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AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 0901667-10.2018.8.24.0070/SC

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

RÉU: MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO

SENTENÇA

 RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ajuizou
esta Ação Civil Pública contra MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO, imputando-
lhe a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992.

Foi indeferida a liminar que pretendia o afastamento cautelar do requerido de
suas funções públicas (ev. 06).

Notificado, o requerido apresentou defesa preliminar (ev. 19).

Na forma do art. 17, § 9º, da Lei n. 8.429/92, a inicial foi recebida (ev. 37).

O  réu  apresentou  contestação  ratificando  os  argumentos  lançados  na  defesa
prévia (ev. 57).

Sobreveio decisão do e. TJSC desprovendo agravo de instrumento interposto
contra a decisão que não concedeu a liminar (ev. 82).

Após instrução em audiência, com o depoimento pessoal do requerido e a oitiva
de testemunhas (ev. 141), ambas as partes pugnaram pela improcedência do pedido (ev. 145 e
148).

Vieram-me conclusos.

FUNDAMENTAÇÃO

O pedido merece ser julgado improcedente.

De  início,  oportuno  mencionar  que  o  objeto  da  presente  ação  consiste  na
apuração de suposta conduta do requerido "enquanto servidor público municipal e licenciado
para atividade política, na divulgação antecipada e dolosa do Edital do Concurso Público n.
001/2018 do Município de Taió/SC" (fls. 02 da exordial).

Ocorre que, após a instrução processual, não se comprovou a prática de conduta
dolosa ou imbuída de má-fé por parte do requerido apta a ser enquadrada na figura típica
prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/92, conforme outrora pretendido pelo titular da ação. In
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verbis:

Art.  11.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta  contra  os  princípios  da
administração  pública  qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

[...]

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva
permanecer em segredo;

[...]

V - frustrar a licitude de concurso público;

Não há nos autos prova inequívoca do elemento subjetivo, ou seja, carece de
comprovação a suposta conduta dolosa do réu no sentido de divulgar minuta de edital  de
concurso  público  com  o  objetivo  claro  e  inequívoco  de  atentar  contra  os  princípios  da
administração pública, favorecendo a si ou a terceiros.

Nesse  sentido,  testemunhas  ouvidas  em juízo declararam que  a  intenção  do
requerido  foi  a  de  contribuir  para  o  bom  andamento  do  concurso  levado  a  efeito
pelo Município de Taió, conforme bem destacado na manifestação ministerial:

Indianara Seemann: "[...] que no ponto de vista da depoente não houve ma fá pelo requerido;
que a depoente vê que a intenção do requerido foi de auxiliar no melhor andamento do

certame [...]" – evento n. 143. 

Márcio Farias: [...] que para o depoente, a intenção de Marco não era de repassar a outra
pessoa, até porque se o depoente tivesse percebido que a intenção dele era outra não teria
passado o edital; que para o depoente a intenção de Marco era clara de o auxiliar na parte

jurídica do município, porque querendo ou não com o outro assessor tinham um pouco mais
de dificuldade de conseguir as coisas,  então Marco sempre foi  prestativo  nessa área  e  a

intenção dele para o depoente naquele momento era única e exclusiva de realmente auxiliar

no bom andamento do concurso e nas questões até pós concurso como ele mesmo sempre

dizia que entrava sempre pessoas muito mal preparadas para o município; que o depoente

acredita que ele tenha ido mais nesse intuito mesmo [...]" – evento n. 143. (grifei).

Nada além da preocupação do requerido com a regular preparação do certame
foi comprovado nesta ação.

Ora, ainda que não se descarte eventual irregularidade na atuação do requerido -
tal  como  o  exercício  de  função  pública  quando  temporariamente  licenciado  -
referida circunstância, por si só, não revela tenha o réu agido de maneira desonesta. Aliás, o
que se demonstrou é  que apenas agiu com a intenção de colaborar  com servidores,  sem
indicativo mínimo de má-fé.

Outrossim, oportuno mencionar  que não há  comprovação de  enriquecimento
ilícito ou prejuízo ao erário, o que somado à míngua de conduta dolosa, má-fé ou culpa grave
por parte do agente público, desagua na improcedência do pedido.
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Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL  EM  AÇÃO  CIVIL  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS NO ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8.429/92. DECRETO
DE  IMPROCEDÊNCIA  NO  PRIMEIRO  GRAU.     IRRESIGNAÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  SUPOSTA  DISPENSA  INDEVIDA  DE  LICITAÇÃO  (ART.  24,  II,  da  Lei  nº
8.666/93).  COMPRA  DE  COMPUTADOR  E  MATERIAIS  DE  INFORMÁTICA  E  DE
ESCRITÓRIO.  AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS  INSUMOS ADQUIRIDOS PARA A
CÂMARA  DE  VEREADORES  FORAM  COMPRADOS  POR  VALORES  DIVERSOS
DAQUELES  PRATICADOS  NO  MERCADO.  ATO  ÍMPROBO.  ELEMENTO  SUBJETIVO.
DOLO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE
ANTE A INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO,  MÁ-FÉ,  CULPA GRAVE OU
PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  SENTENÇA  BEM  LANÇADA.  RECURSO  E  REEXAME
DESPROVIDOS.  INOCORRÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  RECURSO  DESPROVIDO.  A  orientação  jurisprudencial
sedimentada  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  estabelece  que  a  configuração  do  ato  de
improbidade por ofensa a princípio da administração depende da demonstração do chamado
dolo  genérico.  2.  "Para  a  correta  fundamentação  da  condenação  por  improbidade

administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada 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 boa-fé.  [...]  Precedentes:  AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro
Campbell  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" (STJ. Rel. Ministro Herman
Benjamin).  Não  é  justo  que,  ao  mais  simples  equívoco,  desprovido  de  má-fé,  sejam  os
administradores públicos despojados de seus direitos políticos, destituídos de seus cargos, e
execrados  com  a  pecha  da  desonestidade.  Daí  resulta  a  exigência  jurisprudencial  da
demonstração  do  dolo  ou  de  culpa  grave  na  maior  parte  dos  tipos  definidos  na  Lei  de
Improbidade: distinguir entre o ato de boa e de má-fé; o administrador inepto, do ímprobo.
(TJSC, Apelação /  Remessa Necessária n. 0900020-25.2016.8.24.0013, de Campo Erê, rel.
Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 20-10-2020).

E ainda, "Na ambiência de ação por improbidade administrativa, cujas sanções
são sabidamente  severas,  não sobeja espaço para condenações  fundadas  em indícios  ou
presunções, daí exigir-se razoável evidenciação da prática de ato ímprobo, afinal de contas,
nem toda irregularidade  administrativa  pode  ser  classificada  como tal,  mesmo quando

aparentemente o indigitado ato enquadre-se na moldura da tipificação genérica do art. 11

da  Lei  n.  8.429/92."  (AC  n.  2010.028096-0,  de  Lages,  j.  27.9.2011).  (TJSC,  Remessa
Necessária  Cível  n.  0900312-80.2016.8.24.0022,  de  TJSC,  rel.  SÉRGIO  ROBERTO
BAASCH LUZ, 2ª Câmara de Direito Público, j. 27-10-2020 - grifei).

Portanto, sem mais delongas, e tendo em vista a manifestação do titular da ação
no  sentido  da  completa  ausência  de  indícios  da  prática  de  atos  ímprobos  por  parte
do requerido, a improcedência do pedido é medida que impera.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.
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Quanto aos encargos sucumbenciais, a considerar que inexiste comprovação da
má-fé do autor, este é isento do pagamento das custas judiciais e do ônus da sucumbência, de
acordo com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que "nas ações civis públicas, não
se  impõe  ao  Ministério  Público  a  condenação  em  honorários  advocatícios  ou  custas,
ressalvados os casos em que o autor for considerado litigante de má-fé". (REsp 565.548/SP,
relª. Minª. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 13.8.13).

Arquivem-se os autos oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Documento eletrônico assinado por JEAN EVERTON DA COSTA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento  está disponível no endereço
eletrônico  https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,  mediante
o preenchimento do código verificador 310007795832v8 e do código CRC b2e3ffbf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JEAN EVERTON DA COSTA
Data e Hora: 30/10/2020, às 16:35:46
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