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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 515462902.2021.8.21.7000/RS
TIPO DE AÇÃO: Violação aos Princípios Administrativos
AGRAVANTE: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO: THIAGO CARRAO STURMER

DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL da decisão que deferiu a
tutela de urgência nos autos da ação civil pública movida por
THIAGO CARRAO STURMER, redigida nos seguintes termos:

:

Thiago Carrão Sturmer ajuizou ação popular em face do
Estado do Rio Grande do Sul, do Comandante-Geral da
Brigada Militar e do Capitão Guilherme Fregapani de
Almeida, discorrendo, em síntese, sobre ilegalidades que
permeiam o Curso Superior de Tecnologia em
Gerenciamento Auxiliar de Polícia Militar (CTSP) de
2021. Trouxe suposta ilegalidade na composição da
Comissão Elaboradora da prova do exame intelectual do
processo seletivo. Referiu que os capitães Guilherme
Fregapani de Almeida e Ademir Henz, membros da
comissão, dão aulas em cursos preparatórios para
concursos específicos para o CTSP e que menos de 10 dias
da realização da prova, o corréu, capitão Guilherme
Fregapani de Almeida, manifestou-se como impedido.
Discorreu sobre a ausência de motivação na solução dos
recursos da prova intelectual, ante respostas genéricas e
sem fundamentos jurídicos. Trouxe indícios de possível
alteração dos cartões respostas e vazamento de gabarito
anterior à data da prova. Alegou ocorrência de gabaritos
previamente marcados, especificamente quanto à questão
nº 10. Trouxe a não reserva de vagas para negros e pardos
(cotas raciais), nos termos do art. 37 da Constituição
Federal e do Decreto nº 9.508/18; bem como que não
foram respeitados prazos legais do edital, especificamente

o de 60 dias constante no artigo 9º, da Lei nº 15.266/2019.
Mencionou que o ajuizamento da presente demanda ocorre
ante quebra dos princípios da impessoalidade e isonomia.
Pediu, em nível de provimento liminar, a suspensão dos
efeitos do Edital nº 019/DE-DET/2021. No mérito, pleiteou
a anulação do certame. Acostou documentos (Evento 01).
Instado a se manifestar, Estado do Rio Grande do Sul
(Evento 15) arguiu sobre a ausência de verossimilhança
das alegações para o deferimento da medida liminar.
Trouxe que a Comissão Elaboradora foi retificada em 29
de junho de 2021, com exclusão dos capitães Guilherme e
Ademir, juntamente com outros componentes. Disse que a
Administração Pública adotou providências ao efeito de
evitar conflito de interesses. Ainda, discorreu sobre o
arquivamento do Procedimento nº 01623.000.468/2021,
pelo Ministério Público, o qual objetivava apurar
irregularidades na seleção ante participação dos capitães
Guilherme e Ademir. Mencionou, ademais, que houve a
devida motivação dos recursos da prova intelectual.
Referiu, a respeito de suposta adulteração de cartões de
respostas após o processo de correção das provas, que a
Corregedoria-Geral lavrou Boletim de Ocorrência
Policial Militar (BOPM) nº 023782.05.5531.2021 e
posterior Inquérito Policial Militar de Portaria nº
017105.01.5531.2021, em fase final de instrução, em que
houve a nomeação de uma Comissão de Perícia, com o
objetivo de apurar irregularidades. Constatadas
adulterações pontuais na correção, foram afastadas das
funções quatro soldadas. Advogou que não há qualquer
indício/comprovação de vazamento dos gabaritos e
marcação prévia de cartões com gabarito, ante
possibilidade de manchas e borrões durante a impressão.
Disse que o presente certame diz com processo seletivo e
não concurso público, não se aplicando, então, o sistema
de reserva de vagas trazido no Decreto Estadual nº
52.223/2014. Por fim, alegou que os consectários da Lei
Estadual nº 15.266/2019, também não são aplicados ao
processo seletivo em questão. Pediu o indeferimento da
medida liminar. Acostou documentos.
Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido
liminar (Evento 25).
Estado acostou documentos (Evento 26).
Pedidos de intervenção de terceiros (Eventos 07 e 52).

:

Decido.

Em que pese a não comunicação a este Juízo, consoante
certidão do Evento 55, suscitado conflito negativo de
competência, a Superior Instância determinou a
apreciação das questões urgentes pelo Juízo suscitante.
Tendo em vista a pendência de julgamento do conflito de
competência, passo, tão somente, a analisar o pedido
liminar requerido. Manifestação acerca da intervenção de
terceiros deverá ser apreciada pelo juízo competente.
A Lei nº 4.717/65, que regula a ação popular, assim dispõe
no seu artigo 1º, in verbis:
“Qualquer cidadão será parte legítima
para pleitear a anulação ou a declaração de
nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do
Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de
entidades autárquicas, de sociedades de economia
mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades
mútuas de seguro nas quais a União represente os
segurados ausentes, de empresas públicas, de
serviços sociais autônomos, de instituições ou
fundações para cuja criação ou custeio o tesouro
público haja concorrido ou concorra com mais de
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita
ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da
União, do Distrito Federal, dos Estados e dos
Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou
entidades subvencionadas pelos cofres públicos”.
Qualquer cidadão poderá utilizar-se da via da ação
popular para pleitear a anulação ou declaração de
nulidade de ato lesivo ao patrimônio. É a declaração de
invalidade de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal,
feita pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário.
Com a presente ação popular o autor requer a suspensão
de processo seletivo da Brigada Militar, regulado pelo
Edital nº 019/DE-DET/2021, por supostas irregularidades
ocorridas.
Analisando os documentos trazidos aos autos, em um juízo
de cognição sumária, entendo ser caso de deferimento do
provimento liminar, ante indícios de quebra à isonomia,
impessoalidade e lisura do processo seletivo em questão.
Explico.

:

A Administração Pública, consoante expressa previsão
constitucional (art. 37 da Constituição Federal), está
estritamente vinculada aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Na lição de Hely Lopes Meirelles,1 os princípios básicos
da administração estão consubstanciados em regras de
obediência obrigatória e permanente ao bom
administrador. Constituem-se como fundamentos/padrões
que devem permear a ação administrativa. Relegá-los é
desvirtuar a gestão da coisa pública e olvidar o zelo dos
interesses sociais.
No caso em tela, trouxe o autor a alegação de suposta
alteração dos cartões respostas e dos gabaritos após a
prova aplicada. Após inúmeras denúncias/reclamações, a
própria Administração designou Comissão de Peritos para
atuar junto ao Inquérito Policial Militar n.
017105.01.5531.2021, em 20 de julho de 2021, ao efeito
de “realizarem as pericias técnicas necessárias no
computador do Departamento de Ensino que realizou a
correção das provas, bem como em outros equipamentos e
documentos físicos que porventura sejam imprescindíveis
para a comprovação ou não de irregularidade no processo
de correção dos cartões respostas do Curso Técnico em
Segurança Pública da Brigada Militar” (Evento 15–
OUT8).
Em manifestação de 09 de agosto de 2021, por meio do
Ofício nº 0028/2021, o Presidente da Comissão de Peritos
informou terem sido detectadas adulterações pontuais em
quatro cartões, de candidatas que participaram do
processo seletivo (Evento 15-OUT9).
Atrelado a isso, as respectivas candidatas restaram
afastadas de suas funções, com publicação no Diário
Oficial do Estado do dia 06 de agosto de 2021 (Evento 15OUT7).
Concluída a perícia em 10 de agosto de 2021, importa
transcrever trechos do laudo que confirmam as
irregularidades havidas (Evento 26 – Perícia2), sinalando,
desde já, que a prova restou aplicada em 11 de julho de
2021 e as conclusões apontam alterações em datas
posteriores a esta:
5.7. RESPOSTA AO QUESITO V:
É possível informar se após a realização das provas,
no dia 11 de julho de 2021, algum cartão resposta
foi novamente impresso?

:

Resposta: Sim, é possível afirmar, uma vez que
foram encontrados vestígios de cartões respostas
elaborados em data posterior a essa data, os quais

foram impressos, preenchidos, assinados e
digitalizados, conforme se lê na resposta ao quesito
VIII. [...]
5.10. RESPOSTA AO QUESITO VIII:
É possível analisar os arquivos digitalizados
constantes no pen drive no sentido de apontar
possíveis irregularidades?
Resposta: Para responder a esse quesito foi feita
análise do conteúdo dos Equipamentos 3 e 4
descritos.
Em ambos foram encontrados trinta e um arquivos
no formato PDF³, o Equipamento 4 identificado com
uma etiqueta azul escrito "TUDÃO CTSP", foi
localizado na subpasta: [...]
Em uma primeira análise por parte da comissão
esses arquivos foram identificados como sendo os
arquivos que foram produto do processo de
digitalização das fichas de cartões respostas dos
candidatos ao CTSP 2021, notasse que foram
separados em arquivos por locais de realização das
provas, sendo uma subpasta que identifica o
município e outra que identifica a entidade que
cedeu o espaço.
Analisando um por um dos arquivos em questão foi
verificado:
Na raiz da pasta foi encontrado um arquivo de
nome Cartões Resposta sem cod. barras - 81
pgs.pdf, criado em 14 de julho de 2021 as 11:10:14
BRT. Arquivo criado em formato PDF 1.4 pelo
escâner da impressora RICOH Aficio MP 4002. Que
conforme ajuste estabelecido com o Comando do
Corpot de Bombeiros do RS, onde foi realizado a
digitalização dos cartões respostas, essa
identificação referencia o equipamento cedido para
esse fim e fica instalado naquele órgão. [...]
5.11. RESPOSTA AO QUESITO IX:

:

É possível analisar os cartões respostas
digitalizados comparando-os com os cartões
respostas originais impressas visando apontar
eventuais divergências entre eles?

Resposta: A Comissão fez uma análise dos arquivos
impressos e preenchidos que encontravam-se
envelopados e arquivados na sala do Subdiretor do
DE (TC Rodrigues), feita a analise física de cada
um dos arquivos, não foi identificado nenhuma folha
de respostas duplicadas. Após a análise dos
conteúdos descritos no Quesito VIII, foi realizado
uma
análise
das
folhas
de
respostas
correspondentes as 4 candidatas identificadas com
folhas duplicadas:
FRANCINE NUNES
Funcional: 2521040;

GUIMARÃES,

Identidade

LENIZE GONÇALVES DE MATOS, Identidade
Funcional: 3190404;
CINDY GOMES MENEZES, Identidade Funcional:
3720365;
TAIS DE OLIVEIRA
Funcional: 3777189.

DA

SILVA,

Identidade

As folhas de respostas localizadas nos envelopes são
visualmente correspondentesas imagens dos
arquivos apresentados como originais:
- Evidência 1: FAPA - 179pgs.pdf - as 15:13:04;
- Evidência 2: FAPA - 84pgs.pdf - as 20:54:28;
- Evidência 3: Joao Paulo I - 252pgs.pdf - as
15:11:06
Ainda em uma análise visual, desses arquivos
impressos apresentam características de impressa
diferentes dos arquivos de todos os outros
candidatos, pois a qualidade de impressão das
folhas de respostas correspondentes as candidatas
citadas são diferentes dos demais.
Após a análise técnica descrita na resposta do
Quesito VIII, onde foram localizados arquivos com
características e datas diferentes, confirma-se que
existe divergências entre os arquivos de respostas
localizados:
A tabela abaixo apresenta a comparação entre os
arquivos localizados e cita as divergências:

:

.....

5.12. RESPOSTA AO QUESITO IX:
Outros dados julgados uteis:
Revisando os dispositivos apresentados como
Equipamentos para a perícia descritos no item 3.1.1
do presente relatório.
Equipamento 01 - Computador principal utilizado
para uso do Software Remark 10, analisado nos
quesitos apresentados pelo Encarregado. É
importante salientar que todas as atividades que
envolveram o software e a manipulação de arquivos
se deram dentro do Perfil do usuário de
login BM377189, que corresponde ao usuário da
Sd TAIS DE OLIVEIRA DA SILVA, Identidde
Funcional: 3777189.
Em um dos arquivos localizados em seu perfil no
processo de recuperação de dados foi encontrado
um
arquivo
Doc1((Unsaved308983402926461360)).asd
hash
MD52a9acf7271d24607faad5da991bb6c46,
que
evidenciam um rascuho de troca de mensagens:
Temos que pintar as bolinhas dos nossos e escaniar
e jogar pro sistema
O meu ele não identificou o cod de barras
O da fran deu erro em tudo
O da lenise o mesmo que o meu
o teu ainda não vi
Assim, tenho que a prova acima colacionada demonstra a
probabilidade do direito invocado, visto que a perícia
constatou atividades que envolveram o software e a
manipulação de arquivos dentro do perfil de servidor da
Brigada Militar após a realização da prova. Ademais,
mensagem acima resgatada durante o processo de
recuperação de dados cita uma pessoa não identificada
(teu), demandando, pois, investigação da dimensão do
ocorrido, inclusive aguardando a conclusão do IP das
servidoras afastadas, consoante informado pelo Estado
(Evento 26), no intuito de verificar se há mais pessoas
envolvidas.

Ainda na lição de Hely Lopes Meirelles,2 por

:

pertinente:

O princípio da impessoalidade, referido na
Constituição/88 (art. 37, caput), nada mais é que o
clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao
administrador público que só pratique o ato para o
seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que
a norma de Direito indica expressa ou virtualmente
como objetivo do ato, de forma impessoal. [...]
E a finalidade terá sempre um objetivo certo e inafastável
de qualquer ato administrativo: o interesse público. Todo
ato que se apartar desse objetivo sujeitar-se-á a
invalidade por desvio de finalidade, que a nossa lei da
ação popular conceituou como o “fim diverso daquele
previsto, explícita ou implicitamente, na regra de
competência do agente (Lei 4.717/65, art. 2º, parágrafo
único, “e”). [...]
Como o princípio da finalidade exige que o ato seja
praticado sempre com finalidade pública, o administrador
fica impedido de buscar outro objetivo ou de praticá-lo no
interesse próprio ou de terceiros. (grifou-se)
Em que pese as alegações trazidas pelo Estado, de
defasagem de sargentos no âmbito estadual, bem como
dificuldades governamentais em autorizar o respectivo
processo seletivo, certo é que houve manifesta quebra de
lisura
e
afronta
aos
princípios
da
impessoalidade/moralidade no decorrer da realização da
seleção. Não se olvida a importância do processo seletivo
para manutenção da hierarquia, disciplina e dos bons
serviços prestados pela Brigada Militar, indispensáveis
para a manutenção da paz, ordem da sociedade;
entretanto, isso não pode se constituir em atropelo às
normas constitucionais e valores balizadores de boa
conduta social.
Sinalo que não me é estranha a situação de que a turma
inicial compõe-se de cerca de 750 servidores da BM,
compadeço-me àqueles que sofrerão os efeitos adversos de
tamanha ilegalidade. No entanto, certo é que além das
irregularidades, as candidatas tiveram acessos aos
equipamentos de correção após a prova, não havendo
como
precisar,
inclusive
enquanto
não
concluído/terminado os IP's instaurados contra as
servidoras, o não envolvimento de mais pessoas na fraude.

:

Entendo que o Judiciário não pode permanecer inerte,
sendo provocado, diante da situação ora posta. Nesse
passo, parece-me como alternativa mais plausível à
Administração Pública a suspensão do certame em
questão, ao menos por ora, ao efeito de apurar a extensão
das irregularidades efetivamente cometidas durante o

processo seletivo; visto que, como bem trazido pelo
Ministério Público, pode ensejar mácula futura com
prejuízos irreversíveis ao Estado e aos candidatos.
Consoante art. 5º, §4º, da legislação de regência, “na
defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar
do ato lesivo impugnado.”
Isso posto, defiro o pedido liminar, para determinar a
suspensão do Edital nº 019/DE-DET/2021, relativo ao
Curso Superior de Tecnologia em Gerenciamento Auxiliar
de Polícia Militar (CTSP)/2021, até o julgamento de
mérito desta ação.
Oficie-se, com urgência, para cumprimento, ante o fato de
que o início da 1ª Etapa está previsto para ocorrer no dia
23/08/2021, ao Comandante-Geral da Brigada Militar e
ao representante legal da pessoa jurídica interessada
(Estado do Rio Grande do Sul).
Em sendo necessário, cumprir pelo Plantão Judiciário,
face o risco de perecimento do objeto da demanda.
Intimem-se.
Aguarde-se, após, julgamento do conflito de competência.

Em suas razões o agravante aduz que a suspensão
imediata do EDITAL n°19/DE-DET/2021, processo seletivo
interno para técnico de segurança pública da Brigada Militar,
com início na próxima segunda-feira (23/08/2021) causaria
prejuízo aos demais aprovados no concurso interno e à própria
corporação.
A decisão agravada, a qual deferiu a suspensão do
Edital supra, teve por base a existência de indícios de quebra da
isonomia, impessoalidade e lisura do processo seletivo.
A magistrada de primeiro grau entendeu que os
fatos que levaram ao afastamento de quatro candidatos cujos
cartões de resposta restaram adulterados seria indício suficiente
para a suspensão de todo o certame.

:

Em que pese a verificação de irregularidade, algo
sério e que deve ter apuração e consequências, denota-se que a
Brigada Militar procedeu à apuração por meio de perícia técnica,
afastou os envolvidos e procedeu à abertura de inquérito
administrativo, o que demonstra preocupação e empenho em

atender aos princípios que regem a administração pública, de tal
sorte que não se justifica a suspensão do concurso em prejuízo de
todos os demais candidatos, da própria corporação e do próprio
interesse da segurança pública gaúcha posto que a continuidade
da apuração administrativa e até judicial em razão da ação
popular em tramitação precinde da paralisação. Assim a
constatação de irregularidades envolvendo quatro candidatos não
é empecilho para prejudicar mais de dois mil e noventa
candidatos de prosseguirem no certame, pois os problemas foram
pontuais e não autorizam, ao menos por ora, concluir pelo
comprometimento de todo processo seletivo e de seus
envolvidos, realizadores e participantes. Ressalto que os
envolvidos já identificados foram afastados e assim deve seguir
até que tudo seja apurado. Logicamente que outros defeitos ou
delitos sendo identificados deverão tr responsabilização e até
afastando outros que também sejam encontrados, todavia já está a
estrutura modulada para iniciar o curso e tal não prejudicará
prosseguimento de investigações e até outras futuras medidas que
forem necessárias.
Cabe destacar que, em se tratando de decisão
liminar, no restrito exame plantonista, a mesma poderá sofrer
alteração de acordo com a instrução probatória e análise do
eminente Relator(a) titular que vier a receber o recurso em
respeito ao juízo natural.
Desse modo, DEFIRO o efeito suspensivo
requerido determinando sustação da decisão fustigada e
permitindo o início do curso de formação na data prevista,
23/08/2021.
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