
MM.  JUÍZO  FEDERAL  DA  VARA  ÚNICA  DA  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CAMPO FORMOSO/BA

PP 1.14.002.000024/2018-35

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que
ao final subscreve, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, art. 6º, VII, “b”,
e XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93, bem como nas disposições da Lei nº 8.429/92,
vem à presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO CIVIL POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Em face de

CLAUDINEI  XAVIER  NOVATO,  brasileiro,  Prefeito  do  Município  de
Capela do Alto Alegre/BA, *;

lastreada  nos  documentos  carreados  ao  expediente  em  epígrafe  e  que
instruem  a  presente  inicial,  e  tendo  por  base  as  razões  de  fato  e  de  direito  adiante
expendidas.

1. DO OBJETO DA AÇÃO.

A presente  ação  tem  por  objeto  a  responsabilização  do  demandado pela
prática de atos de improbidade administrativa ensejadores de violação aos princípios da
administração pública, mais especificamente a impessoalidade, moralidade e legalidade, em

* Informações excluídas para fins de divulgação

R. Antônio Teixeira Palha, nº 206, Centro. CEP 44.790-000. Campo Formoso/BA. Fone: (74) 3645-4100, FAX (74) 3645-
4104.

1 / 11



decorrência da utilização dos festejos juninos antecipados do Município de Capela do alto
Alegre/Ba, objeto do Convênio  nº 61016/2017 (SIAFI  843375), custeados, em parte, com
recursos  do  Ministério  do  Turismo,  para  a  prática  de  atos  de  promoção  pessoal,
expressamente vedado na lei e no mencionado convênio.

2. DOS FATOS.

O  Município  de  Capela  do  Alto  Alegre/BA,  na  gestão  do  demandado
CLAUDINEI XAVIER NOVATO, firmou o Convênio nº 61016/2017 (SIAFI 843375) com
o Ministério do Turismo, tendo por objeto o incentivo ao turismo por intermédio de apoio à
realização  do  Projeto  intitulado  “SÃO  JOÃO  ANTECIPADO  DE  CAPELA  DO  ALTO
ALEGRE”, com período de vigência de 01/06/2017 até 18/07/2017.

Para  a  execução  do  referido  ajuste  foi  pactuado  o  valor  total  de  R$
101.000,00,  cabendo  ao  concedente  destinar  o  montante  de  R$  100,000,00  e  ao
convenente  a contrapartida  financeira  no montante de R$ 1.000,00,  conforme Plano de
Trabalho aprovado.  Em razão do citado convênio foi repassado em favor do Município a
quantia de R$ 100.000,00, por meio da nota de empenho nº 2017NE800019, de 08/05/2017.

A apuração dos fatos no âmbito desta Procuradoria da República iniciou-se a
partir  de  representação encaminhada  pelo  Ministério  do Turismo por  meio  do  Ofício  n°
36/2018/AECI,  que  encaminhou  cópia  do  convênio,  relatório  de  fiscalização,  ordens
bancárias,  vídeos  e  fotos  do  evento,  dando  conta  da  existência  de  promoção  pessoal
durante a sua realização.

Em fiscalização in loco o MTur constatou a ocorrência de irregularidades no
decorrer do evento/shows, na medida em que, conforme relatório elaborado pelo fiscal do
MTur presente durante as festividades,  o demandado fez veicular  por interposta pessoa
(locutor), citações frequentes ao seu nome, assim como ao do vice-prefeito, ao do vereador
“Kero”, Eduardo Soares e Deputado José Neto.

Por  oportuno,  calha  transcrever    ipsis  litteris   as  conclusões  lançadas  pelo
fiscal do Ministério do Turismo em seu relatório, a respeito da prática de promoção pessoal
durante o evento:

“Inicialmente  vale  ressaltar  que  o  Convenente  foi
alertado previamente quanto a Promoção Pessoal.

 No primeiro dia (16/06), durante a tarde, o convenente
novamente  foi  orientado  para  que  não  fossem
anunciados ou exibidos nomes, símbolos ou imagens de
autoridades  ou  de  servidores  públicos  no  âmbito  do
evento,  que pudessem caracterizar  promoção  pessoal.
Entretanto, no decorrer do show já no período da noite, foi verificado
que o nome do Prefeito foi citado diversas vezes pelo locutor. 
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Novamente fiz os alertas quanto a promoção pessoal e
mesmo  assim  permaneceu-se  citando  o  nome  do
Prefeito  Municipal  demonstrando  total  ignorância  às
recomendações dadas previamente, além do Termo de Vedação
que já havia sido assinado por duas vezes pelo gestor municipal. 

Registra-se que durante a apresentação da artista Solange Almeida,
em um certo momento do show (gravação em anexo), ela questiona: -
Posso?; logo apôs o prefeito sobe ao palco e Solange o apresenta ao
público, o cumprimenta e informa o seguinte: "O Prefeito acabou de
me dizer que ano que vem eu estou aqui de novo, e que foi a maior
atração  da  cidade  hoje";  Logo  apôs,  ela  entrega  o  microfone  ao
prefeito que diz: "Nós de Capela do Alto Alegre,  nunca vimos esta
praça tão linda; e complementa com uma promessa: Ano que vêm,
Solange Almeida, de novo".

Após isto, a artista dá prosseguimento ao show. Destaca-se que no
momento em que a artista Solange Almeida está encerrando o show.
o Prefeito novamente sobe ao palco e dança com ela, logo após os
dois acenam com as mãos demonstrando que o show iria encerrar
(vídeos em anexo comprovam o alegado). Ainda na primeira noite,
registrou-se agradecimentos a nomes de autoridades,  em flagrante
desrespeito às disposições da Cláusula Décima Quinta, inciso VIII e
da Cláusula Décima Oitava do Termo de Convênio e à legislação que
rege os convênios federais. 

Foram pronunciadas diversas  vezes os seguintes nomes:  -Câmara
dos Vereadores; -Vice Prefeito; -Chiquinho Produções; -Ricardo Som;
-Vereador Kero; -Eduardo Soares; -Deputado José Neto. 

No segundo dia (17/06), foi verificado que novamente houve menções
ao nome do Prefeito. Mais uma vez, o convenente foi alertado de que
tal prática caracteriza promoção pessoal e de que ele já havia sido
comunicado  da  vedação  de  tais  atos  via  SICONV,  sendo  que  o
comunicado  cita  expressamente  que  este  ato  configura  promoção
pessoal. 

Ressalta-se  que  consta  cópia  deste  comunicado  com  o  visto  de
recebimento conferido pelo gestor convenente inserida no SICONV
(solicitação n° 12/2017).

No terceiro dia (18/06),  durante os shows, verificou-se que não foi
mencionado nomes de autoridades, nem tampouco houve promoção
pessoal.  Conclui-se  que  embora  o  Convenente  tenha  assinado  os
Termos de Vedação e o Termo de Convênio, mesmo após reiteradas
solicitações,  simplesmente  ignorou  como  se  nada  estivesse
acontecendo.

Frise-se  que  tais  práticas,  além  de  serem  proibidas  pelo  ordenamento
jurídico,  estavam  expressamente  vedadas  pelo  órgão  concedente,  razão  pela  qual  o
demandado  incorreu  em  ato  de  improbidade  administrativa  ofensivo  aos  princípios  da
legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

Como  já  pontuado,  a  ocorrência  dos  atos  em  questão  foi  atestado  por
servidor do Ministério do Turismo, que encaminhou a este órgão representação, instruída
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com  o  Relatório  de  Fiscalização  “In  Loco”  nº  15503,  comunicado  entregue  ao  prefeito
informando  as  vedações  do  convênio,  assim  como  mídia  contendo  fotos  e  vídeos  que
corroboram o relatório de fiscalização.

3.  DA  LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  E  DA
COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA FEDERAL.

A competência da Justiça Federal para processar a presente ação decorre da
lesão que a conduta ímproba causou ao patrimônio moral da União, nos termos do artigo
109, inciso I da Constituição da República. 

Ora, o convênio cuja cláusula foi desrespeitada foi firmado com o Ministério
do Turismo, órgão do Poder Executivo da União, que, afinal,  acabou financiando evento
cuja  finalidade foi  desvirtuada,  já  que  transformado em palco  de promoção pessoal  de
administrador público.

De fato, verbas públicas federais (no montante de R$ 100.000,00) custearam
maciçamente o SÃO JOÃO ANTECIPADO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE, cuja finalidade
foi  desvirtuada,  para  realizar  a  promoção  pessoal  do  gestor  municipal.  E  isso  porque,
durante  todos os  dias  de festividades,  com exceção do  último,  seu  nome e  sua figura
enquanto gestor fora enaltecida, a despeito da vedação expressa nos termos do convênio. 

Ressalte-se que as verbas públicas que possibilitaram a promoção da festa
de São João Antecipado de Capela do Alto Alegre estão sujeitas à prestação de contas
perante órgão federal, o que somente reforça a presença de interesse federal in casu.

De outra banda, a legitimidade ativa do Ministério Público Federal decorre do
comando descrito no artigo 129, inciso III  da Constituição da República, que confere ao
órgão legitimidade para propor ações visando à proteção do patrimônio público.

Decorre disso, ainda, que a presença do  Parquet  Federal no polo ativo da
lide, por si só, é suficiente para fixar a competência da Justiça Federal para o julgamento da
presente demanda (critério ratione personae). Nesse sentido, confira-se julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, veiculado em seu Informativo de Jurisprudência
de nº 533 (fevereiro de 2014):

Compete à Justiça Federal processar e julgar ação civil pública quando o Ministério
Público Federal figurar como autor. A ação civil pública, como as demais, submete-se,
quanto à competência, à regra estabelecida no art. 109, I, da CF, segundo a qual cabe
aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica
ou  empresa  pública  federal  forem  interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,
assistentes ou oponentes,  exceto as de falência,  as de acidente de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho". Assim, figurando como autor da
ação o Ministério Público Federal, que é órgão da União, a competência para apreciar
a causa é da Justiça Federal. Precedentes citados: AgRg no CC 107.638-SP, Primeira
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Seção, DJe 20/4/2012; e  REsp 440.002-SE, Primeira  Turma,  DJ 6/12/2004.  (STJ.
REsp 1.283.737-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/10/2013).

Assim, é indiscutível a legitimidade do Ministério Público Federal para propor
a presente demanda, bem como da Justiça Federal para processá-la e julgá-la.

4. FUNDAMENTAÇÃO  JURÍDICA  E  INDIVIDUALIZAÇÃO  DOS  ATOS  E
RESPONSABILIDADES.

Com  o  advento  da  Constituição  da  República  de  1988,  a  moralidade
administrativa foi alçada à categoria de princípio constitucional da Administração Pública. A
partir daí, vinculou as ações dos agentes públicos, que passaram a ter o dever não apenas
de  observar  as  normas  legais,  mas  também  de  adotar  comportamento  eticamente
inatacável.

De forma geral,  a  improbidade administrativa  estará caracterizada sempre
que a conduta do agente contrastar  com quaisquer dos princípios que devem nortear a
atividade do Poder Público, os quais, como dito, estão fixados no caput do artigo 37 da
Constituição da República,  segundo o qual  “a administração pública direta 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”.

Nessa  toada,  o  mesmo  dispositivo  ainda  proíbe  que,  aproveitando-se  da
destacada função pública, os agentes aproveitem-se para divulgar sua imagem, nos termos
do  §1º,  de  acordo  com  o  qual  “a  publicidade  dos  atos,  programas,  obras,  serviços  e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos”.

No ponto, cumpre transcrever o ensinamento de José dos Santos Carvalho
Filho:

“a  publicidade  não  pode  ser  empregada  como  instrumento  de
propaganda pessoal de agentes públicos. De acordo com o art. 37,
§1º, da CF, a publicidade de atos, programas, serviços e campanhas
dos  órgãos  públicos  tem  por  objetivo  somente  educar,  informar  e
educar.  É  vedado  às  autoridades  que  se  valham  do  sistema  de
divulgação de atos e fatos para promoção pessoal, muito embora seja
comum  referido  desvio,  numa  demonstração  de  egocentrismo
incompatível  com  o  regime  democrático.  Vulnerar  aquele
mandamento representa, ao mesmo tempo, ofensa aos princípios da
impessoalidade e da moralidade,  como já  tem decidido os nossos
Tribunais,  exigindo  rigorosa  necessidade  de  coibir  semelhantes
práticas.”
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A legislação  infraconstitucional,  nessa  esteira,  tenta  dar  efetividade  a  tais
princípios. Nesse sentido, a Lei nº 8.429/92 foi um grande avanço no combate à corrupção
em sentido amplo e de fundamental importância para a preservação da moralidade. Seus
art.  9º,  10  e  11  tipificam,  de  maneira  exemplificativa,  alguns  atos  de  improbidade.
Genericamente,  tais  atos  são:  enriquecimento  ilícito,  lesão ao erário  e  os  que  atentam
contra os princípios da Administração Pública.

No  caso  vertente,  verifica-se,  à  toda  evidência,  que  o
demandado  praticou  atos  que  violaram os  princípios  da  Administração
Pública. Vejamos o que diz o art. 11, caput, do aludido diploma legal:

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: (...)

Ademais,  calha  registrar  o  conteúdo  jurídico  do  princípio  da
impessoalidade,  que  não  só  traz  o  dever  de  imparcialidade  na  defesa  do  interesse
público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares no
exercício da função administrativa, como também reza que a atuação dos agentes públicos
é imputada ao Estado (teoria do órgão), portanto, as realizações não devem ser atribuídas à
pessoa física do agente público, mas à pessoa jurídica estatal a que estiver ligado.

Outrossim, os princípios que são comandos de otimização ou mandamentos
nucleares  do  sistema,  com  o  advento  do  pós-positivismo  ganharam  nova  roupagem,
consagrando-se, sem mais discussões, a existência de força normativa.

Como dito, não é difícil perceber, analisando objetivamente os fatos, que o
demandado incorreu na espécie de ato descrito no art. 11, caput, já que, de acordo com o
que foi  apurado,  houve clara promoção pessoal  do gestor  municipal,  que,  em verdade,
portou-se  como  sendo  uma  das  atrações  do  evento  festivo,  desobedecendo,  por
conseguinte,  aos  cânones  legais  do  agir  do  administrador  público,  assim  como
desrespeitando vedações expressas do convênio.

A Lei  de Improbidade não poderia  deixar  tais  práticas  impunes.  Por  essa
razão, trouxe no seu artigo 12, III, sanções para aqueles que incorrem em tais atos. Segue
seu teor:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a
gravidade do fato:

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa
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civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Dessa  forma,  tendo  em  vista  que  existe  farta  prova  no  sentido  que  o
demandado  praticou  atos  de  improbidade,  nada  mais  justo  que  sofra  as  sanções
decorrentes de suas atitudes ou omissões.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Como mencionado alhures, o demandado CLAUDINEI XAVIER NOVATO, na
qualidade de Prefeito do Município de Capela do Alto Alegre, firmou o Convênio SIAFI n.º
843375/2017 com o Ministério  do Turismo,  tendo por  objeto  o  incentivo ao turismo por
intermédio  de  apoio  à  realização  do  Projeto  intitulado  “SÃO  JOÃO  ANTECIPADO  DE
CAPELA DO ALTO ALEGRE”, com período de vigência de 01/06/2017 até 18/07/2017.

Dentre os dispositivos do instrumento, merece destaque a cláusula quarta,
mais especificamente o inciso XIV, que vedava:

“(…) aos partícipes utilizarem nomes, símbolos ou imagens que possam caracterizar
promoção  pessoal  de  autoridades  ou  de  servidores  públicos.  Será  considerada
promoção pessoal,  dentre outras:  a utilização de faixas,  painéis,  cartazes,  folders,
outdoors  ou  outras  formas  de  divulgação  onde  constem  nomes  ou  imagens  de
autoridades ou servidores públicos (...)”

Outrossim, o requerido foi devidamente notificado pelo concedente, através
da Solicitação n°  12/2017 do SICONV,  de que era  proibido fazer  menção ao nome do
prefeito durante a realização do evento, uma vez que tal ato configura promoção pessoal,
conforme consta do Relatório de Fiscalização In Loco n. 15503, segundo o qual: 

“(…) No segundo dia (17/06), foi verificado que novamente houve menções ao nome
do Prefeito. Mais uma vez, o convenente foi alertado de que tal prática caracteriza
promoção pessoal e de que ele já havia sido comunicado da vedação de tais atos via
SICONV,  sendo  que  o  comunicado  cita  expressamente  que  este  ato  configura
promoção pessoal. Ressalta-se que consta cópia deste comunicado com o visto de
recebimento conferido pelo  gestor  convenente inserida no SICONV (solicitação n°
12/2017). (...).”

Contudo, contrariando todas as expectativas, o demandado fez tabula rasa de
tudo o quanto ajustado,  fazendo diversas veiculações do seu nome e outros servidores
públicos,  por  meio  de  locutor,  assim  como  subiu  ao  palco  utilizando-se  do  microfone,
inclusive dançou com uma das artistas contratadas,  por certo a de maior  expressão do
evento, estando tudo documentado em vídeo que acompanha esta peça.
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 Destarte, apesar de ciente de tais vedações, CLAUDINEI XAVIER NOVATO
consciente  e  intencionalmente,  deixou  de  observá-las,  incorrendo,  portanto,  ato  de
improbidade que viola os princípios administrativos. 

Da  prova  constante  dos  autos,  é  possível  extrair  o  dolo  na  conduta  do
acionado, que, a despeito de ter firmado o convênio – donde se deduz a ciência sobre todas
as  suas  cláusulas  –  apenas  23  dias  após,  promoveu  a  prática  de  promoção  pessoal,
conforme acima delineado. 

Ademais, o dolo na improbidade, é bom que se registre, não é dolo do direito
penal,  afinal,  como  cediço,  a  LIA não  tem  natureza  penal.  O  dolo  da  improbidade  é
verificado  pela  negligência  manifesta  e  pelo  desconhecimento  injustificável  de  regra
elementar de atuação profissional e funcional.

Pois bem. Analisando as provas constantes dos autos em conjunto com a Lei
8.429/1992, conclui-se, com clareza, que o demandado praticou os atos de improbidade
administrativa  previstos  no  artigo  11,  caput,  razão  pela  qual  merece  sofrer  as  sanções
cominadas no artigo 12, inciso III da mesma lei.

De mais a mais, é importante ressaltar que a subsunção da autopromoção, a
partir de evento público, como ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios
administrativos,  encontra-se consolidada pela jurisprudência pátria,  como se verifica nos
julgados do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcritos:

“PROCESSO CIVIL E  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PROMOÇÃO  PESSOAL  EM  PROPAGANDA.  ATO  ÍMPROBO  POR
VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  IMPESSOALIDADE.  CARACTERIZADO.
PRECEDENTES.  SÚMULA  83/STJ.  DOSIMETRIA  DAS  PENAS.  REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA  DE  COTEJO  ANALÍTICO.  1. No  caso  dos  autos,  ficou
comprovada a utilização de recursos públicos em publicidade, para
promoção pessoal, no "sitio" da Prefeitura Municipal de Lagarto, uma
vez  a  veiculação  da  imagem  do  agravante  não  teve  finalidade
informativa, educacional ou de orientação, desviando-se do princípio
da impessoalidade. 2. Caso em que a conduta do agente se amolda ao disposto
no art. 11 da Lei 8.429/1992, pois atenta contra os princípios da administração pública,
em especial a impessoalidade, além de ofender frontalmente a norma contida no art.
37, § 1º, da Constituição da República, que veda a publicidade governamental para
fins de promoção pessoal. 3. Como se vê, as considerações feitas pelo Tribunal de
origem NÃO afastam a prática do ato de improbidade administrativa por violação de
princípios da administração pública, uma vez que foi constatado o elemento subjetivo
dolo  na  conduta  do  agente,  mesmo  na  modalidade  genérica,  o  que  permite  o
reconhecimento de ato de improbidade administrativa. Precedentes. Súmula 83/STJ.
5. O Tribunal de origem, ao fixar as penalidades de acordo com o art. 12 da Lei n.
8.429/92, deu parcial provimento à apelação, para aplicar tão somente, a pena de
multa civil  correspondente a cinco vezes o valor da última remuneração percebida
enquanto Prefeito Municipal do Município de Lagarto. 6. A jurisprudência desta Corte é

R. Antônio Teixeira Palha, nº 206 - Centro. CEP 44.790-000 – Campo Formoso/BA. Fone: (74) 3645-4100, FAX (74)
3645-4104

8 / 11



uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações
de  improbidade  administrativa  implica  reexame  do  conjunto  fático-probatório  dos
autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais,
da leitura do acórdão recorrido exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e
as sanções aplicadas, o que não é o caso vertente. 7. Não pode ser conhecido o
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional quando o recorrente não realiza o
necessário  cotejo  analítico,  bem como não apresenta,  adequadamente,  o dissídio
jurisprudencial.  Apesar  da  transcrição  de  ementa,  não  foram  demonstradas  as
circunstâncias  identificadoras  da  divergência  entre  o  caso  confrontado  e  o  aresto
paradigma.  Agravo  regimental  improvido.”   (STJ  –  2ª  Turma.  AGARESP
201501349505,  Rel.  Min.  Humberto  Martins.  Decisão  em  15/09/2015,  Publicação:
23/09/2015)

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  RECURSO ESPECIAL DO RÉU.  INEXISTÊNCIA DE
AFRONTA  AO  ART.  535  DO  CPC.  DESNECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO BASILAR
DO ACÓRDÃO, O QUE ATRAI A SÚMULA 283/STF. APLICABILIDADE DA
LEI  Nº  8.429/1992  A  PREFEITO  MUNICIPAL.  VEICULAÇÃO  DE
PROPAGANDA  INSTITUCIONAL  COM  OBJETIVO  DE  PROMOÇÃO
PESSOAL.  VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONFIGURAÇÃO  DE  DOLO  GENÉRICO.  PRESCINDIBILIDADE  DE  DANO  AO
ERÁRIO. COMINAÇÃO DAS SANÇÕES. REDIMENSIONAMENTO. 1. Não há ofensa
ao  art.  535  do  CPC,  na  medida  em  que  o  Tribunal  de  origem  dirimiu,
fundamentadamente,  as  questões  que  lhe  foram  submetidas,  apreciando
integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação  jurisdicional.  2.  A Corte  local  indeferiu  a  pleiteada  produção  de  provas
testemunhal e pericial por entender que o arcabouço probatório constante dos autos
se mostrou suficiente para o deslinde da controvérsia. Hipótese em que o recorrente
não demonstrou o desacerto dessa conclusão. Não bastasse,  o que se pretendia
comprovar era a ausência de responsabilidade do ora insurgente pelo ato ímprobo.
Ocorre que, no particular, o recurso especial não impugnou fundamento basilar que
ampara o acórdão recorrido, qual seja, a preclusão do tema. Incidência do obstáculo
da  Súmula  283/STF.  3.  O  aresto  impugnado  está  em  consonância  com  a
jurisprudência  do Superior  Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal,  no
sentido de que a Lei nº 8.429/1992 é aplicável aos Prefeitos Municipais, não cabendo
falar  em  incompatibilidade  com  o  Decreto-Lei  nº  201/1967.  4.  Segundo  o
arcabouço  fático  delineado  no  acórdão,  restou  claramente
demonstrado o dolo, no mínimo genérico, na irregular veiculação de
propaganda  institucional  em  que  atreladas  as  realizações  do
Município  ao  seu  então  alcaide  e  ora  recorrente.  Tal  conduta,
atentatória  aos  princípios  da  impessoalidade,  da  moralidade  e  da
legalidade,  nos termos da jurisprudência desta Corte,  é suficiente
para configurar o ato de improbidade capitulado no art. 11 da Lei nº
8.429/1992. 5. Redimensionamento das sanções aplicadas, em atenção aos vetores
da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como à diretriz dosimétrica estampada
no parágrafo único do art. 12 da LIA ("[...] o juiz levará em conta a extensão do dano
causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente"). 6. Recurso especial
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parcialmente provido, para se decotar as penalidades impostas.  (STJ – 1ª Turma.
RESP 200900658976, Rel. Min. Sérgio Kukina. Julgado em 24/04/204, Publicação em
05/05/2014)

Estão, portanto, sobejamente comprovadas a materialidade dos fatos, bem
como  a  autoria  dos  atos  de  improbidade  acima  especificados  e  a  respectiva
responsabilidade.

5. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

a) a notificação dos demandados, que valerá como citação (devendo tal
advertência constar do ato notificatório), para se manifestarem por
escrito,  no prazo de 15 (quinze)  dias,  e que,  após tal  prazo,  em juízo de
admissibilidade, seja recebida a presente demanda, dando prosseguimento
regular, nos termos dos §§ 7º e 9º do art. 17 da Lei 8.429/1992;

b)  após  recebida  a  inicial,  a  intimação  do  demandado  por  intermédio  de
seu(s) advogado(s) para, querendo, contestar(em) o feito, no prazo legal, sob
pena de revelia (art. 319 do CPC)1;

c) a intimação da UNIÃO e do Município de Capela do Alto Alegre/BA para
que,  querendo,  ingressem  no  polo  ativo  do  processo,  na  condição  de
litisconsorte (art. 17, § 3º, da Lei 8.429/1992 e art. 6º da Lei 4.717/1965);

d) a condenação do demandado, nas sanções previstas no art. 12, inciso III,
da  Lei  8.429/1992,  na  forma  descrita  acima,  bem  como  nas  despesas
processuais;

e) a condenação do requerido nos ônus da sucumbência;

Protesta, ademais, pela produção de todas as provas admissíveis em direito,
notadamente a juntada de novos documentos, prova pericial, depoimento pessoal e oitiva
de testemunha(s).

1Nesse exato sentido, veja-se o teor trecho da ementa do RESP 841421, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
22/05/2007, DJ 04/10/2007, p. 182: “Os §§ 9º e 10 do art. 17 da Lei 8.429, de 1992, tratam do que se segue à admissão da
petição inicial. O § 9º prescreve que o réu será citado, e o § 10 expressa que da decisão de admissão da petição inicial cabe
agravo de instrumento. Não pode haver dúvidas, diante do conteúdo do § 7º, de que o contraditório já está completo quando o
réu é notificado para se manifestar sobre a petição inicial. Neste instante processual a relação processual já se apresenta
triangularizada  -  o  que  é,  inequivocamente,  a  realização  concreta  do  princípio  do  contraditório  constitucionalmente
assegurado. Assim sendo, mais técnico que, após a admissão da petição inicial, seja o réu apenas intimado para apresentar
sua defesa, considerando que ele já faz parte da relação processual e”pois, que dela ele já tem ciência. Quando menos, que
se entenda o termo "citação", empregado pelo dispositivo, evidenciando a parte final (o ato de se defender) de sua definição
legal, tal qual dada pelo art. 213 do Código de Processo Civil." [...]
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Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)2.

Campo Formoso-BA, 27 de março de 2018.

Elton Luiz Freitas Moreira
PROCURADOR DA REPÚBLICA

2Para fins meramente fiscais.
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