PE, Rel. Ministro  Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
28/8/2014.  ….(AgRg no AREsp 654.406/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 04/02/2016) No presente caso, o
Ministério Público imputou aos requeridos a prática de atos classificados como os
que causam prejuízo ao erário, previsto no art. 10, III, da Lei nº 8.429/92. Veja-se
(grifamos): Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer  ação ou omissão, , que enseje perdadolosa ou culposa
patrimonial, desvio, apropriação,  malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: ….... III - doar à
pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de
fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de
qualquer das  entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das
formalidades legais e  regulamentares aplicáveis à espécie;  No tocante à referida
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espécie de ato improbo imputada aos requeridos (causador de prejuízo ao erário -
art. 10 da Lei nº 8.429/92), o STJ aponta, ainda, como  requisito, a existência de
elemento objetivo, qual seja, a efetiva produção de dano.
Veja-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO  CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA
LEI8.429/92. AUSÊNCIA DE EFETIVA OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO.
NÃO  CARACTERIZAÇÃO DO ATO IMPROBO. TRIBUNAL DE ORIGEM
QUE  CONSIGNA NÃO OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A configuração dos atos de
improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa
(atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao erário), à luz da atual
jurisprudência do STJ, exige a presença do efetivo dano  ao erário (critério

. Precedentes: REsp 1.206.741/SP, Relator Ministroobjetivo) e, ao menos, culpa
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2015; EREsp 479.812/SP, Relator
Ministro Teori Albino Zvascki, Primeira Seção, DJe 27/09/2010; e AgRg no AREsp
21.662/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira  Turma, DJe
15/2/2012. .. (AgRg no REsp 1406949/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

, , DJe 09/02/2017).  MANDADO DEPRIMEIRA  TURMA julgado em 18/10/2016
SEGURANÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO  ERÁRIO.
ELEMENTO VOLITIVO. CULPA RECONHECIDA PELA IMPETRANTE. SANÇÃO.
DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.  INAPLICABILIDADE
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  5. A configuração dos atos de
improbidade administrativa previstos no art. 10  da Lei de Improbidade
Administrativa (atos de improbidade administrativa que  causam prejuízo ao
erário), à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença do efetivo dano

. (AgRg no AREsp 666.459/SP,ao erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe  30/6/2015). (MS 21.715/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA

,  , DJe 02/02/2017). ADMINISTRATIVO. AGRAVOSEÇÃO julgado em 23/11/2016
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO  ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 10 E 11 DA LEI N. 8.429/92. NÃO
OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO
(DOLO). NÃO CARACTERIZAÇÃO DO  ATO IMPROBO. PRECEDENTES.
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA NÃO  OCORRÊNCIA DE DANO AO
ERÁRIO E AUSÊNCIA DE DOLO. REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7/STJ. 1. À luz da atual jurisprudência do STJ, para a configuração dos atos de
improbidade  administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade
Administrativa (atos de  Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao
erário), exige-se a presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao

: REsp 1206741 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,menos, culpa. Precedentes
Primeira Turma, DJe 24/04/2015; REsp 1228306/PB, Segunda Turma, Rel. Ministro
Castro Meira, DJe 18/10/2012. 2. No tocante ao enquadramento da conduta no art.
11, caput, da Lei 8.429/92, esta Corte  Superior possui entendimento uníssono
segundo o qual, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incurso
nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração
do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para o tipo previsto no art. 11 da
aludida legislação.  Precedentes: AgRg no AREsp 630605 / MG, Rel. Min. Og
Fernades, Segunda Turma, DJe 19/06/2015; REsp 1504791 / SP, Rel. Min. Marga
Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª tão Região), Primeira Turma, DJe
16/04/2015.

Os atos apontados como ímprobos pelo Ministério Público não restaram comprovados o
elemento subjetivo dos agentes, ou seja, em nenhum momento ficou evidenciado a vontade de
praticar o ato improbo, a fim de causar algum dano em face da administração, e por
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consequência, atentar contra os princípios, de modo que a ausência deste requisito afasta a
prática do ato improbo, na modalidade descrita no artigo 11 da Lei 8.429/92.

Para corroborar, a jurisprudência já se posicionou sobre este tema, vejamos:

Precedentes: REsp 1206741 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 24/04/2015; REsp  1228306/PB, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira,
DJe 18/10/2012. 2. No tocante ao enquadramento da conduta no art. 11, caput, da
Lei 8.429/92, esta Corte Superior possui entendimento uníssono segundo o qual,
para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incurso nas previsões da
Lei de Improbidade Administrativa, é  necessária a demonstração do elemento
subjetivo, consubstanciado pelo dolo para o tipo  previsto no art. 11 da aludida
legislação.  Precedentes: AgRg no AREsp 630605 / MG, Rel. Min. Og Fernades,
Segunda Turma, DJe  19/06/2015; REsp 1504791 / SP, Rel. Min. Marga Tessler

 Convocada do TRF 4ª tão Região),(Juíza Federal

O Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia segue a mesma linha, senão vejamos:

Apelação. Ação de improbidade. Dolo/culpa qualificada. Prova de qualificação
determinada por lei. Prática de estupro. Policial militar. Condenado. Conduta Atípica.
Comprovação. Incidência da norma. Impossibilidade. Recurso provido. Para a
configuração do ato de improbidade administrativa, consistente em afronta aos
princípios da administração, a remansosa jurisprudência do STJ determina ser
indispensável, para a sua caracterização, que o agente tenha subjetivamente agido
com dolo. In casu, a condenação do apelante em processo-crime pela prática do
crime de estupro, conjugado ao fato de ser policial, apesar de ofensiva aos direitos
fundamentais, não configuram ofensa direta aos princípios da Administração, de
modo, ser a conduta atípica para fins de condenação por improbidade
administrativa. Ainda que tal conduta seja sancionada pelo próprio Estatuto da
Polícia Militar de Rondônia, não poderá ser qualificada como conduta ímproba por
ter sido praticada contra particular sem vínculo com a administração pública, e ainda
fora do contexto do cargo público ocupado pelo agente, refugindo assim dos limites
e finalidade específicas da norma respectiva. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº
7007184-88.2017.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara
Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de
julgamento: 15/10/2019

Assim, no presente caso, em nenhum momento restou comprovado a prática do ato improbo,
pois, caberia a comprovação de que os réus determinaram que o servidor Edson
desempenhasse funções diversas, com o objetivo de causar algum tipo de dano a
administração pública, o que não restou evidenciado neste caso.

Destarte, a improcedência da ação é a medida a ser aplicada no presente caso.

Ante o exposto, extingo o feito com o enfrentamento do mérito (CPC/15, art. 487, I), julgo
improcedente o pleito aduzido pelo  em face de Ministério Público do Estado de Rondônia

.Miguel Luiz Nunes e Cornélio Duarte de Carvalho

Isento de custas.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

São Miguel do Guaporé-RO, 25 de março de 2020

Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
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Juíza de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
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