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-              Do detido exame do contexto fático-probatório desvelado, infere-se que, apesar das 
rivalidades existentes entre grupos de docentes da EEIMVR e das mensagens eletrônicas trocadas sobre a 
divulgação, ao Conselho Universitário, dos nomes dos professores denunciantes e sobre a instauração de 
processos administrativos disciplinares contra os mesmos, não restou comprovado, na espécie, o desvio de 
finalidade na sindicância (da abertura à conclusão) e na instauração do PAD, visto que observados, em 
ambos os casos, o interesse público e a finalidade legal. 

-              Outrossim, não há, nos autos, evidência concreta de que um dos réus (apelante), ao votar 
contrariamente à progressão funcional de um dos professores denunciantes, o fez unicamente movido pela 
intenção, consciente, de prejudicá-lo, mediante a violação de princípios nucleares da Administração Pública, 
notadamente do dever de imparcialidade. 

-              Segundo iterativa jurisprudência do STJ, não se admite a responsabilidade objetiva na 
aplicação da Lei nº 8.429/94, sendo indispensável a presença do dolo (vontade consciente de) atentar aos 
princípios da Administração Pública para a configuração da conduta ímproba tipif icada no art. 11 da Lei nº 
8.429/92. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1330293/SP; REsp 1544726/PB; REsp 1193248/MG; REsp 
1192056/DF; AgRg no AgRg no AREsp 166.766/SE; REsp 875.163/RS; entre outros.  

-              Ademais, apesar de a modalidade do art. 11 da LIA não exigir resultado, um único voto 
desfavorável entre treze favoráveis não apresenta a capacidade necessária, diante dos graves escopos da 
tutela da ação de improbidade administrativa, de implicar lesão significativa ao patrimônio público ou de 
causar prejuízos ao professor avaliado e, de modo incontinenti, implicar as graves sanções do art. 12. 
Inclusive, no caso concreto, o voto apresentou-se, de fato e de direito, ineficaz para o conjunto da 
deliberação referente à progressão funcional do professor supostamente prejudicado. 

-              Recurso do MPF não provido. Recurso do réu Genésio Moreira da Cruz integralmente 
provido, para reformar em parte a sentença e julgar improcedentes os pedidos contra ele deduzidos.  

  
A C Ó R D Ã O 
        Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas.  
        Decide a Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, 

negar provimento ao recurso do MPF e dar provimento ao recurso de GENÉSIO MOREIRA DA CRUZ, nos 
termos do voto do Relator, constante dos autos, e das notas taquigráficas ou registros fonográficos do 
julgamento, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, juntamente com a Ementa.  

  
 [Assinado eletronicamente] 
SERGIO SCHWAITZER 
RELATOR 
DCS 
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