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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA DA 
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

   O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, por intermédio do 8º Promotor de Justiça do 
Patrimônio Público e Social da Capital que assina 
digitalmente1, com fundamento no art. 118, parágrafo único, 
da Lei Complementar Estadual nº 734/93; nos artigos 37, 
“caput” e § 5º; 127, “caput” e 129, inciso III, todos da 
Constituição Federal; artigos 91, 111 e 115, incisos  e II da 
Constituição do Estado de São Paulo; nas disposições 
contidas no Código Civil Brasileiro; na Lei nº 7.347/85; na 
Lei nº 8.429/92; na Lei nº 9.503/97 (artigo 320 CTB) e, por 
fim, na Lei Municipal nº 14.488/07, propor a presente AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS E POR 
ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, cumulada com 
pedidos de obrigação de não fazer, de antecipação de tutela, 
bem como de condenação por dano moral difuso e coletivo, em 
face de FERNANDO HADADD, Prefeito de São Paulo, 
brasileiro, casado, portador do RG 11.975.235 e CPF 
052.331.178/86, com endereço para citação na Prefeitura 
Municipal de São Paulo, situada no Viaduto do Chá, nº 15, 
Centro, São Paulo/SP, CEP 01002-020; JILMAR 
AUGUSTINHO TATTO, brasileiro, portador do CPF 
03946999808, domiciliado na Rua Coronel Lisboa, 395, apto. 
71 B, Vila Clementino, São Paulo, CEP 04020-040, Secretário 
Municipal de Transportes, Presidente da CET – Companhia 
                                                           
1nos termos do art. 1º, §2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006. 
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de Engenharia de Tráfego e Presidente e Secretário do Fundo 
Municipal de Desenvolvimento de Trânsito; MARCOS DE 
BARROS CRUZ, brasileiro, portador do CPF 25474759878, 
domiciliado na rua Maria Adelaide F. Trindade,65, Itaim Bibi, 
São Paulo, Secretário Municipal de Finanças, ROGÉRIO 
CERON DE OLIVEIRA, brasileiro, portador do CPF 
29171720880, domiciliado na rua Alberto Burato, 114, 
Jardim das Palmeiras, Sumaré-SP, Secretário Adjunto da 
Secretaria Municipal de Finanças e do MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº  
46.395.000/0001-39, representado pelo Prefeito Municipal, 
com endereço de citação no Viaduto do Chá, nº 15, Centro, 
São Paulo/SP, CEP 01002-020, pelos fatos e fundamentos 
abaixo descritos: 
 
1. DOS FATOS: 
 
   Aportou nesta Promotoria representação de 
Wilson Roberto Gava noticiando que a Prefeitura estaria 
praticando irregularidades na arrecadação das multas de 
trânsito. Noticia, ainda, que os valores provenientes das 
multas por infração de trânsito não teriam o destino 
determinado pelo Código de Trânsito Brasileiro. 
 
    Isto originou a instauração do um inquérito 
civil nº 9886/2015 para a apuração de eventual prática de 
atos de improbidade administrativa. 
 
   Inicialmente vieram aos autos informações do 
Tribunal de Contas do Município sobre o ano de 2015, 
referente ao exercício de 2014. Posteriormente aportaram aos 
autos informações sobre o ano de 2016, referente ao exercício 
de 2015, que agora enseja o objeto de ação civil pública. 
 
                 FERNANDO HADADD, Prefeito de São Paulo, 
eleito para exercer mandato até dezembro de 2016, escolheu 
para o cargo de Secretário Municipal de Transportes o 
demandado JILMAR AUGUSTINHO TATTO, que também 
acumula os cargos de Presidente da CET Companhia de 
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Engenharia de Tráfego e de Presidente e Secretário do Fundo 
Municipal de Desenvolvimento de Trânsito. 
 
    FERNANDO HADADD escolheu, ainda, os 
demandados MARCOS DE BARROS CRUZ e ROGÉRIO 
CERON DE OLIVEIRA para a Secretaria de Finanças, cuja 
função, dentre outras, é a de ordenar pagamentos. 
 
   No curso das investigações vieram aos autos 
as informações dos demandados, bem como dos respectivos 
órgãos envolvidos com a gestão do trânsito. 
 
    Sobre o funcionamento e a arrecadação das 
multas por infração de trânsito, apurou-se que, por força da 
Lei Municipal nº 14.488 de 2007, foi criado o FUNDO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO – FMTD 
para gerir toda a arrecadação e emprego das verbas. 
 
    Também vale apontar que o Tribunal de 
Contas do Município realizou Auditoria, neste ano de 2016, 
relativa ao exercício de 2015, nas contas do Fundo Municipal 
de Desenvolvimento de Trânsito com o objetivo de verificar se 
os recursos recebidos foram aplicados de acordo com a 
vinculação e se houve efetivo controle desses gastos. 
 
    Conforme conclusivo e minucioso relatório do 
TCM (TC897/16-20), o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO não 
aplicou regularmente os valores auferidos com as multas por 
infrações de trânsito, praticando uma série de ilegalidades 
que se configuram manifesto desvio de finalidade. 
 
    A incúria, a irresponsabilidade administrativa 
e o absoluto descaso com o dinheiro público tem sido a marca 
principal desta administração no que se refere à gestão das 
verbas provenientes de multas de trânsito.  
 
    Importante apontar que a verificação dos 
técnicos do TCM, neste caso, cingiu-se ao período de janeiro a 



                                              

                                       MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 

 

____________________________________________________________________________ 
 
 
dezembro de 2015. Foram constatadas as inúmeras 
irregularidades na arrecadação e na destinação das verbas. 
 
    Anote-se, ainda, que os valores arrecadados 
com multas de trânsito devem ser aplicados exclusivamente 
em sinalização, engenharia de trafego, de campo, 
policiamento, fiscalização e educação de trânsito, tal como 
determina o Código de Trânsito Brasileiro (Art.320). 
 
   Trata-se de receita de arrecadação vinculada, 
ou seja, os recursos obtidos somente podem ser utilizados em 
atividades determinadas. No entanto, ao contrário do quanto 
estabelecido em lei, bem como da natureza da receita em 
questão, a Prefeitura de São Paulo tem tratado as 
penalidades de trânsito como tributos de arrecadação não 
vinculada utilizando os recursos para despesas gerais 
previstas no orçamento. 
 
    Antes da análise mais aprofundada sobre os 
desvios de finalidade, conveniente uma pequena reflexão 
sobre a prática adotada pelos demandados. 
 
    Já de algum tempo cunhou-se uma 
expressão, qual seja, “indústria das multas”, para explicar os 
desmandos praticados pelo chefe do Executivo de São Paulo. 
Trata-se de termo criado para designar a atitude dos 
ocupantes do Poder Público de usar a multa de trânsito como 
meio de arrecadação, em vez de instrumento de segurança no 
trânsito, de educação e de desestímulo ao cometimento de 
infrações.  
 
    Quanto mais disciplinado o trânsito, menos 
multas precisariam ser lavradas. E, todos poderiam desfrutar 
de um trânsito civilizado, cortês e fluindo melhor. Porém, em 
vez de ser o sonho do atual ocupante do cargo de prefeito, 
parece ser um pesadelo, porque passou a incluir as multas, 
indevidamente como fonte de arrecadação. 
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    Esta intenção fica clara quando se colocam 
radares de forma não a promover a redução de velocidade em 
trechos perigosos, mas sim em pontos onde é mais provável o 
motorista se distrair e ultrapassar o limite de velocidade, 
exatamente por estar em uma condição que oferece menos 
risco e por isso ele se sente confortável com a maior 
velocidade. 
 
    Destaca-se, ainda, a grande quantidade de 
meios eletrônicos para a aplicação de penalidades, que 
passou a ser o principal instrumento de “fiscalização”, sendo 
responsável por 70% do total de infrações cometidas. 
 
    Podemos até afirmar que quem dirige em São 
Paulo tem a clara sensação de que está cada vez mais difícil 
evitar ser multado. A fiscalização parece não se concentrar 
em punir os infratores contumazes, mas sim em autuar 
motoristas na mínima distração. 
 
    Apenas como observação, existe um dado 
estarrecedor na investigação feita pelo Ministério Público: 
apenas no ano de 2015, de janeiro a dezembro, o MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO aplicou 14.653.151 (quatorze milhões, 
seiscentos e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e 
uma) multas de trânsito, sendo que a frota circulante na 
cidade de São Paulo é de 9.838.009 (nove milhões, 
oitocentos e trinta e oito e nove) veículos. 
 
    É certo que durante o ano de 2015 o 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO arrecadou R$ 
1.009.943.400.31 (um bilhão, nove milhões, novecentos e 
quarenta e três mil quatrocentos reais e trinta e um 
centavos). 
    Os números mostram claramente que todo 
motorista que circulou por São Paulo foi multado. 
 
    Cumpre agora aprofundarmos nos desvios de 
finalidade praticada pelos demandados. 
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    Os valores gerados pela aplicação das multas 
de trânsito, por força de Lei Municipal, deveriam ser 
diretamente enviados ao FMDT (Fundo Municipal de 
Desenvolvimento do Trânsito). 
 
    Nessa linha, apresentamos dois gráficos 
emitidos pelo próprio MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e que 
integram o relatório do TCM (quadro 1 - receitas das multas, 
fls. 563 verso e quadro 2,  recursos aplicados fls. 564). 
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    Os gráficos apontam claramente os desvios 
efetuados pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio 
dos demandados. 
 
    Assim é que, com os valores das multas, 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio dos demandados 
realizou pagamentos de obras de implantação de terminais 
de ônibus do Sistema Municipal de Transporte Coletivo, no 
valor de R$ 2.769.468,72 (dois milhões, setecentos e 
sessenta e nove mil e quatrocentos e sessenta e oito reais 
e setenta e dois centavos), consoante cabalmente 
demonstrado no relatório da auditoria do TCM; e, ainda, 
pagamentos para implantação e requalificação de corredores 
no valor de R$ 42.528.959,95 ( quarenta e dois milhões, 
quinhentos e vinte e oito mil e novecentos e cinquoenta e 
nove reais e noventa e cinco centavos). 
 
    Além disto, constata-se que, do valor 
arrecadado com as multas, parte também foi empregada em 
obras de implantação de vias cicláveis (ciclovias, ciclo 
faixas e ciclorrotas), totalizando R$ 19.806.075,29 
(dezenove milhões, oitocentos e seis mil e setenta e cinco 
reais e vinte e nove centavos), fato também demonstrado 
no quadro 2. 
 
    Outro desvio também apurado pela auditoria 
do TCM diz respeito à destinação dessas mesmas verbas para 
a CET – Companhia de Engenharia de Trafego.  
 
    Desses valores arrecadados com as multas, 
somente no ano 2105 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por 
intermédio dos demandados, utilizou R$ 437.848.326,31 
(quatrocentos e trinta e sete milhões, oitocentos e quarenta e 
oito mil e trezentos e vinte e seis reais e trinta e um) para o 
financiamento das despesas operacionais( salários dos 
funcionários) da CET, as quais são classificadas, inclusive 
pela Prefeitura Municipal, como despesas correntes ou de 
custeio.  
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    É inacreditável, mas constata-se pela 
auditoria realizada (fls.565 verso) que as multas de trânsito 
têm servido para o pagamento de salários, de encargos e de 
tributos da CET, com destinação anual média de 67,25% dos 
recursos de multas, segundo o relatório do TCM. 
  
     A esta altura, importante o seguinte 
apontamento do TCM ( fls. 566):“Verifica-se que o crescimento 
das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos, bem como 
a destinação de grande parcela dos recursos em 
despesas de pessoal da CET, demonstra como a arrecadação 
de multas tem sido conveniente para o Executivo Municipal, 
afastando qualquer preocupação com o financiamento da 
gestão do trânsito na cidade de São Paulo, haja vista que a 
arrecadação com multas de trânsito tem se mostrado mais que 
suficiente para as despesas de custeio dessa atividade.” (grifo 
nosso) 
 
     Essa aplicação indevida tem gerado graves 
problemas nas atividades relacionados à gestão do trânsito, 
especialmente no que se refere à sinalização. 
 
    É desolador constatar que enquanto essa 
enorme quantidade de verbas é irregularmente destinada ao 
custeio de CET, outras demandas de urgente atendimento 
tais como a sinalização e a pavimentação das vias de trânsito 
são completamente abandonadas. 
 
    Nessa vereda, o aludido relatório do TCM, 
conforme demonstra o quadro abaixo, ressalta a existência, 
em 31/12/2015, de 80,24 milhões solicitações de 
sinalização pendentes de análise por parte da Prefeitura.  
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    Aponte-se ainda nesta esteira que os réus 
negligenciam por completo pessoas com necessidades 
especiais. Apesar do grande volume de dinheiro arrecadado, 
mais de um bilhão e esquecendo-se da vinculação de verbas, 
não implantam nenhum semáforo para deficientes visuais; 
sendo que a cidade de São Paulo existe apenas um deles. 
 

                Mas não é só. Constata-se, também, desvio de 
finalidade consistente na criação de fonte extra de receita 
com a arrecadação dos valores das multas, posto que não 
existe uma conta única vinculada para o recebimento e 
gestão desse montante. 
 
    No caso do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
existe até regulamentação específica para os recursos 
provenientes de multas de trânsito, (art. 4º da Lei Municipal 
nº 14.448/07) que determina que os recursos do Fundo 
Municipal serão movimentados em conta específica. Do 
mesmo modo, o decreto regulamentador (Decreto Municipal 
nº 49.399/08) impõe ao Secretário Municipal de Finanças o 
dever de movimentar os recursos do fundo em CONTA 
CORRENTE ESPECÍFICA. 
 
   Assim, além de não destinar os valores 
arrecadados para as finalidades específicas previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro (artigo 320), a Prefeitura 
Municipal ainda incorre na violação de lei municipal que 
prevê a movimentação dos recursos em conta específica. 
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    Na realidade, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 
por intermédio dos demais demandados, lançou mão de 
expediente totalmente ilegal e que dificulta o 
acompanhamento do dinheiro depositado no fundo. 
 
    Conforme comprovado pelo relatório do TCM 
(que analisou os extratos bancários) e demonstrado no 
quando abaixo (quadro 11, fls. 571), existem 6 (seis) contas 
correntes por onde transitam os recursos das multas. 
  

 
     
    Primeiro o dinheiro arrecadado com as multas 
é transferido para uma conta no Banco do Brasil (c/c 7.981-
2). Depois para uma segunda conta centralizadora do 
Tesouro Municipal, também no Banco do Brasil (c/c 451.127-
1). Em seguida, remetido para uma terceira conta (Banco do 
Brasil c/c 8.055-1). 
 
    De outra parte, as importâncias de multas de 
trânsito arrecadadas pelo “Registro Nacional de Infrações de 
Trânsito – RENAINF” ganham outro caminho e também não 
são depositadas diretamente na conta do fundo. Esses 
recursos são depositados em outra conta Banco do Brasil 
(c/c 6.374-6). De lá são transferidos para a conta do tesouro 
(Banco do Brasil c/c 451.127-1) e, posteriormente, para a 
conta do fundo. 
 
    E, o mais chocante: ainda existem outras 
duas contas nas quais são depositados valores de multas pelo 
sistema “RENAINF”: são contas do Banco Itaú (c/c 3.795-0 – 
antiga conta do tesouro municipal – e c/c 63.476-8) pelas 
quais transitam sucessivamente os valores até que sejam 
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finalmente transferidos para a conta do tesouro municipal do 
Banco do Brasil e, de lá para a conta do fundo. 
 
    Portanto, é feita uma verdadeira gincana com 
o dinheiro arrecadado. 
 
    Não fosse o suficiente, a Secretaria 
Municipal de Transportes, apesar de figurar como 
gestora do Fundo Municipal de Desenvolvimento de 
Trânsito, de fato não gerencia OS RECURSOS 
DEPOSITADOS EM CONTA PRÓPRIA. 
 
    Como os recursos arrecadados com as multas 
de trânsito não são diretamente transferidos para a conta 
própria e sim para a do tesouro municipal, fica 
impossibilitando o efetivo controle e o acompanhamento de 
sua aplicação. 
 
    Outro desvio ainda pode ser constatado. 
Refere-se ao repasse obrigatório ao Governo Federal por força 
do artigo 320, parágrafo único, do CTB, no valor de 5% (cinco 
por cento) do total da arrecadação das multas de trânsito, os 
quais deveriam ser depositados mensalmente na conta do 
Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – 
FUNSET. 
    Mais uma vez a auditoria constatou que 
simplesmente não existe documentação de suporte, tanto 
na rede bancária como no DENATRAN, que comprove as 
retenções por parte da Secretaria Municipal de Transportes. 
 
    É um verdadeiro descalabro administrativo e 
com o dinheiro da população. 
 
    Também é certo que a auditoria é realizada 
pelo TCM por amostragem. Ainda assim, inúmeras 
ilegalidades foram constatadas, tamanho o descalabro.  
 
    A ausência de documentação de suporte 
revela outro grave problema que confirma a forma desidiosa 
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como as verbas são administradas pelos demandados: o 
Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito não exerce 
as atribuições e competências que lhe são atribuídas por lei 
municipal. 
     
    Também é conveniente apontar mais um 
grave desvio de finalidade revelador do verdadeiro abuso de 
poder. Como decorrência de reunião realizada em 16 de 
dezembro de 2014 (fls. 567 da auditoria TCM) pelo Conselho 
Diretor do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito, 
(documento fls. 229) foi firmado esdrúxulo e ilegal convênio 
com a Guarda Civil Metropolitana, a qual passou a ter 
atividade compartilhada com a CET para aplicação de 
multas. 
    Mas o mais estarrecedor e revelador da forma 
ilegal e lesiva por intermédio da qual o MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO, representado pelos demandados, age, é que constou 
afirmação que choca qualquer pessoa minimamente atenta 
aos ditames com a administração da coisa pública quando 
decreta: “A SMT (Secretaria Municipal de Transportes) 
repassará à SMTU parcela do valor efetivamente arrecadado 
das multas de trânsito por infração, conforme a seguinte 
tabela:”.  
   Aliás como apontado no quadro 8, fls. 567 do 
relatório do TCM:  
 

 
     
    Digno e Culto Magistrado, inacreditável a 
forma de agir MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio 
dos demandados, sem embargo da duvidosa maneira de 
permitir que Guardas Metropolitanos, violando assim sua 
função primordial, apliquem multas de trânsito, 
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simplesmente a Guarda Metropolitana de São Paulo tem 
como fonte de arrecadação as multas de trânsito. 
 
    Os desvios de finalidade e o abuso de poder 
estão absolutamente configurados. 
 
    Convém uma pequena reflexão sobre a 
arrecadação do município de São Paulo que, por força 
constitucional, advém basicamente dos tributos arrecadados, 
das contribuições e dos repasses dos Governos Federal e 
Estadual.  
 
    Não é incomum que o MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO gaste mais do que arrecada, e pelos variados motivos, 
alguns deles nobres. Todavia, a maioria deles por absoluta 
incúria. De outra parte a arrecadação tributária sofre limites 
constitucionais e legais, tais como o princípio da estrita 
legalidade, princípio federativo e tributação, princípio da 
anterioridade tributária, repartição das receitas tributárias e 
a proibição de tributo com efeito confiscatório entre outros e 
que dificulta por completo o aumento da carga tributária, 
podemos dizer que a carga tributária é eminentemente rígida. 
   
    Nessa vereda, os repasses também não podem 
ser alterados com facilidade. Logo, resta ao MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO buscar outras formas de fechar as contas.  
 
    Assim, claro está que o Prefeito Municipal, na 
qualidade de representante legal do MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO, está utilizando indevidamente as multas de trânsito 
como forma de aumentar a arrecadação. 
 
    Evidente, também, que multa de trânsito não 
é tributo e, da forma como vem sendo aplicada e executada, 
não está cumprindo seu papel principal, qual seja, sua 
natureza educativa e a destinação própria. 
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    As multas, da maneira como estão sendo 
aplicadas e cobradas, tem natureza nitidamente 
confiscatória. 
    Aponte-se, portanto, que os demandados 
desviaram quantia considerável dos cofres públicos. As 
provas são documentais, de difícil contestação. 
  
    Abusaram do poder que detinham para 
administrar os recursos públicos do MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO. Desviaram a finalidade na aplicação de recursos das 
multas de trânsito e não encaminharam os recursos ao 
FMDT, conduta tipificadora de verdadeiro abuso de poder. 
 
    Sobre o abuso de poder, José dos Santos 
Carvalho Filho ensina que: 
 
“Pela própria natureza do fato em si, todo abuso de poder se 
configura como ilegalidade. Não se pode conceber que a 
conduta de um agente, fora dos limites de sua competência 
ou despida da finalidade da lei, possa compatibilizar-se com a 
legalidade. É certo que nem toda ilegalidade decorre de 
conduta abusiva; mas todo abuso se reveste de ilegalidade e, 
como tal, sujeita-se à revisão administrativa ou judicial.” (in 
Manual de Direito Administrativo, 15.ª ed, Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2006, pag. 38/39). 
 
    Ensinando sobre o “desvio de finalidade” 
pontua a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 
 
“VICIOS RELATIVOS À FINALIDADE Trata-se do desvio de 
poder ou desvio de finalidade, definido pela Lei nº 4717/65 
como aquele que se verifica quando o agente pratica o ato 
visando a fim diverso daquele previsto, explicitamente, na 
regra de competência'. Mais uma vez, o conceito legal está 
incompleto. Visto que a finalidade pode ter duplo sentido 
(amplo e restrito), pode-se dizer que ocorre o desvio de poder 
quando o agente pratica o ato com inobservância do interesse 
público ou com objetivo diverso daquele previsto explícita ou 
implicitamente na lei o agente desvia-se ou afasta-se da 
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finalidade que deveria atingir para alcançar resultado diverso, 
não amparado pela lei.” (Direito Administrativo; p. 233, 16ª 
ed.; Ed. Atlas; São Paulo, 2003). 
 
    Já Hely Lopes Meirelles anota que: 
 
“O desvio de finalidade ou de poder verifica-se quando a 
autoridade, embora atuando nos limites de sua competência, 
pratica o ato por motivos ou com fins diversos dos objetivados 
pela lei ou exigidos pelo interesse público.” (in Direito 
Administrativo Brasileiro, 19ª edição, São Paulo: Malheiros, 
pag. 96). 
    À luz de tais ensinamentos, afere-se que, para 
caracterização do abuso de poder ou desvio de finalidade, não 
é necessário que o ato praticado seja contrário ao interesse 
público, ainda que revestido de aparente legalidade, licitude 
ou moralidade. 
 
    Haverá desvio de finalidade do ato quando 
este não atender a finalidade específica para a qual fora 
autorizada a sua prática. Vale dizer, se determinado recurso é 
repassado ao ente federativo e há regramento específico para 
a sua utilização, tal requisito tem obrigatoriamente que ser 
atendido, sob pena de o ato ser praticado com desvio de 
finalidade e abuso de poder. 
 
    E foi exatamente isso que ocorreu nos 
presentes autos. Embora competentes para gerirem as verbas 
arrecadadas com aplicação multas por infrações de trânsito 
no Município de São Paulo, os demandados, que ocupam 
cargos no Executivo municipal, estavam adstritos às 
normatizações acima colacionadas. 
 
    Uma vez que foi dada destinação diversa à 
aludida verba, flagrante se torna a afronta ao regramento que 
disciplina a matéria, com consequente abuso de poder pelo 
desvio de finalidade. 
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2 - DO DIREITO: 
 
 
2.1 DOS ATOS DE IMPROBIDADE CAUSADORES DE DANOS 
AO ERÁRIO 
 
 
    Os demandados FERNANDO HADADD, 
JILMAR AUGUSTINHO TATTO, MARCOS DE BARROS 
CRUZ e ROGERIO CERON OLIVEIRA, desviaram os 
recursos vinculados por força de leis municipal e federal. 
Devem, portanto, responder pela prática de seus atos, nos 
termos do art. 3º da Lei de Improbidade Administrativa2. 
 
    A Constituição Federal de 1988 deu particular 
atenção à Administração Pública. Os contínuos, constantes e 
corriqueiros danos praticados durante décadas contra o 
patrimônio público, levaram o constituinte a erigir um 
conjunto de princípios e de regras capazes não só de 
dificultar os ataques ao erário público, mas em dotar a 
sociedade de instrumentos para, em ocorrendo aqueles, 
reparar e coibi-los, punindo o agente infrator. 
 
    Assim, estabelece-se, pela primeira vez na 
história constitucional brasileira, que "a Administração 
Pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade ...". (grifo nosso). 
 
    Dentre os instrumentos citados, está a Ação 
de Improbidade administrativa prevista na própria Lei 
Fundamental no § 4º do mesmo art. 37 retrocitado: 

                                                           
2  Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza 
ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 
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"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". Tal artigo foi regulamentado pela Lei nº 8429/92. 
 
    Não resta dúvida nenhuma que ao efetuar 
desvios na aplicação do dinheiro proveniente de multas por 
infração de trânsito realizando pagamentos indevidos e que 
não tinham qualquer relação com a atividade determinada 
por lei federal, vem causando graves lesões ao trânsito e 
erário do município de São Paulo. 
 
    Incorreram FERNANDO HADADD, JILMAR 
AUGUSTINHO TATTO, MARCOS DE BARROS CRUZ e 
ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, assim, no art. 10 da Lei nº 
8.429/92, que preceitua que: 
 
"Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão 
ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades referidas no art. 1º desta Lei: 
 
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não 
autorizadas em lei ou regulamento; 
“XI - liberar verba pública sem a estrita observância das 
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 
aplicação irregular.” 
           
 
2.2 - ATOS CONTRÁRIOS AOS PRINCÍPIOS 
ADMINISTRATIVOS: 
 
 
    Inexiste, igualmente, dificuldade para 
mostrar, como já fizemos ao longo da petição, que os atos 
aqui relatados e praticados pelo Sr. Prefeito Municipal e pelos 
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demais demandados contrariam frontalmente os princípios 
da Administração Pública: legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
 
    Subsidiariamente, os réus violaram o art. 11, 
“caput” e inciso I da Lei 8.429/92, in 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:  
 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 
diverso daquele previsto, na regra de competência;” 
 
    Nesse passo, especificamente no que se refere 
aos atos que atentam contra os princípios norteadores da 
Administração Pública (art. 11 da LIA), cumpre fazer alguns 
esclarecimentos. 
 
    Como é cediço, as improbidades 
administrativas consistentes na prática de atos que atentam 
contra os princípios da Administração Pública não 
pressupõem dano ao erário e tampouco o enriquecimento 
ilícito do agente ímprobo (conforme ensinam a doutrina e a 
jurisprudência pacíficas). Basta, para caracterizar a conduta 
ilegal, a adequação da conduta ímproba à norma do art. 11 
da Lei 8429/92, isto é, que se demonstre a ocorrência de 
lesão aos princípios da Administração Pública (como ficou 
suficientemente demonstrado no presente caso). 
 
    Nessa quadra, insta reconhecer que o art. 21, 
inciso I, da LIA não admite outra interpretação (Art. 21). A 
aplicação das sanções previstas nesta lei independe: I - da 
efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público; I - da 
efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo 
quanto à pena de ressarcimento;.  
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    Dirimindo todas as dúvidas que ainda possam 
remanescer, ao comentar o preceptivo supratranscrito, 
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO ensina que: 
 
(...) o que quis dizer o legislador, com a norma do artigo 21, I, 
é que as sanções podem ser aplicadas mesmo que não ocorra 
dano ao patrimônio econômico. É exatamente o que ocorre ou 
pode ocorrer com os atos de improbidade previstos no artigo 
11, por atentado aos princípios da Administração Pública. A 
autoridade pode, por exemplo, praticar ato visando a fim 
proibido em lei ou diverso daquele previsto na regra de 
competência (inciso I do art. 11); esse ato pode não resultar 
em qualquer prejuízo para o patrimônio público, mas ainda 
assim constituir ato de improbidade, porque fere o patrimônio 
moral da instituição, que abrange as ideias de honestidade, 
boa-fé, lealdade, imparcialidade.3 
 
    Diante desse panorama normativo, delineado 
pela Constituição Federal e pela Lei 8429/92, conclui-se, 
como já anunciado, que as ações e omissões dos réus, 
afrontou em demasia a ordem jurídica global, contrariando 
diretamente os vetores da legalidade4 (por haver feito tabula 
rasa de inúmeros dispositivos legais, federal e municipal), da 
moralidade5 (conquanto os demandados tenham desprezado 

                                                           
3  Di re i t o  Admin is t ra t i vo .  14ª  ed.  São Paulo :  A t las ,  2002,  p .  687-688.  
4  “A  lega l idade ,  como pr inc íp i o  da adm in is t ração (CF,  ar t .  37 ,  caput ) ,  s ign i f i ca  que o  
adm in is t rador  púb l i co  es tá  em toda a  sua a t i v i dade f unc iona l ,  su je i t o  aos  mandamentos  da le i  
e  às  ex igênc ias  do bem comum,  e  de les  não se  pode  a fas tar  ou des v ia r ,  sob  pena  de  p ra t i c ar  
a to  invá l ido  e  expo r-se a  responsabi l idade  d isc ip l i nar ,  c iv i l  e  c r im ina l ,  confo rme o  caso.  ( . . . )  
Na Adminis tração Púb l ica não há l iberdade nem vontade pessoa l .  Enquanto na  
administração  par t icu lar  é  l íc i to  fazer  tudo  que  a  le i  não proíbe,  na Administração 
Públ ica  só é  permi t ido fazer  o  que  a  le i  autor iza.  A le i  para o  par t icu la r  s i gni f ica ‘pode 
fazer  assim’ ;  para o  administrador  púb l ico s ign i f ica ‘deve fazer  assim ’ ”  (MEI RELLES,  
He l y  Lopes .  Di re i t o  Admin i s t ra t i vo  Bras i l e i ro .  27ª  ed.  São Paulo :  Malhe i ros ,  2002,  p .  86 ) .  
5  Sobre o  p r inc ípio  da moralidade :  “( . . . )  pode-se a firmar  que o  legislador  
pátr io  buscou trazer  para dentro  do si s tema va lores é t icos da sociedade,  normas de  
boa conduta,  para dar  color ido na prá t ica dos atos administrat ivos ,  não sendo 
suf ic iente ,  para  sua va l idade,  que se obse rvem apenas  a  es t r i t a  lega l i dade,  mas  também,  os 
deveres  deonto lóg icos  de  hones t idade,  imparc ia l i dade e  lea ldade,  que  vem a s er  a  ap l i c ação 
do pr inc íp io  da mora l i dade adm in is t ra t i va .  ( . . . )  O pr incíp io  da moral idade administra t iva  
tem suas  or igens na teor ia  do desvio  de poder ,  cr iada para  t raçar  l imi tes  ao  poder  
d iscr ic ionár io ,  no tadamente quando se t rata  da  f i nal idade do a to  que const i tu i  a  d i reção 
do agi r  administ ra t ivo,  tão importan te  quanto às demais bases do  Estado de Di re i to .  Sua  
cr iação traçou os l imi tes  necessár ios à  l iberdade  de esco lha e  o  ju ízo  de oportunidade  
do administrador ”  (V IE IRA,  Marce lo  Lemos .  O pr i nc íp io  da mora l idade admin is t ra t i va  e  seu 
cont ro l e  pe la  Le i  de I mprob idade ,  In  Improb idade Adm in is t ra t i va :  responsab i l idade soc ia l  na  
prevenção e  cont ro le .  V i tó r ia :  MPES,  CEAF,  2005,  p .  353-354) .  
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absolutamente o elemento ético de sua conduta) e da 
eficiência6 (pois a omissão dos demandados certamente 
colaborou para a deficiência da prestação dos serviços 
públicos essenciais à gestão do trânsito). 
 
    Nesse átimo, calha fazer referência a alguns 
julgados que vislumbraram como ato de improbidade 
administrativa a omissão do administrador público em 
respeitar os comandos constitucionais mencionados (art. 212 
e 198, § 2º, III, da CF, c/c art. 77, III, do ADCT): Agravo 
Regimental na Remessa Ex Officio nº 2002.35.00.000085-
0/GO, 6ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Maria Isabel 
Gallotti Rodrigues, Rel. Convocado Leão Aparecido Alves. j. 
14.08.2006, DJU 25.09.2006; Agravo de Instrumento nº 
67150/PE (2006.05.00.008274-4), 2ª Turma do TRF da 5ª 
Região, Rel. Edílson Nobre. j. 13.03.2007, unânime, DJU 
11.04.2007. 
    No presente caso, não se pode dizer que é 
simplesmente inábil o administrador que fere frontalmente os 
princípios de administração, desviando verbas destinadas à 
gestão do trânsito, em total desacordo com a legislação, não 
justificando afirmar que agiu em prol do próprio município.  
 
   É patente, pois, o dolo dos demandados. 
Todavia, ainda que assim não fosse, seria o caso de trazer a 
baila o novel entendimento firmado pelo SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (especialmente como se infere da 
ementa subscrita pela notável Ministra ELIANA CALMON, 
relatora do Recurso Especial nº 708170/MG), sobre os atos 
de improbidade administrativa que importam em violações 
aos princípios administrativos. Segundo esta moderna 
concepção, após tantos anos de vigência da Constituição 
Federal e das Leis de Improbidade Administrativa e de 
Responsabilidade Fiscal, não é crível supor que escancaradas 
agressões aos princípios administrativos (que devem ser 

                                                           
6  “O núcleo do pr incíp io  é  a  procura de produt iv idade e  economicidade e ,  o  que é  
mais importante,  a  exigência  de reduz i r  os desperdíc ios de d inhei ro  públ ico,  o  que  
impõe a  execução dos  servi ços púb l icos com presteza,  per fe ição e  rendimento 
funciona l . ”  (CARVALHO F ILHO,  José dos  Santos .  Manual  de Di re i to  Admin is t ra t i vo .  18ª  ed.  
R io  de Jane i ro :  Lumen Jur i s ,  2007,  p .  24) .  
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aferidas no aspecto objetivo) sejam vistas como “meras 
irregularidades”. Pela importância ímpar deste entendimento, 
reproduzem-se abaixo algumas ementas: 
 
“ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE 
IMPROBIDADE - EX-PREFEITO - CONTRATAÇÃO DE 
SERVIDORES MUNICIPAIS SOB O REGIME EXCEPCIONAL 
TEMPORÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATOS TENDENTES À 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DURANTE TODO O 
MANDATO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E 
DA MORALIDADE. 1. Por óbice da Súmula 282/STF, não 
pode ser conhecido recurso especial sobre ponto que não foi 
objeto de prequestionamento pelo Tribunal a quo. 2. Para a 
configuração do ato de improbidade não se exige que tenha 
havido dano ou prejuízo material, restando alcançados os 
danos imateriais. 3. O ato de improbidade é constatado de 
forma objetiva, independentemente de dolo ou de culpa e é 
punido em outra esfera, diferentemente da via penal, da via 
civil ou da via administrativa. 4. Diante das Leis de 
Improbidade e de Responsabilidade Fiscal, inexiste espaço 
para o administrador “desorganizado” e “despreparado”, não 
se podendo conceber que um Prefeito assuma a 
administração de um Município sem a observância das mais 
comezinhas regras de direito público. Ainda que se cogite não 
tenha o réu agido com má-fé, os fatos abstraídos configuram-
se atos de improbidade e não meras irregularidades, por 
inobservância do princípio da legalidade. 5. Recurso especial 
conhecido em parte e, no mérito, improvido. (STJ. Recurso 
Especial nº 708170/MG (2004/0171187-2). Rel. Min. Eliana 
Calmon. Decisão Unânime, DJ 19.12.2005). 
 
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. DESPESAS DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DE 
CONTAS. IRREGULARIDADE. LESÃO A PRINCÍPIOS 
ADMINISTRATIVOS. ELEMENTO SUBJETIVO. DANO AO 
ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. (...). 1. A 
lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei nº 
8.429/92 não exige dolo ou culpa na conduta do agente nem 
prova da lesão ao erário público. Basta a simples ilicitude ou 
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imoralidade administrativa para restar configurado o ato de 
improbidade. Precedente da Turma. 2. (..). 3. Segundo o art. 
11 da Lei 8.429/92, constitui ato de improbidade que atenta 
contra os princípios da Administração Pública qualquer ação 
ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, 
notadamente a prática de ato que visa fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto na regra de 
competência (inciso I), (...). (STJ. Recurso Especial nº 
880662/MG (2006/0170488-9). Rel. Min. Castro Meira. 
Decisão Unânime, DJ 01.03.2007). 
 
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. LESÃO A PRINCÍPIOS 
ADMINISTRATIVOS. ELEMENTO SUBJETIVO. 
COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A lesão a princípios 
administrativos contida no art. 11 da Lei nº 8.429/92 não 
exige dolo ou culpa na conduta do agente, nem prova da 
lesão ao Erário Público. Basta a simples ilicitude ou 
imoralidade administrativa para restar configurado o ato de 
improbidade. 2. Recurso especial improvido. (STJ. Recurso 
Especial nº 826678/GO (2006/0031998-7). Decisão 
Unânime, DJ 23.10.2006). 
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO  
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO A 
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DANO AO 
ERÁRIO. 1. A lesão a princípios administrativos contida no 
art. 11 da Lei nº 8.429/92 não exige dolo ou culpa na 
conduta do agente, nem prova da lesão ao erário público. 
Basta a simples ilicitude ou imoralidade administrativa para 
restar configurado o ato de improbidade. Caso reste 
demonstrada a lesão, e somente neste caso, o inciso III, do 
art. 12 da Lei nº 8.429/92 autoriza seja o agente público 
condenado a ressarcir o erário. 2. Se não houver lesão, ou se 
esta não restar demonstrada, o agente poderá ser condenado 
às demais sanções previstas no dispositivo como a perda da 
função pública, a suspensão dos direitos políticos, a 
impossibilidade de contratar com a administração pública por 
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determinado período de tempo, dentre outras. (...). (STJ. 
Recurso Especial nº 650674/MG (2004/0029558-5). Decisão 
Unânime, DJ 01.08.2006). 
 
    Sobre esta questão, exalta-se a sempre 
lembrada doutrina do professor HUGO NIGRO MAZZILLI: 
 
“O administrador público não está lidando com bens seus, 
e sim com bens coligidos com muito sacrifício pela 
coletividade, dos quais ele espontaneamente pediu para 
cuidar, e ainda remunerado para isso (grifamos). Assim o 
administrador não tem o direito de ser negligente com 
recursos públicos; pode até sê-lo em sua vida privada, nunca 
com recursos da coletividade. Ele concorreu a um cargo 
público ou foi eleito ou nomeado para ele; ao tomar posse, 
imediatamente assumiu um dever jurídico, mais do que 
meramente moral, um dever que tem sanção: assumiu o 
dever de não ser negligente, de não ser desidioso, de não ser 
imprudente com os recursos da coletividade, que ele escolheu 
gerir. Se ele é imprudente, desidioso ou negligente, ele é 
desonesto – assim o considera o art. 11 da Lei de 
Improbidade Administrativa. (...) um administrador honesto é 
zeloso – isso faz parte da definição do administrador. Ser 
honesto é pressuposto de quem exerça cargo público; não é 
qualidade.7 
    Em linhas conclusivas, por se adequar 
perfeitamente ao caso sub judice, faz-se necessário consignar 
alguns excertos do voto do Min. CELSO DE MELLO, proferido 
no julgamento do MS nº 27141 MC/DF (no dia 22 de 
fevereiro de 2008), onde o distinto magistrado deixou 
assentes primorosas lições sobre a constitucionalização da 
moralidade administrativa e o império da Constituição sobre 
tudo e todos. In ipsis litteris: 
 
“Ninguém está acima da Constituição e das leis da República. 
Todos, sem exceção, são responsáveis perante a coletividade, 
notadamente quando se tratar da efetivação de gastos que 

                                                           
7  A defesa dos in teresses di fusos em juízo .  20ª  ed.  São Paulo:  Sara iva,  2007,  p .  
191-192.  
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envolvam e afetem a despesa pública. Esta é uma 
incontornável exigência de caráter ético-jurídico imposta pelo 
postulado da moralidade administrativa. Sabemos todos que 
o cidadão tem o direito de exigir que o Estado seja dirigido 
por administradores íntegros, por legisladores probos e por 
juízes incorruptíveis, que desempenhem as suas funções com 
total respeito aos postulados ético-jurídicos que condicionam 
o exercício legítimo da atividade pública. O direito ao governo 
honesto - nunca é demasiado reconhecê-lo - traduz uma 
prerrogativa insuprimível da cidadania. O sistema 
democrático e o modelo republicano não admitem - nem 
podem tolerar - a existência de regimes de governo sem a 
correspondente noção de fiscalização e de responsabilidade. 
Nenhum membro de qualquer instituição da República, por 
isso mesmo, pode pretender-se excluído da crítica social ou 
do alcance do controle fiscalizador da coletividade e dos 
órgãos estatais dele incumbidos. A imputação, a qualquer 
agente estatal, de atos que importem em transgressão às leis 
revela-se fato que assume, perante o corpo de cidadãos, a 
maior gravidade, a exigir, por isso mesmo, por efeito de 
imposição ética emanada de um dos dogmas essenciais da 
República, a plena apuração e o esclarecimento da verdade, 
tanto mais se se considerar que o Parlamento recebeu, dos 
cidadãos, não só o poder de representação política e a 
competência para legislar, mas, também, o mandato para 
fiscalizar os órgãos e agentes dos demais Poderes. Não se 
poderá jamais ignorar que o princípio republicano consagra o 
dogma de que todos os agentes públicos – legisladores, 
magistrados e administradores – são responsáveis perante a 
lei e a Constituição, devendo expor-se, plenamente, às 
consequências que derivem de eventuais comportamentos 
ilícitos. A submissão de todos à supremacia da Constituição e 
aos princípios que derivam da ética republicana representa o 
fator essencial de preservação da ordem democrática, por 
cuja integridade devemos todos velar, enquanto legisladores, 
enquanto magistrados ou enquanto membros do Poder 
Executivo. Não foi por outro motivo que o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal, ao analisar a extensão do 
princípio da moralidade - que domina e abrange todas as 
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instâncias de poder -, proclamou que esse postulado, 
enquanto valor constitucional revestido de caráter ético-
jurídico, condiciona a legitimidade e a validade de quaisquer 
atos estatais: “A atividade estatal, qualquer que seja o 
domínio institucional de sua incidência, está 
necessariamente subordinada à observância de parâmetros 
ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional 
do princípio da moralidade administrativa. Esse postulado 
fundamental, que rege a atuação do Poder Público, confere 
substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos 
sobre os quais se funda a ordem positiva do Estado. O 
princípio constitucional da moralidade administrativa, ao 
impor limitações ao exercício do poder estatal, legitima o 
controle jurisdicional de todos os atos do Poder Público que 
transgridam os valores éticos que devem pautar o compor-
tamento dos agentes e órgãos governamentais”. (RTJ 
182/525-526, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno).8 
 
    Portanto, patente à responsabilidade por ato 
de improbidade administrativa por parte dos demandados, 
em face da norma prevista no artigo 3º da Lei de Improbidade 
Administrativa. 
 
 
3. DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO. 

 
 

   Conforme apurado pela prova carreada aos 
autos, FERNANDO HADADD, JILMAR AGUSTINHO TATTO, 
MARCOS DE BARROS CRUZ e ROGÉRIO CERON DE 
OLIVEIRA, causaram um efetivo prejuízo ao erário. 
 
    As condutas aqui narradas em sua totalidade 
causaram lesão aos cofres públicos, sendo necessário, 
portanto, o ressarcimento ao ente estatal, bem como ao 
FMDT que se viu despojado de seus recursos irregularmente. 
 

                                                           
8  Voto  not ic iado  nas  t r ansc r ições  do Bo le t im  In format ivo  do STF,  nº  495.  
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   Estima-se em R$ 502.952.830,27 (quinhentos 
e dois milhões, novecentos e cinquoenta e dois mil, oitocentos 
e trinta reais e vinte e sete centavos) o efetivo prejuízo sofrido 
pelo ente público diante de todos os fatos narrados. 
 
 
4. DA RESPONSABILIDADE DOS DEMANDADOS 

 
 

    No que tange à responsabilidade civil pelos 
danos causados, leciona o Prof. HELY LOPES MEIRELLES: "A 
responsabilidade civil é a obrigação que se impõe ao servidor, 
de reparar o dano causado à Administração, por culpa ou 
dolo no desempenho de suas funções... A sua 
responsabilidade nasce com o ato culposo e lesivo, e se 
exaure com a indenização". 
 
   Os Agentes Públicos, sem qualquer dúvida, 
devem zelar pelo erário com extremo rigor e cuidado, 
seguindo as determinações legais. Tanto assim que sob nosso 
ordenamento jurídico, o desrespeito à legalidade e a 
moralidade administrativa, sempre ensejou ao Administrador 
a obrigação de reparar o dano assim causado, seja à época da 
revogada Lei 3.502/58, seja atualmente, sob a égide do Novo 
Código Civil. 
 
   Na esfera comum de nosso direito positivo, 
consagrou-se o princípio geral de direito, informador de toda 
a teoria da responsabilidade, que no dizer do mestre SILVIO 
RODRIGUES, in "Direito Civil", vol. 4, 10ª Ed., pag. 13, 
Editora Saraiva, é: "encontradiço no ordenamento jurídico de 
todos os povos civilizados e sem o qual a vida social é quase 
inconcebível, é aquele que impõe, a quem causa dano a 
outrem, o dever de reparar". 
 
   O art. 186 do Código Civil pátrio materializa 
este princípio dispondo que: "Aquele que, por ação ou 
omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar 
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direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito". 
 
    Ainda, o art. 5º da Lei nº 8.429/92 é claro ao 
rezar: "Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-
á o integral ressarcimento do dano.” 
 
    Os demandados têm suas responsabilidades 
constituídas pelo fato de terem sido responsáveis pelos atos 
ilegais, uma vez que desfalcaram o erário público em uma 
área preponderante no município, qual seja, a gestão do 
trânsito com dinheiro decorrente de arrecadação de multas 
por infração de trânsito. 
 
     Com o desvio praticado por eles, a população 
de São Paulo deixou de ter melhorias no trânsito que, aliás, 
se encontra no mais completo abandono.  
 
    As condutas dos demandados se subsomem 
ao artigo 186 do Código Civil. 
 
   Vale ainda lembrar que se o dano ao erário é 
resultado de ato ilícito, solidariza todos os coautores pela 
reparação (C.C., art. 942). 
 
   Conforme ensina CARLOS ROBERTO 
GONÇALVES, in "Responsabilidade Civil", 4ª ed., pág. 165, 
Ed. Saraiva, sob a égide do Código Civil anterior: 
"Responsável pelo pagamento da indenização é todo aquele 
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, haja causado um prejuízo a outrem. A 
responsabilidade é pois, em princípio, individual, consoante 
se vê do art. 1.518 do Código Civil". "E pode acontecer, ainda, 
o concurso de agentes na prática de um ilícito. Tal concurso 
se dá quando duas ou mais pessoas praticam o ato ilícito. 
Surge, então, a solidariedade dos diversos agentes, assim 
definida no art. 1.518, 2ª parte, do Código Civil: "e, se tiver 
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mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente 
pela reparação". 
 
   Em última análise, consequência da 
solidariedade entre os coautores ou autores e cúmplices, é o 
direito de regresso, com todos os caracteres do que é 
reconhecido na solidariedade resultante de estipulação 
expressa. Assim, a ela se aplicam todas as regras que dizem 
respeito à solidariedade in generi, quanto ao direito de exigir 
aquele que pagou a parte correspondente a cada responsável 
pela reparação, quanto às consequências da insolvência de 
algum dos devedores etc. 
 
 
5. DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. 

 
 

    Diz o artigo 5º da Lei de Improbidade que 
“ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, do agente ou de terceiros, dar-se-á 
integral ressarcimento do dano”.  
 
    Essa norma é complementada pelo art. 7º, 
que estabelece a possibilidade de se decretar a 
indisponibilidade de bens do autor do ato ímprobo, com o fito 
de assegurar o integral ressarcimento pela prática do ato de 
improbidade administrativa. 
 
     A decretação de indisponibilidade dos bens 
dos requeridos é medida salutar que visa assegurar o 
resultado prático do processo. Fazem-se presentes os 
requisitos para a concessão da medida cautelar, quais sejam, 
o fumus boni juris e o periculum in mora. 
 
     Vejamos o que diz a jurisprudência: 
 
“A indisponibilidade dos bens exsurge como uma providência 
cautelar obrigatória, cujo desiderato é assegurar a eficácia 
dos provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-se 
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práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação 
patrimonial, com o fim de redução do ímprobo a estado de 
insolvência para frustrar a reversão encartada no art. 18 da 
Lei Federal nº 8.429/92. Embora se trate de medida 
reconhecidamente severa e excepcional, não se exige prova 
cabal, mas elementos razoáveis configuradores da lesão. 
Abrandados estão os requisitos do fumus boni juris e do 
periculum in mora para a concessão da medida. A lei 
presume-os ao autorizar a indisponibilidade, porquanto a 
medida acautelatória tende à garantia da execução da 
sentença, tendo como requisitos específicos evidências de 
enriquecimento ilícito ou lesão ao erário, pairando indiferente 
que haja fundado receio de fraude ou insolvência, porque o 
perigo é ínsito, sendo lapidar o posicionamento do renomado 
EMERSON GARCIA9:” 
 
     Quanto ao periculum in mora, parte da 
doutrina se inclina no sentido de sua implicitude, de sua 
presunção pelo art. 7º da Lei de Improbidade, o que 
dispensaria o autor de demonstrar a intenção de o agente 
dilapidar ou desviar o seu patrimônio com vistas a afastar a 
reparação do dano.  
 
    Neste sentido, argumenta Fábio Osório 
Medina que:  
 
“O periculum in mora emerge, via de regra, dos próprios 
termos da inicial, da gravidade dos fatos, do montante, em 
tese, dos prejuízos causados ao erário', sustentando, 
outrossim, que a 'indisponibilidade patrimonial é medida 
obrigatória, pois traduz consequência jurídica do 
processamento da ação, forte no art. 37, § 4º, da Constituição 
Federal”.  
    De fato, exigir a prova, mesmo que indiciária, 
da intenção do agente de furtar-se à efetividade da 
condenação representaria, do ponto de vista prático, o 

                                                           
9 GARCIA, Emerson e ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2004. 
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irremediável esvaziamento da indisponibilidade perseguida 
em nível constitucional e legal. 
  
    Como muito bem percebido por José Roberto 
dos Santos Bedaque, a indisponibilidade prevista na Lei de 
Improbidade é uma daquelas hipóteses nas quais o próprio 
legislador dispensa a demonstração do perigo de dano. Deste 
modo, em vista da redação imperativa adotada pela 
Constituição Federal (art. 37, § 4º) e pela própria Lei de 
Improbidade (art. 7º), cremos acertada tal orientação, que se 
vê confirmada pela melhor jurisprudência. 
 
    Neste diapasão, tem aquilatado seus arestos a 
jurisprudência pátria: 
 
“O primeiro situa-se na circunstância de que há indícios da 
prática dos atos de improbidade administrativa; O segundo 
repousa no dano em potencial que decorre da demora no 
trâmite das ações principais, de modo que, se não 
seqüestrados os bens, o apelante poderia deles desfazer-se, 
tornando-se ineficazes os pedidos nas ações civis públicas” 
(TJSC - 2a C. Cível Esp. - Ap. 88.077511-0 (47,2416), j. 
6.8.1998, rel. Des. Nélson Schaefer Martins).  
 
    É imperioso pontuar que a verossimilhança 
das alegações formuladas já foi assaz demonstrada com a 
análise das provas coligidas nos autos do incluso inquérito 
civil. Sendo assim, o perigo da demora encontra-se delineado 
na espera do longo desenrolar processual, possibilitando que 
os demandados se desfaçam de seus bens, não alcançando a 
ação sua satisfação caso seja julgada procedente. 
 
    O valor do dano causado no ano de 2015 
remonta a R$ 502.952.830,27 (quinhentos e dois milhões, 
novecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta reais e 
vinte e sete centavos). Essa quantia corresponde ao total dos 
valores que deixaram de ser destinados ao Fundo Municipal, 
desviados para fins diversos daqueles previstos na legislação 
de regência. 
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    Posto isso, REQUER O MINISTÉRIO PÚBLICO 
que seja liminarmente decretada a indisponibilidade dos bens 
dos demandados, visando futuro pagamento dos valores. 
 
    Buscamos, dessa forma, garantir o 
adimplemento e efetividade do provimento jurisdicional, 
resguardando, por conseguinte, a credibilidade das 
determinações do Poder Judiciário junto à comunidade, 
indispensável para consolidação de uma Justiça aliada ao 
combate à improbidade administrativa. 
 
 
 
6. DANO MORAL 

 
                        Os fatos descritos nesta exordial não 
acarretaram somente danos de natureza patrimonial. Deles 
decorreu, também, um dano difuso, abstrato, correspondente 
à grave ofensa à moralidade da Administração Pública e à 
dignidade do povo de São Paulo, agora ampliada em face da 
divulgação desses e de outros fatos similares. 
 
   Não resta dúvida de que a população 
paulistana vive um verdadeiro terror. 
 
   Os motoristas paulistanos passaram a temer 
a sempre presente possibilidade da injusta autuação mais do 
que propriamente a falta de segurança ou mesmo as 
péssimas condições de nossas ruas e avenidas, 
pessimamente sinalizadas, esburacadas e mal iluminadas.  
 
    Foram erigidos à categoria de verdadeiros 
criminosos pela simples condução de veículo automotor, 
tamanha é a fúria desta administração em penalizar os 
motoristas.  
 
   Não existe proporcionalidade entre o ato 
administrativo, consubstanciando o poder de polícia 
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administrativo, e a conduta do cidadão que sofre injustificável 
punição, acarretando dano moral e psicológico de difícil 
reparação. 
 
    A verdade desta afirmação constou em 
matéria jornalística apresentada à Folha de São Paulo em 
23/06/201510: “Segundo a companhia, o endereço dos pontos 
não será informado e para manter o fator surpresa.” A 
intenção é que o motorista fique de olho. Mesmo se em 
um bairro distante, num lugar que nunca teve agente de 
trânsito, ele poderá eventualmente estar na esquina 
aguardando para ver se alguém está cometendo 
infração”, disse Jilmar Tatto (transportes).   
 
                 A plena reparabilidade do dano moral é tese 
que vem sendo construída ao longo dos anos, apontando 
irreversível tendência legislativa, doutrinária e 
jurisprudencial.  
 
                       De fato, vários dispositivos do Código Civil 
enumeram, de maneira casuística, hipóteses em que o dano 
não patrimonial é reparável.  É o caso do art. 1.543, que 
impõe pagamento do valor de afeição da coisa que não mais 
pode ser restituída a seu dono, e também do art. 1.547, 
parágrafo único, que manda indenizar o prejuízo imaterial de 
quem foi ofendido por injúria ou calúnia.  Outros dispositivos 
dessa natureza, invocados pela doutrina, são os artes. 1.537, 
1.538, 1.548, 1.549 e 1.55011.  
 
    Leis extraordinárias também previram 
hipóteses de ressarcimento de danos morais12. 
 

                                                           
10 Disponível em: http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/06/1646542-sp-arrecada-r-65-mi-com-
aumento-de-45-de-multas-por-produtos-perigosos.shtml?mobile; 
11   V. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “Instituições de Direito Civil”, vol. II, 8a. ed., 1986, § 176, pág. 
233; YUSSEF SAID CAHALI, “Dano e Indenização”, RT, 1980, págs. 41/109 (com análise pormenorizada 
de cada um dos artigos mencionados). 
12   Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei 4.117/62), arts. 81, “caput”, 84  e 87; Código Eleitoral (Lei 
4.737/65), art. 244; Lei de Imprensa (Lei n.  5.250/67), arts. 49, I e 53; Lei dos Direitos Autorais (Lei n. 
5.988/73), , arts. 25 e ss.;  Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/91), art. 6o. inc. VI. 



                                              

                                       MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 

 

____________________________________________________________________________ 
 
 
                     Os mais renomados civilistas brasileiros 
sempre aceitaram a tese13, que é tema, inclusive, de 
inúmeras monografias e estudos14. O insigne Magistrado e 
Professor BARBOSA MOREIRA¸ em voto lapidar, chega a 
qualificar de “profundamente reacionário” o entendimento 
contrário, bem demonstrando que a indenizabilidade do dano 
extrapatrimonial era - e ainda é - conclusão que decorre 
direta e necessariamente do próprio Código Civil, sem que 
fosse  preciso  apelar a artifícios ou subterfúgios de qualquer 
espécie, nem mesmo a  regras de equidade15.  O próprio 
CLÓVIS, partindo de posição mais tímida, acabou por 
convencer-se que a plena reparabilidade do dano moral era a 
regra geral de nosso direito16   
 

                                                           
13   Cf. CLÓVIS BEVILÁQUA, “Código dos Estados Unidos do Brasil”, ed. Rio, 1979, pág. 695;  PONTES DE 
MIRANDA, “Tratado de Direito Privado”, 2a. ed., Borsoi, 1966, tomo 53, §5.509, págs. 226/229; JOSÉ DE 
AGUIAR DIAS, “Da Responsabilidade Civil”, Forense, 1994;  SILVIO RODRIGUES, “Direito Civil”, ed. 
Saraiva, 1975, vol. IV,  págs. 205/207; WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, “Curso de Direito Civil”,  
ed. Saraiva, 1973, vol. V, , págs.416/418. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, também partidário da tese 
(“Instituições”, cit.,  págs. 232/236; “Responsabilidade Civil”, 8a. ed., Forense, 1997, págs. 53/62), incluiu 
regra expressa no art. 916 de  seu anteprojeto:  “O dano moral será ressarcido, independentemente do 
prejuízo material” (v. “Código Civil  Anteprojetos”, Edição do Senado Federal, 1989, volume 3, 
pág.105).  O atual Projeto de Código Civil,  aprovado na Câmara de Deputados (Projeto n. 118/84), prevê 
a a reparação de qualquer tipo de dano, “ainda que exclusivamente moral”  (art. 186). 
14   WILSON MELO DA SILVA,  “O Dano Moral e  sua Reparação”,3a. ed., Forense, 1983; YUSSEF SAID 
CAHALI,  “Reparação do Dano Moral - Aspectos Atuais do Direito Brasileiro”,in“Dano e Indenização”, RT, 
1980;  MIGUEL REALE, “O Dano Moral no Direito Brasileiro”,in“Temas de Direito Positivo”, RT, 1992; 
CARLOS ALBERTO BITTAR,  “Reparação Civil por Danos Morais”, 2a. ed. RT, 1994; CLAYTON REIS,   “Dano 
Moral”, Forense, 4a. ed., 1997; AUGUSTO ZANUN, “Dano Moral e sua Reparação”, Forense, 5a. ed., 
1997;  WLADIMIR WALLER, “A Reparação do Dano Moral no Direito Brasileiro”, E.V. Editora, 4a. ed., 
1996;  SÉRGIO SEVERO,  “Os Danos Extrapatrimoniais”, Saraiva, 1996.  
15   “...há que abandonar em definitivo, e sem reservas, a doutrina, profundamente reacionária, da não 
reparabilidade do dano moral, que aliás nem se compreende como possa ter criado tão fortes raízes no 
pensamento jurídico brasileiro, quando a simples leitura sem preconceitos do art. 159, 1a. parte, do 
Código Civil, é suficiente para evidenciar a incompatibilidade entre ela o nosso direito positivo:  a 
norma, com efeito, refere-se a ‘prejuízo’ e a ‘dano’, sem qualificá-los, e portanto sem restringir a sua 
própria incidência ao terreno patrimonial.  É irrelevante a circunstância de só estarem reguladas em 
termos expressos, na parte do Código atinente à liquidação, algumas hipóteses específicas de dano 
moral (arts. 1.547 e segs.), porque, para as outras, aí não contempladas, existe a norma subsidiária do 
art. 1.553, de acordo com a qual, ‘nos casos não previstos neste capítulo, se fixará por arbitramento a 
indenização’.”(“Direito Aplicado - Acórdãos e Votos”, Forense, 1987, pg. 275; o texto é de voto 
vencedor,  proferido na Ap. Cível n. 1.350/86, e acompanhado à unanimidade pela  5a. Câmara Cível do 
TJRJ).    
16   “Código Civil”, t. V, obs. 5 ao art. 1.537; “Revista de Crítica Judiciária”, n. 1, págs. 764 e ss.;   sobre a 
evolução do pensamento do grande jurista, v. YUSSEF CAHALI, ob. cit. págs. 30/31, e SÉRGIO SEVERO, 
ob. cit., pág. 77.  
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                        A jurisprudência foi paulatinamente 
aceitando a tese, que veio a se tornar vencedora, inclusive 
nos Tribunais Superiores17.    
 
    Consagrada na atual Constituição da 
República (art. 5º, incisos V e X), a reparação dos danos 
morais é hoje aceita sem reservas18, sendo também isenta de 
dúvidas sua cumulatividade com a indenização por danos 
patrimoniais19.  
 
                O que importa deixar aqui assentado é que os 
prejuízos de natureza moral, decorrentes da improbidade 
administrativa, são experimentados pela própria 
Administração Pública e, de maneira difusa, por toda a 
coletividade.  
 
                      Não se pode esquecer que o adjetivo moral, 
como indica sua própria etimologia20, também significa 
“relativo ao domínio espiritual, em oposição a físico ou 
material”21. Assim, a expressão dano moral aplica-se aos 
prejuízos causados a bens de natureza incorpórea, imaterial, 
não se restringindo, pois, à ofensa aos valores subjetivos 
individuais. 
 
    Não é sem razão, pois, que a moderna 
doutrina – nacional e estrangeira – vem utilizando, 
preferencialmente, expressões como “danos 

                                                           
17   V. amostragem feita por CAIO MÁRIO, “Responsabilidade Civil”, cit., pgs. 61/62);  YUSSEF CAHALI 
relaciona acórdãos que demonstram a definitiva adesão dos Tribunais à tese, entre 1996 e 1978 (ob. cit., 
págs. 4 e 38/39);  v. tb.,  arestos reunidos por RUI STOCO, “Responsabilidade Civil e sua Interpretação 
Jurisprudencial”, RT, 1994, págs. 399/400 , e SÉRGIO SEVERO, ob. cit., págs. 92/103.  
18   V., novamente, SÉRGIO SEVERO, ob. cit., págs. 103/117, onde estão relacionadas somente decisões 
proferidas sob a vigência da atual Constituição, sempre favoráveis à reparação dos danos morais.  
19   Súmula 37 do STJ: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do 
mesmo fato”.  Vale trazer à baila a lição de CAIO MÁRIO:  “ Não cabe, por outro lado, considerar que 
são incompatíveis os pedidos de reparação patrimonial e indenização por dano moral.”.   O fato gerador 
pode ser o mesmo, porém o efeito pode ser múltiplo” (“Responsabilidade Civil”, cit., pág. 56). 
20   De “moralis”, f. “moral”, relativo aos costumes (cf. ANTONIO GOMES FERREIRA, “Dicionário  Latim-
Português”, Porto Editora, 1987, pag.739). 
21   Dicionário AURÉLIO, Ed. Nova Fronteira; cf. tb. DE PLÁCIDO E SILVA, “Vocabulário Jurídico”, Forense, 
1975, vol.III, pág. 1.037. 
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extrapatrimoniais”, “danos não patrimoniais”22. Mesmo os 
que ainda preferem a nomenclatura tradicional deixam claro 
que o conceito de “dano moral” é abrangente, não se 
restringindo a aspectos puramente subjetivos, ligados ao 
sofrimento e à dor23. 
 
              Admite-se hoje, com sobras de razão, a 
possibilidade de agravo moral à pessoa jurídica24, uma vez 
que podem ser atingidos seus “atributos de reputação e 
conceito perante a sociedade”25. Nesse sentido pronunciou-
se, inclusive, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça26. 
  
                     O mesmo raciocínio é aplicável ao Estado, 
enquanto pessoa jurídica de direito público27. De fato, como 
autêntica personificação dos valores éticos da polis, ele 
também tem uma imagem e uma reputação a zelar, que nada 
mais é do que a projeção da honorabilidade e dignidade cívica 
de todos os cidadãos, considerados em seu conjunto.   
 
                     Note-se que não terá sido sem justo motivo, 
pois, que o constituinte estabeleceu a moralidade como um 
dos princípios regentes da atividade estatal (CF, art. 37). 
 

                                                           
22   LUIS DÍEZ-PICAZO  e ANTONIO GULLÓN, “Sistema de Derecho Civil”, 6a. ed., Madri, 1992, pág. 601;  
M.J. DE ALMEIDA COSTA, “Direito das Obrigações”,  pág. 478;  DE CUPIS, “El Daño”, pág. 122; SÉRGIO 
SEVERO, obra citada. .  
23    Apenas a título de exemplo, confiram-se as seguintes definições de dano moral: “a lesão de 
interesses não patrimoniais” (MARIA HELENA DINIZ, ob. cit., pág., 71); “ lesões sofridas pelo sujeito (...) 
em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio 
material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico” (ob. cit., pág. 1).   Não é 
por outro motivo que MIGUEL REALE ressalta a existência do dano moral objetivo (ligado aos conceitos 
de reputação e imagem), ao lado do dano moral subjetivo (ligado à ideia de sofrimento psíquico).  
24   V. artigo de LUIZ ALBERTO THOMPSON FLORES LENZ, “Dano Moral Contra a Pessoa Jurídica”, RT 
734, págs. 56/65, com citação de vários  acórdãos; AGUIAR DIAS, ob. cit., v. 2, pág. 937;  SÉRGIO 
SEVERO, ob. cit., pág. 21;  MARIA HELENA DINIZ, “Curso de Direito Civil Brasileiro”, ed. Saraiva, 1988,  
vol. 7, pág. 71.   
25   Cf. acórdão do TJSP, relator o Des. MARCUS ANDRADE, RT 680/85. 
26   “Responsabilidade civil - Dano moral - Pessoa jurídica.  A honra objetiva da pessoa jurídica pode ser 
ofendida pelo protesto indevido de título cambial, cabendo indenização pelo dano extrapatrimonial 
decorrente” - REsp. 60.033-2-MG, RF 334/315, rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR. 
27   “A pessoa jurídica pública ou privada, os sindicatos, as autarquias, podem propor ação de 
responsabilidade, tanto fundada no direito material como no prejuízo moral” - AGUIAR DIAS,   ob. cit., 
vol. 2, pág. 937; os destaques não são do original. 
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                     Aliás, a ideia de que a Administração Pública 
pode ser vítima de danos imateriais nada tem de nova: já era 
prevista, com efeito, num dos mais antigos textos legislativos 
do mundo — o Código de Hammurabi —  que veio à luz 
dezoito séculos antes da Era Cristã28. 
 
               Ocorre que a Administração Pública é um ente 
abstrato, que representa politicamente a sociedade, 
constituída por todos e cada um dos cidadãos, estes sim os 
verdadeiros titulares dos valores morais personificados 
naquela.     Mais exato será falar, então, em dano difuso à 
coletividade, representada pelo Estado. 
 
       Vem sendo aceita pela mais moderna doutrina a 
reparação de danos morais difusos, causados a número 
indeterminado de pessoas.  LIMONGI FRANÇA deixa clara 
essa possibilidade no próprio conceito de dano moral, ao 
defini-lo como “aquele que, direta ou indiretamente, a pessoa 
física ou jurídica, bem assim a coletividade, sofre no aspecto 
não econômico de seus bens jurídicos”29. 
 
    SÉRGIO SEVERO, autor de excelente monografia 
sobre o tema, não hesita em considerar passíveis de dano 
moral os interesses coletivos e difusos30. 
 
                O mesmo entendimento foi acolhido por CARLOS 
ALBERTO BITTAR, ilustre Magistrado: “Tem-se, portanto, que 
os danos morais podem ser suportados por todos os entes 
personalizados, ou mesmo não, diante da evolução ocorrida 

                                                           
28 Aquele que afirmasse falsamente o desaparecimento de uma coisa sua, imputando responsabilidade à 
falha do serviço de vigilância e segurança do “distrito” (= administração distrital), ficava sujeito a 
ressarcir o poder público em valor correspondente ao dobro daquilo que injustamente reclamou (§ 
126).   Trata-se, sem dúvida, de reparação de prejuízo extra-patrimonial.  V. EMANUEL BOUZON, 
“Código de Hammurabi”,   Ed. Vozes, 1987, pág. 137. 
29  “Reparação do dano moral”, obra ainda inédita, citada por MARIA LUIZA DE SABÓIA CAMPOS, 
“Publicidade:  Responsabilidade Civil perante o Consumidor”, ed. Cultural Paulista, 1996, pág. 256;  a 
mesma definição consta de artigo do Prof. LIMONGI FRANÇA publicado na Revista dos Tribunais vol. 
631, págs. 29 e ss.  
30   Ob. cit., págs. 16/18. 
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nesse campo, com o reconhecimento de direitos de categorias, 
ou de grupos sociais, ou mesmo de coletividades”31 
 
                Na doutrina estrangeira, o consagrado Professor 
GABRIEL STIGLITZ também se manifestou em favor da 
tese32.  
  
                A evolução operada no campo das ideias foi 
rapidamente assimilada pelo legislador brasileiro.  
  
                Em sua redação original, o art. 1º da Lei nº 
7.347/85 já previa a proteção de valores imateriais de 
interesse coletivo (meio-ambiente, bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico). 
 
          Sob a regência da nova Constituição Federal, o 
Código de Defesa do Consumidor foi o primeiro diploma a 
estabelecer, de maneira expressa, a ressarcibilidade de danos 
morais causados à coletividade33.   
 
   Aliás, como bem observa MARIA LUIZA DE SABÓIA 
CAMPOS, a proteção jurídica do consumidor, através de 
ações de natureza coletiva, não poderia mesmo prescindir da 

                                                           
31   Ob. cit., pág. 46. 
32  “Por ello pensamos que conceptualmente es legítimo sostener que en tales o parecidas 
circunstancias existe un daño moral colectivo, diferente del que pueden experimentar várias personas 
por un hecho ilícito (...). Luego de una década de formulaciones doctrinarias los ordenamientos jurídicos 
de Brasil e Argentina incorporaron regímenes de prevención y resarcimiento, en orden a la dañosidad 
colectiva, especialmente en lo que  referente a menoscabos al medioambiente y al consumidor, y en 
general a los intereses difusos.  En Brasil, las reformas a la Ley 7347 (sobre acción civil pública para la 
tutela de los intereses difusos), incorporan la noción de daño moral colectivo (art. 1o.), dentro del 
sistema resarcitorio diseñado” (“Daño Moral Indivicual y Colectivo - Medioambiente, Consumidor y 
Dañosidad Colectiva” -in “Direito do Consumidor”, v. 19, 1996, págs. 73 e 75;  o destaque é do original).  
Note-se que o Prof. STIGLITZ é co-autor (juntamente com o Dr. Augusto Morello) de monografia 
significativamente intitulada  “Daño Moral Colectivo”, ed. La Ley, Argentina, 1984). 
33   Lei 8.078/90, art. 6º:  “São direitos básicos do consumidor:  (...) VI - a efetiva prevenção e reparação 
de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. Comentando esse dispositivo, 
salientaram NÉLSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:  “Seja de que tipo for, o dano ao 
consumidor é indenizável e deve ser reparado de forma integral.  Seja ele difuso, coletivo ou individual, 
cabe ação para evitá-lo ou para repará-lo”  - ob. cit.,  pág. 1657. 
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consideração dos danos morais provocados a número 
indeterminado de pessoas34. 
  
   Foi também o Código do Consumidor, em seu art. 
110, que adaptou a Lei da Ação Pública ao novo texto 
constitucional, acrescentando-lhe um inciso IV ao art. 1º, 
ampliando sua tutela a qualquer interesse difuso ou coletivo.  
 
   Completando esse ciclo evolucional, o art. 88 da Lei 
nº 8.884, de 11 de junho de 1994 reformulou o texto do art. 
1º, “caput” da Lei nº 7.347/85, deixando expresso que a ação 
civil pública também é apta para obter a responsabilização 
por danos morais35.  
 
                Fica assim demonstrado que nosso sistema de 
direito positivo contempla, sem nenhuma objeção possível, a 
reparação de danos morais impostos à coletividade.  
   
               Afirmamos que, no caso presente, toda a sociedade 
de São Paulo foi ofendida, em sua dignidade e decoro cívicos, 
pelos agentes públicos ora demandados.   
  
   Como se não bastasse arcar com os efeitos dos 
prejuízos de natureza estritamente patrimonial, decorrentes 
dos fatos narrados acima, os cidadãos de nossa cidade 
tiveram o dissabor de constatar que os demandados, 
exercendo mal o poder que lhes foi conferido, desrespeitaram 
seguidamente as leis federal e municipal e em última análise 
a Constituição, eis que violaram seus princípios e desviaram 
recursos públicos de sua correta destinação. 
                                                           
34   “Incluir entre os danos morais aqueles prejuízos sofridos pela coletividade, seja como grupo 
determinável ou difuso, é crucial à plena e eficaz proteção dos consumidores no que se refere aos danos 
causados pela publicidade enganosa ou abusiva” (...) “a obra publicitária (...) também pode causar 
danos morais - extrapatrimoniais ou não-econômicos -, os quais (...) encontram-se tutelados pelo direito 
brasileiro e, portanto, são passíveis de constituir responsabilidade civil, obrigando seu responsável a 
reparar o prejuízo sofrido pela vítima, que pode ser o indivíduo em particular ou a coletividade”, ob. cit., 
págs. 256 e 258; os destaques são do texto original.. 
35   Assim ficou a redação desse importante dispositivo:  “Art. 1o.:  Regem-se pelas disposições desta lei, 
sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: I 
- ao meio ambiente;  II- ao consumidor;  III - a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; V- por infração da ordem 
econômica”. 
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                Atos de improbidade praticados pelos envolvidos, 
em manifesto e evidente desacordo com a Constituição e as 
leis, ferem profundamente o sentimento de cidadania, ao 
revelar completa desconsideração e descaso à vontade 
popular, fundamento básico do poder estatal (CF, art. 2º). 
 
                Como bem salienta HELY LOPES MEIRELLES, 
“todo cidadão tem direito subjetivo ao governo honesto”36.  
Bem por isso, o mandato outorgado aos governantes 
pressupõe que estes se pautem por absoluta retidão de 
conduta, caracterizada por probidade, zelo e rigor no 
desempenho de seu munus público.  A inobservância desses 
elementares deveres, por parte do mau administrador, 
deslustrando as altas responsabilidades que lhe foram 
confiadas, gera na coletividade sentimentos de abandono e 
insegurança, de descrédito nas autoridades, de 
desorganização social; em suma, de instabilidade de todas as 
instituições.   A ninguém ocorreria negar, em casos tais, 
enorme e autêntico desapontamento da comunidade dos 
cidadãos, frustrados em suas justas expectativas por um 
governo pautado pelo estrito respeito à moralidade e à 
legalidade (CF, art. 37). 
 
       É precisamente esse desapontamento e essa 
frustração que caracterizam, de modo inequívoco, a 
ocorrência de dano moral, conceito amplo que abrange todo o 
tipo de ofensa “ao decoro, à paz interior (...) aos sentimentos 
afetivos de qualquer espécie”37.   Afinal, segundo a lição de 
JHERING, citada por MELO DA SILVA38, “devemos e 
podemos esperar que se nos respeite não apenas aquilo que 
temos, mas, também, aquilo que somos”. 
 
                A não punição de condutas ilícitas dos 
administradores públicos – fato que, infelizmente, não tem 
sido raro – somente agrava tal quadro, castigando os 
                                                           
36   “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas-data”, 12a. 
ed., RT, 1989, pág. 93; o destaque é do original.  
37   WILSON MELO DA SILVA, ob. cit., pág. 2.  
38   Ob. cit., n. 237, pág. 558. 
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cidadãos com mais um entre tantos pesares: o sentimento de 
total impotência em face dos desmandos dos governantes. 
  
         A ofensa aos interesses sociais, praticada por 
agentes públicos ou não, implica um agravo à dignidade de 
todos os cidadãos e, consequentemente, da Administração 
Pública constituída por mandato daqueles. Isto porque, como 
bem observa PONTES DE MIRANDA, no caso de danos 
morais, “a esfera ética da pessoa é que é ofendida”39.  
Impossível negar, no caso em exame, que a conduta dos 
demandados, desobedecendo os princípios da legalidade e da 
moralidade, representou sério gravame a altos valores sociais 
e gerou  prejuízo moral aos  governados, atingindo-lhes a  
dignidade cívica,  o sentimento ético, a confiança que 
depositaram  nas autoridades políticas.  Viu-se lesado o 
direito de todos a um “governo honesto”40, probo e  
incondicionalmente submisso à   Constituição.  
 
          É preciso fazer cessar esse autêntico círculo 
vicioso, em que a prática reiterada de atos de improbidade, 
sem adequada punição, gera um sentimento popular de 
desalento e descrédito nas instituições, o que leva a um 
afrouxamento dos meios de controle e fiscalização dos 
governantes, servindo de incentivo a novos atos de 
improbidade, com menor preocupação, a cada vez, quanto às 
possíveis consequências.   
 
   Nesse sentido, é o provecto RUI BARBOSA quem 
enfatiza, melhor do que ninguém, as perigosas consequências 
que podem advir da reiterada violação dos direitos da 
cidadania41. 

                                                           
39   Ob. cit, tomo 53,  § 5.509, pág. 218;  o destaque não é do texto original. 
40  Fazendo uso, novamente, da expressão de HELY LOPES MEIRELLES.  
41   Mas se, com a mentira eleitoral, esbulham o povo do voto, que é a soberania do povo; se, com as 
oligarquias parlamentares, banem o povo do Congresso Nacional, que é a representação do povo; se, 
com as dilapidações orçamentárias, malbaratam a receita do imposto, que é o suor do povo; se, com as 
malversações administrativas, devoram a fazenda nacional, que é o patrimônio do povo; se, com o 
pretorianismo e a caudilhagem, anulam a defesa da pátria, que é o grande lar comum do povo; se, com 
a postergação oficial das sentenças, destroem a justiça, que é o ultimo asilo dos direitos do povo; se, 
com a organização da incompetência, do afilhadismo e da venalidade, excluem do serviço do Estado a 
inteligência, o saber e a virtude, que são os elementos do governo do povo pelo povo e para o povo; se, 
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         Quanto à estimativa de tal dano moral, maiores 
problemas não se apresentam. 
 
         Como já vimos, provocada uma lesão - seja de que 
natureza for - surge o dever de indenizar (art. 159 do Código 
Civil).  Embora os danos ora tratados sejam de natureza 
imaterial, sua reparação também haverá de ser feita em 
dinheiro, “porque este é o denominador comum dos valores, e 
é nesta espécie que se estima o desequilíbrio sofrido pelo 
lesado”42.  
 
             A tarefa de fixar o “quantum” necessário à 
indenização por prejuízos morais não é simples43. Mas tal 
dificuldade, além de não ser motivo para deixar sem 
reparação o dano44, é perfeitamente vencível, lembrando-se 
que, nessa matéria, “a estimativa pecuniária não é 
fundamental”45. O mais importante, certamente, é que 
nenhuma violação de direito fique impune46. 
       
                É certo que a indenização por dano moral não deve 
ser fonte de enriquecimento para a vítima, mas tampouco 
pode ser inexpressiva47. 
 
   Por outro lado, as “regras de experiência comum” e 
a “observação do que ordinariamente acontece” – critérios de 
                                                                                                                                                                          
em suma, escorcham, dessangram e envilecem o povo, subtraindo-lhe tudo o que realmente distingue 
um povo de uma besta de carga; não nos espantamos de que, como aos mais lerdos muares, ou às rezes 
mais mansas, esgotada um dia a paciência à cansada alimária, junte os pés, e, num corcovo desses em 
que nem o gaucho nem o cossaco se agüentam, voem aos ares sela, estribos, chilenas, rebenques e 
cavaleiros. (“Coletânea Literária”, Companhia Editora Nacional, 3ª ed., págs. 315/316). 
42   CAIO MÁRIO,  ob. cit., n.   176, pg. 130. 
43   SILVIO RODRIGUES, ob. cit. , pág. 
44   “Mas não é justo, com bem ponderava JOSEF KOHLER, que nada se dê, somente por não se poder 
dar o exato” (PONTES DE MIRANDA¸ ob. cit., tomo 53, § 5.509, pág. 229;  o destaque é do original). 
45  ANTONIO CHAVES, citado por CAIO MÁRIO,  “Responsabilidade Civil”, 8a. ed.,  Forense, 1997, pág. 
55. 
46  Esse é, precisamente, um dos fundamentos que justificam esse tipo de indenização:  “ Quando se 
cuida do dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas 
forças:  ‘caráter punitivo’ para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 
ofensa que praticou;  e o “caráter compensatório’ para a vítima, que receberá uma soma (...) como 
contrapartida do mal sofrido” (CAIO  MÁRIO, ob. cit., pág. 55). 
47    RJTJESP 137/187, rel. Des. CAMPOS MELLO. 
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análise admitidos pela lei48 – autorizam a afirmação de que  
os prejuízos  éticos e morais, decorrentes de uma conduta 
ilícita,  podem ser até mesmo maiores do que sua 
repercussão  patrimonial.  O grande número de pessoas 
ofendidas, no presente caso - correspondente a toda a 
coletividade paulistana - é fator que exaspera a 
responsabilidade dos demandados, e haverá de ser 
considerado, na sentença, para a fixação do “pretium 
doloris”. 
                A partir dessas considerações, com vistas ao 
cumprimento do art. 291 do Código de Processo Civil, e sem 
prejuízo de futuro arbitramento pelo Juízo49, o Autor atribui 
aos danos morais suportados pela coletividade o montante 
correspondente a 30% do valor desviado de natureza 
estritamente patrimonial, ou seja, R$ 150.885.849,08 
(cento e cinquoenta milhões, oitocentos e oitenta e cinco 
mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oito centavos).            
 
 
 
7. DA TUTELA ANTECIPADA 

 
   
   Como é cediço, o artigo 12 da Lei nº 7.347/85 
dispõe que o juiz poderá conceder mandado liminar, com ou 
sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. Trata-se 
de típica medida de antecipação de tutela, posto que não tem 
natureza cautelar propriamente dita.  
 
   O artigo 294 do Código de Processo Civil confere 
poderes de antecipação da tutela ao Juiz, desde que haja 
requerimento da parte e acompanhado de prova inequívoca e 
da verossimilhança das alegações.  
 

                                                           
48   Código de Processo Civil, art. 335. 
49   A indenização por dano moral deve ser arbitrada judicialmente, quando não haja critério objetivo 
fixado pela lei (TJSP - JTJ 142/95, rel. Des. CEZAR PELUSO).  Por vezes, o próprio legislador confia a 
fixação do “quantum” ao prudente arbítrio do juiz;  assim,  p. ex.:  arts. 1.549 e  1.553  do Código Civil; 
art. 606 do  Código de Processo Civil.   
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   No caso vertente, os elementos coligidos no curso 
do incluso inquérito civil demonstram a verossimilhança das 
alegações e a existência de prova inequívoca da existência de 
manifesta afronta por parte do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 
através dos demais demandados,  ao disposto no artigo 320 
do Código de Trânsito Brasileiro, na Lei Municipal nº 
14.488/07 e no Decreto Municipal nº 49.399/08. 
 
   De acordo com o que determinada a legislação 
municipal supracitada, os recursos provenientes da 
arrecadação das multas previstas na legislação de trânsito, 
por se constituírem em receita do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento de Trânsito – FMDT, devem ser a ele 
exclusivamente destinados.  
 
   Há prova documental inequívoca no sentido de que 
o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio dos demais 
demandados, não se utiliza exclusivamente de conta corrente 
única e específica para a movimentação dos recursos do 
FMDT. Do contrário, seis são as contas correntes utilizadas.  
 
  A existência dessas múltiplas contas correntes 
impede o efetivo controle da sociedade civil sobre a 
destinação a ser dada aos recursos arrecadados. O Conselho 
Diretor do FMDT, responsável por prestar contas sobre as 
atividades desenvolvidas com essas verbas, fica praticamente 
impedido de acompanhar de perto a movimentação 
financeira, sobretudo se considerados a expressiva 
quantidade de valores e o grande volume de transações 
implicadas.  
 
   De mais a mais, a prova documental amealhada no 
inquérito civil não deixa dúvidas de que o MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO, por intermédio dos demais demandados, não 
vem aplicando a receita proveniente das multas 
exclusivamente no desenvolvimento do trânsito do Município 
de São Paulo, em manifesta afronta à legislação municipal e 
ao artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro. 
 



                                              

                                       MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 

 

____________________________________________________________________________ 
 
 
   Se a receita que deveria ser destinada à 
sinalização, à engenharia de tráfego e à educação de trânsito 
está sendo aplicada pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por 
intermédio dos demais demandados, para outras finalidades, 
não é necessário muito esforço para se constatar que o 
desenvolvimento do trânsito no Município de São Paulo fica 
absolutamente prejudicado.  
 
   Basta trafegar por breve percurso pelas vias 
públicas da cidade de São Paulo para se entender as nefastas 
consequências dessa desvirtuada gestão: ruas esburacadas e 
mal projetadas; sinalização semafórica completamente 
dessincronizada e de péssima qualidade, bastando chuva leve 
para que deixe de funcionar; sinalização horizontal 
desgastada e quase invisível; ausência de projeto concreto de 
engenharia de tráfego a prestigiar a fluidez do trânsito; pífia 
formação e reciclagem de condutores; ausência de 
campanhas educativas permanentes, dentre tantas outras.  
 
   Note-se que não há se falar em falta de recursos 
para que os problemas supracitados sejam sanados. Há sim 
condutas ímprobas e dolosas dos demandados consistentes 
no contumaz e manifestamente ilegal desvio dos recursos 
provenientes das multas de trânsito, com aplicação em 
outras ações que não as expressamente especificadas na 
legislação de regência.  
 
  Nesse diapasão, há fundado receio de dano 
irreparável, na medida em que a já precária situação do 
trânsito do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO obviamente tende a 
se agravar ainda mais – e com maior rapidez – sem os 
investimentos obrigatórios e necessários. 
 
    Caso não seja cessada a ilícita prática com o 
deferimento do pedido de antecipação da tutela, não bastasse 
a existência da consolidada ilegalidade, o MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO, por intermédio dos demais demandados, continuará 
a desviar a receita oriunda das multas para outras ações, 
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utilizando-se do fraudulento expediente de movimentação 
desses recursos por diversas contas correntes.  
    
  
 
8. DOS PEDIDOS 

 
 
  Tecidas estas razões, com espeque no 
microssistema de proteção e defesa dos interesses difusos e 
coletivos, bem como nos argumentos fáticos e jurídicos 
declinados, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO requer: 
 
               a) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, 
impondo-se desde logo ao MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por 
intermédio dos demais demandados, as seguintes obrigações 
de não fazer: a.1. não movimentarem os recursos 
provenientes da arrecadação das multas previstas na 
legislação de trânsito por conta corrente que não seja aquela 
específica e única do Fundo Municipal de Desenvolvimento de 
Trânsito – FMDT, prevista no artigo 4º da Lei Municipal nº 
14.488/07 e no artigo 5º do Decreto Municipal nº 49.399/08; 
a.2. não aplicarem, gastarem, destinarem ou utilizarem, de 
qualquer forma, a receita dos recursos provenientes da 
arrecadação das multas previstas na legislação de trânsito 
em atividades, ações ou serviços diversos daqueles 
taxativamente previstos no artigo 320 do Código de Trânsito 
Brasileiro, no artigo 6º da Lei Municipal nº 14.488/07 e no 
artigo 2º do Decreto Municipal nº 49.399/08; 
 
   b) a decretação liminar, inaudita altera pars, de 
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS DEMANDADOS, com o 
intuito de assegurar o adimplemento e ressarcimento integral 
do dano no valor de R$ 653.838.679,35 (seiscentos e 
cinquoenta e três milhões, oitocentos e trinta e oito mil, 
seiscentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos), 
nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, devendo-
se, para tanto, adotar as seguintes providências: 
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• realizar a indisponibilidade on-line de todas as contas 

bancárias dos Requeridos, via BacenJud; 
 

• realizar a indisponibilidade on-line de todos os veículos 
registrados em nome dos demandados, via Renajud; 

 
• a expedição de ofício ao Banco Central para que informe, 

com base no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro 
Nacional (CCS), em quais Instituições Financeiras os 
demandados têm ou tiveram relacionamentos no período 
de 2014 até a presente data; 

 
• sejam bloqueados todos os bens imóveis registrados em 

nome dos demandados, via sistema ARISP; 
 

   c) seja observada a prioridade de tramitação do 
processo, por se tratar de tutela coletiva envolvendo interesse 
difuso de Defesa do Patrimônio Público (artigo 5º, LXXVIIII, 
da CF), notificando-se os Réus para apresentarem suas 
manifestações preliminares, nos termos do art. 17, § 7º, da 
LIA; 
 
   d) a comunicação pessoal dos atos processuais, 
nos termos do art. 180, do Código de Processo Civil, e do art. 
41, inciso IV, da Lei 8625/93; 
 
   e) após as eventuais apresentações das 
manifestações preliminares, ou, transcorrendo in albis o 
prazo legal, seja recebida a presente ação, citando-se os Réus 
para oferecerem contestação, sob pena de revelia (art. 17, § 
9º, da LIA); 
 
   f) seja notificado o Município de São Paulo para 
tomar ciência do ajuizamento desta ação e, especialmente, 
para optar por atuar ao lado do Ministério Público 
(litisconsórcio facultativo); por não intervir no feito; ou por 
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contestar50 o pedido Ministerial, tudo nos termos do art. 17, 
§ 3º, da LIA; 
 
   g) após a regular instrução do feito, seja julgada 
procedente a ação, condenando-se o MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO, por intermédio dos demais demandados, nas 
obrigações de não fazer consistentes em: g.1. não 
movimentarem os recursos provenientes da arrecadação das 
multas previstas na legislação de trânsito por conta corrente 
que não seja aquela específica e única do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento de Trânsito – FMDT, prevista no artigo 4º da 
Lei Municipal nº 14.488/07 e no artigo 5º do Decreto 
Municipal nº 49.399/08; g.2. não aplicarem, gastarem, 
destinarem ou utilizarem, de qualquer forma, a receita dos 
recursos provenientes da arrecadação das multas previstas 
na legislação de trânsito em atividades, ações ou serviços 
diversos daqueles taxativamente previstos no artigo 320 do 
Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 6º da Lei Municipal 
nº 14.488/07 e no artigo 2º do Decreto Municipal nº 
49.399/08; 
 
  h) após a regular instrução do feito, seja julgada 
procedente a ação, condenando-se os réus FERNANDO 
HADADD, JILMAR AUGUSTINHO TATTO, MARCOS DE 
BARROS CRUZ e ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA como 
incursos no art. 10, “caput” e incisos IX e XI, e art. 11, 
“caput” e inciso I, todos da Lei 8.429/92, aplicando-se as 
sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da LIA. Requer, 
ainda, sejam os demandados condenados, solidariamente, ao 
ressarcimento dos danos que causaram ao Município de São 
Paulo, que se estima no valor de R$ 502.952.830,27 
(quinhentos e dois milhões, novecentos e cinquenta e dois 
mil, oitocentos e trinta reais e vinte e sete centavos), a título 
                                                           
50  Se o  Munic íp i o  optar  po r  es ta  poss ib i l i dade (cont es tar  o  ped ido Min is te r ia l ) ,  é  bom 
que  des de l ogo f ique  adver t ido :  “Somente  pode  pessoa jur íd ica assumir  qualquer  dos 
pólos  da re lação  jur íd ica  de d i re i to  mater ia l  cont rover t ida  se  demonstrado o  interesse  
públ ico naque le  posic i onamento,  não sendo admit ida assunção desarrazoada ou 
desmotivada.  Assim,  verbi  grat ia ,  contes tar  o  pedido apenas para a  defesa pessoal  do 
agente públ i co jamai s será admi t ido,  podendo signi f icar  para quem ordenar  a  indevida  
postura processua l  o  comet imento de ou tro  a to  de improbidade (a r t .  11,  caput ) . ”  (F I LHO,  
Mar ino Pazzag l in i ;  JÚNIOR,  W aldo Fazz io ;  ROSA,  Márc io  Fernandes  E l i as .  Improb idade  
Admin is t ra t i va .  4 ª  ed.  São Paulo :  A t las ,  1999,  p .  215 ) .  
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de recomposição do Fundo Municipal de Desenvolvimento do 
Trânsito; 
  i) a condenação dos Réus ao pagamento de R$ 
150.885.849,08 (cento e cinquoenta milhões, oitocentos e 
oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oito 
centavos), pelos danos morais difusos e coletivos que 
causaram ao povo de São Paulo;  
 
   j) a condenação dos Réus ao pagamento das 
“despesas processuais”. 
 
  Por fim, pugna pela produção de todas as provas 
admitidas em direito, especialmente os depoimentos pessoais, 
a oitiva de testemunhas e a juntada de documentos. 
 
  Dá se a causa o valor de R$ 653.838.679,35 
(seiscentos e cinquenta e três milhões e oitocentos e trinta e 
oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e cinco 
centavos). 
 
    São Paulo, 08 de agosto de 2016. 
 
 

MARCELO CAMARGO MILANI 
8º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da 

Capital/SP 
 
 

NELSON LUÍS SAMPAIO DE ANDRADE 
5º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da 

Capital/SP 
 
 

WILSON RICARDO COELHO TAFNER 
1º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da 

Capital/SP 
 
 

OTÁVIO FERREIRA GARCIA 
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70º Promotor de Justiça da Capital/SP 
 


