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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 11ª 
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL/SP.  
 

 

 

Autos nº 1031940-45.2016.8.26.0053 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, por intermédio do Promotor de Justiça que assina digitalmente1, não se 

conformando com a r. sentença de fls.139/146, prolatada nos autos da AÇÃO CIVIL 

DE RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA em face de FERNANDO HADDAD2, já qualificado nos 

autos,  por intermédio da qual foi rejeitada a inicial com arrimo no artigo 17, §8º, da 

Lei nº 8.429/92, vem, respeitosamente, interpor RECURSO DE APELAÇÃO, com 

fulcro nos artigos 331 e 1009 do Código de Processo Civil, acompanhado das inclusas 

razões, em 16 laudas. 

 

Termos em que, pede deferimento.  
 
    São Paulo, 24 de janeiro de 2017. 
 
 
               Nelson Luís Sampaio de Andrade 
             Promotor de Justiça 

                                           
1nos termos do art. 1º, §2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006. 
2 Artigo 1010, inciso I, CPC; 
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11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo 
Autos nº 1031940-45.2016.8.26.0053 
Recorrente: Ministério Público  
Recorrido: Fernando Haddad  
 

 

RAZÕES DE APELAÇÃO 

 
 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
 

     DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA 
 

 
I – RELATÓRIO 
 
 

     O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, por intermédio do 5º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social 

da Capital, propôs AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA 

DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em face de FERNANDO 

HADDAD. 

     Pelas razões de fato e de direito expostas na inicial, requereu a 

procedência da presente ação para condenar FERNANDO HADDAD como 

incurso no artigo 11, e inciso I, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhe as sanções 

dispostas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, bem como ao pagamento de 

valor equivalente a três vezes sua remuneração mensal, pelos danos morais difusos e 

coletivos que causou à população da cidade de São Paulo.  
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   Acompanharam a inicial, emendada a fl.83, os documentos de 

fls.20/80. 

     Recebida a emenda à inicial, foi determinada a notificação do 

demandado para a apresentação de manifestação por escrito, assim como a intimação 

do Município de São Paulo para integrar a lide (fl.85). 

 

     FERNANDO HADDAD foi pessoalmente notificado (fl.92) e 

apresentou defesa prévia (fls.95/115) através de seus patronos constituídos 

(fls.116/117), acompanhada de documentos (fls.118/122). 

  

     O Município de São Paulo foi intimado através de seu 

representante legal (fl.94). 

 

     O Ministério Público se manifestou sobre a defesa escrita do 

demandado (fls.126/136). 

 

    Por intermédio da r. sentença de fls.139/146 a inicial foi rejeitada 

nos termos do artigo 17, §8º, da Lei nº 8.429/92.  

 

    É o relatório. 
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    II – DO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO3 

 

    A Lei nº 8.429/92 (artigo 17, §10) estabelece que da decisão que 

recebe a incial caberá agravo de instrumento. Silencia, no entanto, sobre a hipótese 

contrária, qual seja, a de rejeição da inicial. 

 

      “A decisão que rejeita a incial em qualquer das hipóteses prevsitas 

no §8º (“inexistência do ato de improbidade”, “improcedência da ação” ou “inadequação 

da via eleita”) é apelável de acordo com o art. 296 do CPC, que prevê, inclusive, a 

possibilidade de o juiz, diante do recurso do autor, reformar a sua decisão em quarenta 

e oito horas.”4   

    Reza o artigo 203, §1º, do NCPC que sentença é o 

pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe 

fim à fase cognitiva do procedimento comum. 

 

    O artigo 1.009 do NCPC estabelece que da sentença cabe 

apelação, mesmo recurso cabível, à luz do artigo 331, caput, para os casos de 

indeferimento da petição inicial. 

 

   Aqui a inicial foi rejeitada e o processo foi extinto, por sentença, 

nos termos do artigo 17, §8º, da Lei nº 8.429/92.  

 

    Cabível, portanto, o recurso de apelação. 

 

                                           
3
 3 Artigo 1011, CPC; 

4 Emerson Garcia. Improbidade administrativa. São Paulo: Saraiva, 2013. Pg.962; 
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    Nesse sentido: 

 

“Pode ser conhecida a apelação que, sem má-fé e em prazo 
compatível com o previsto para o agravo de instrumento, foi 
interposta contra decisão que, em juízo prévio de 
admissibilidade em ação de improbidade administrativa, 
reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam de alguns dos 
réus. Na situação em análise, não há erro grosseiro, apto a afastar 
a aplicação do princípio da fungibilidade. Com efeito, não há, de 
modo específico e expresso, qualquer menção ao recurso cabível 
para a hipótese de rejeição da petição inicial da ação de 
improbidade administrativa em decorrência do exame das questões 
trazidas no contraditório preliminar (art. 17, §§ 8º e 9º, da Lei n. 
8.429/1992); no entanto, quanto ao recebimento da inicial, a Lei é 
expressa ao afirmar que "caberá agravo de instrumento" (art. 17, § 
10), o que reforça a inexistência de previsão expressa de recurso 
para o caso de rejeição inicial. Além disso, há na jurisprudência do 
STJ precedente no sentido de que, do ato que exclui determinado 
sujeito passivo da lide, prosseguindo o feito em relação aos 
demais, cabe apelação (REsp 678.645-PE, Segunda Turma, DJ 
23/5/2005). Registre-se também que há na doutrina entendimento 
no sentido de que o recurso cabível para a hipótese seria a 
apelação. Considerando, ainda, a reforma processual implantada 
pela Lei n. 11.232/2005 - que introduziu alteração no conceito de 
decisão interlocutória- e que não se cuida de erro grosseiro e 
inescusável, é razoável a conclusão quanto à aplicação do 
princípio da fungibilidade. O STJ somente não admite "o princípio 
da fungibilidade recursal quando não houver dúvida objetiva sobre 
qual o recurso a ser interposto, quando o dispositivo legal não for 
ambíguo, quando não houver divergência doutrinária ou 
jurisprudencial quanto à classificação do ato processual recorrido e 

à forma de atacá-lo"5 
 
 
 
 

                                           

5 AgRg no REsp 1.305.905-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 13/10/2015, DJe 18/12/2015; 

 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1305905
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    III – EXPOSIÇÃO DOS FATOS E DO DIREITO 
  

    Em cumprimento ao disposto no artigo Artigo 1010, incisos I e II, 

do CPC, o recorrente, por economia processual, reporta-se à descrição fática e à 

fundamentação jurídica contidas na incial, a fim de evitar a desnecessária repetição da 

narrativa, sobretudo em se tratando se processo eletrônico.     

 

   IV – DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA6 

 

    Com a devida vênia, a r. sentença merece reforma. 

 

   Nela se concluiu, logo de início, “que o autor não demonstrou ser 

inverídica a informação lançada na agenda oficial, premissa que aponta como 

essencial à configuração da improbidade analisada.”  

 

    Mais adiante, constou o seguinte: 

 

    “O fato é que a falsidade das informações objeto de divulgação não 

ficou evidenciada pelos diversos documentos juntados, e a conduta não se revela 

gravosa ou ofensiva aos bens tutelados pelos princípios norteadores da Administração 

Pública a ponto de caracterizar ato de improbidade.” 

 

    “Tal avaliação não se revela prematura, porquanto a prova, no 

caso, é essencialmente documental, e já foi trazida ao processo pelo autor e pelo 

demandado.” 

    A contradição é evidente.  

                                           
6 Artigo 1010, inciso III, CPC; 
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    Por primeiro, a r. sentença imputa falha ao autor, sem lhe dar a 

oportunidade de produzir prova no curso de regular instrução processual, por 

supostamente não ter demonstrado ser inverídica a informação lançada na agenda 

oficial. Logo depois, continua ponderando que “a falsidade das informações objeto de 

divulgação não ficou evidenciada pelos diversos documentos juntados”, avaliação esta 

que não seria prematura pois a prova, no caso, seria essencialmente documental.  

 

    Como se lê, a r. sentença imputa desídia ao autor por não ter feito 

prova da falsidade. Limita os meios de comprovação à prova documental que 

acompanhou a inicial. De outra parte, impede o autor de produzir qualquer outra 

prova no curso da instrução processual, inclusive a testemunhal.  

 

    A moderna doutrina e a pacífica jurisprudência, tanto do E. 

Tribunal de Justiça de São Paulo como do Superior Tribunal de Justiça apontam no 

sentido de que a análise da presença ou não dos requisitos para o recebimento da 

inicial deve se ater à presença de meros indícios da prática de atos de improbidade 

administrativa, apoiando-se no princípio do in dubio pro societate. 

 

    “Ao aludir o §8º à “rejeição da ação” pelo juiz quando convencido 

da “inexistência do ato de improbidade”, instituiu-se hipótese de julgamento antecipado 

da lide (julgamento de mérito), o que, a nosso juízo, até pelas razões acima expostas, 

só deve ocorrer quando cabalmente demonstrada, pela resposta do notificado, a 

inexistência do fato ou a sua não concorrência para o dano ao patrimônio público. Do 

contrário, se terá por ferido o direito à prova do alegado no curso do processo (art. 5º, 

LV), esvaziando-se, no plano fático, o direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV) e 

impondo-se absolvição liminar sem processo. Relembre-se, mais uma vez, que o 
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momento preambular, antecedente ao recebimento da inicial, não se volta a um exame 

aprofundado da causa petendi exposta pelo autor em sua vestibular, servindo 

precipuamente, como já dito, como instrumento de defesa da própria jurisdição, 

evitando lides temerárias. Poderíamos afirmar, sem medo, que tal como se verifica na 

seara processual penal, deve o Magistrado, neste momento, servir-se do princípio in 

dubio pro societate, não coartando, de forma perigosa, a possibilidade de êxito do autor 

em comprovar, durante o processo, o alegado na inicial.”7 

 

    À luz dessa corrente doutrinária, a 2ª Câmara de Direito Público, 

confirmando a remansosa jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, recentemente decidiu: 

 
“Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa 
Recebimento Não estando presentes os requisitos autorizadores 
da rejeição liminar da ação civil pública, correta a r. decisão que 
recebeu a petição inicial e determinou a citação dos corréus 
Possibilidade, ademais, de se relegar para a posteriori a 
apreciaçãode preliminar que se confunde com o mérito, de acordo 
com ateoria eclética da ação Decisão mantida Recurso 

desprovido.”8 
 
 
   E na mesma vereda vem decidindo o E. Superior Tribunal de 
Justiça: 
 

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 
8.429/92. INDÍCIOS DE PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE 
IMPROBIDADE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM 
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. RECEBIMENTO DA 
PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 
1. O reconhecimento da existência de indícios da prática de atos de 
improbidade, em casos como o presente, não reclama o reexame 

                                           
7
Op. cit. pg. 961. 

8 Agravo de Instrumento n.º 2104526-28.2016.8.26.0000 – 09/09/2016 – Rel.Des. Renato Delbianco; 
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de fatos ou provas. O juízo que se impõe restringe-se ao 
enquadramento jurídico, ou seja, à consequência que o Direito 
atribui aos fatos e provas que, tal como delineados no acórdão, dão 
suporte (ou não) ao recebimento da inicial. 
2. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a 
demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de 
improbidade e autoria, para que se determine o processamento da 
ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de 
possibilitar o maior resguardo do interesse público" (REsp 
1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 
22/8/2013).  
3. Como deflui da expressa dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 
8.429/92, somente será possível a pronta rejeição da ação, pelo 
magistrado, caso resulte convencido da inexistência do ato de 
improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via 
eleita.  
4. Na espécie, entretanto, em momento algum o acórdão local 
concluiu pela existência de provas hábeis e suficientes para o 
precoce trancamento da ação. 
5. Com efeito, somente após a regular instrução processual é que 
se poderá, in casu, concluir pela existência de: (I) eventual dano ou 
prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (II) 
efetiva lesão a princípios da Administração Pública; (III) elemento 
subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo.  
6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular 
trâmite.”9 

 

    A resposta escrita do acusado, exclusivo ato processual que parece 

ter norteado a r. decisão ora combatida, sustenta que não haveria qualquer falsidade 

na agenda oficial do Prefeito Municipal, pois o modelo teria sido adotado apenas 

durante 04 horas do dia 16 de maio de 2016. Que às 12:00 horas houve a atualização 

daquele documento digital com inclusão de demais compromissos, de forma mais 

detalhada, como efetivamente é a praxe usual do requerido. Que este efetivamente 

estava a despachar internamente.  

 

                                           
9 REsp 1192758 (2010/0080733-1 - 15/10/2014)  - 04/09/2014 – Rel. Min. Sérgio Kukina; 

javascript:AbreDocumento('/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1259596&num_registro=201000807331&data=20141015')
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    Ao contrário do alegado, a agenda inicialmente publicada não era a 

do Prefeito FERNANDO HADDAD, isto é, não correspondia à realidade de 

seus compromissos na ocasião.  

 

      Em de 16 de maio de 2016, mediante publicação no seu perfil 

pessoal do Facebook, FERNANDO HADDAD assim se manifestou: 

 

 

 

     Com efeito, foi o próprio demandado quem disse: hoje 

“resolvemos substituir, por algumas horas, a minha agenda pela de outro político...” g.n. 

    

     FERNANDO HADDAD revela e confessa que foi ele quem 

determinou a substituição de sua agenda oficial pela de outro gestor público. E explica 

que o fez dolosamente “apenas para vê-lo [Marco Antonio Villa, da Jovem Pan] comentar, 

uma vez da vida, o dia-a-dia de quem ele lambe as botas.”     
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    Bem por isso, ainda com o máximo respeito, não assiste razão à r. 

sentença no sentido de que “não há qualquer referência de que teria o demandado 

realizado atividades outras, em detrimento da lançada na agenda oficial, e que teria se 

pautado por finalidade diversa do interesse público.” 

 

    Também ao contrário do que constou na r. decisão, não houve 

atualização da agenda no mesmo dia, para o período vespertino, “com inclusão de 

compromissos mais detalhados com a participação do demandado.” 

 

    Houve, em verdade, a substituição da agenda de outro político 

pela agenda oficial do então Prefeito Municipal. 

 

     Se a agenda foi substituída pela de outro político, por óbvio não 

correspondia à realidade dos fatos, ou seja, não se referia aos compromissos do 

Prefeito Municipal. Trata-se de fato notório, incontroverso, confessado pelo próprio 

demandado em sua rede social e amplamente divulgado pela imprensa, sem 

contestação.  

     O próprio demandado confessa que a agenda falsa por ele 

inicialmente publicada tinha conteúdo que não se referia aos compromissos dele, mas 

aos de outro político. E expressamente declara que assim o fez para aplicar um “trote 

num pseudointelectual”.  

 

    De mais a mais, importante repisar que foi tolhido do Ministério 

Público o direito de produção de provas, sobretudo a testemunhal, ocasião em que 

poderia restar demonstrado à saciedade – como se os documentos não bastassem – os 

fatos narrados na inicial.    
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   Além da descrição fática e da expressa delimitação da 

responsabilidade civil do demandado contidas na inicial, como já dito, o momento de 

produção de provas é o da instrução processual. Houve, em verdade, de acordo com a 

lição doutrinária acima transcrita, verdadeira “absolvição liminar sem processo”. 

 

     Emerson Garcia esclarece: 

 

      “A má-fé, como veremos por ocasião da análise do elemento 

subjetivo do ato de improbidade, não pode ser confundida com o dolo. Face às 

características ostentadas pelo elemento subjetivo, pode-se afirmar que o seu 

delineamento sempre antecede qualquer investigação em torno da má-fé do agente 

público. Tal ocorre justamente porque é o elemento subjetivo que vai estabelecer o 

vínculo entre o agente público e a conduta considerada ilícita. A má-fé, por sua vez, 

contribuirá para a aferição da reprovabilidade, ou não, de sua conduta, justificando, ou 

não a incidência do sistema sancionador veiculado pela Lei n. 8.429/1992, o qual, 

como todo e qualquer sistema, não rescinde de coerência (Kohärenz) interna e 

externa.” E prossegue: “A má-fé não pode ser vista como o epicentro estrutural do ato 

de improbidade administrativa. É, tão somente, um dos fatores a serem levados em 

consideração para a aplicação da Lei n. 8.429/1992. Além dos atos de improbidade 

culposos, que prescindem da má-fé para a sua configuração, é perfeitamente 

possível que um ato praticado com absoluta boa-fé justifique a incidência da Lei 

nº 8.429/1992.” (destacamos). 

 

      Ainda, segundo ensinamento de Emerson Garcia, “É factível que 

todo ser humano pode ter boas intenções, mas, em se tratando de agentes públicos, as 

boas intenções hão de se desenvolver com observância dos balizamentos oferecidos 

pela legislação de regência, não de acordo com o seu alvedrio. Note-se, ainda, que as 

escusas da ignorância e da incompetência devem ser recepcionadas com cuidado. 
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Afinal, por dever de ofício, o agente público, diversamente do particular, somente pode 

fazer o que a norma de conduta o autorize, o que lhe impõe o dever de conhecê-la. E, 

dentre as normas, está o princípio constitucional da eficiência.” 

 

     E arremata com lapidar lição:    

 

     “De acordo com a sistemática adotada pelo art.37, §4º, da 

Constituição da República e pela Lei nº 8.429/92, é perfeitamente possível termos atos 

de improbidade que não sejam propriamente desonestos. Basta pensarmos na conduta 

de agentes públicos que, voluntariamente, descumpram os padrões normativos a que 

estão vinculados e realizam fins diversos daqueles amparados pela norma, terminando 

por causar intensos danos ao interesse público na vã ilusão de estarem gerando um 

benefício à coletividade. Nesses casos, com a devida observância do critério da 

proporcionalidade, será possível configurar o ato de improbidade de um agente público 

honesto e que, apesar do dolo de sua conduta, agiu de boa-fé.”  

 

     Por fim, não há como deixar de pontuar, somente a título de 

argumentação e por amor aos debates, questões processuais que foram solenemente 

ignoradas na r. sentença, ora combatida.  

 

    Reza o artigo 322, §2º, do NCPC, que o pedido deve ser certo e 

que sua interpretação considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da 

boa-fé.  

    Ao rejeitar a inicial, a r. sentença foi categórica ao afirmar que não 

havia provas da prática de atos de improbidade administrativa; que o demandado teria 

agido de forma antiética, mas não desobedeceu aos princípios da administração. 
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    Não é difícil concluir, assim, que houve a mais absoluta subversão 

dos princípios norteadores do Processso Civil. 

 

    Representando a sociedade do Estado de São Paulo, o Ministério 

Público intentou ação civil de responsabilidade pela prática de ato de improbidade 

administrativa em defesa de interesses metaindividuais. 

 

    Ao invés da análise do conjunto  da postulação e de se considerar 

a boa-fé do autor, calcada em veementes indícios consistentes em farta prova 

testemunhal e documental, a r. sentença, sem processo, sem instrução processual, 

fazendo tábula rasa do princípio do in dubio pro societate, ignorando a moderna doutrina 

e a pacífica jurisprudência, ao arrepio da disposição contida no artigo 322, §2, do 

CPC, “absolveu liminarmente” o demandado, invertendo as presunções de boa-fé.  

 

    Mas não é só.   

 

    O artigo 317 do NCPC é expresso ao dispor que, antes de proferir 

decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se 

possível, corrigir o vício. 

 

    Se o processo foi extinto sem a resolução do mérito, com o 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, o foi porque a 

MM. Juíza a quo se convenceu da inexistência do ato de improbidade administrativa. E 

assim entendeu, literalmente, sob a justificativa de que “a atitude do demandado não 

consistiu em conduta desonesta ou ilícita, que lograsse ofender os bens jurídicos 
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protegidos pelas normas citadas.” e “que não restou demonstrado que tal conduta teria 

resultado em prejuízo à Administração ou aos administrados”. 

 

   Com a devida vênia, se a MM. Juíza considerou insuficientes as 

provas que acompanharam a inicial, data maxima venia, deveria ter concedido ao autor 

a oportunidade de corrigir o sustentado vício.  

 

    Além de não fazê-lo, ignorou por completo os argumentos 

expendidos pelo Ministério Público tanto na inicial como na “réplica”: limitou-se a 

acolher exclusivamente as justificativas do demandado sem levar em conta as 

ponderações ministeriais.  

 

    Esse proceder, sobretudo nessa fase procedimental, não se mostra 

correto.  

    V – DO PEDIDO10 

 

       Ante todo o exposto, invocando os suprimentos culturais e 

doutrinários da douta Procuradoria de Justiça, o Ministério Público requer o 

provimento ao presente apelo para que a r. sentença seja reformada. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, e considerando que a inicial descreve 

as razões de fato e de direito atinentes ao caso, requer seja regularmente recebida, 

determinando-se a citação do demandado.  

 

                                           
10

 Artigo 1010, inciso IV, CPC; 
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   Impende anotar, em arremate, que se está aqui a se discutir 

questão constitucional de repercussão geral dada à sua relevância sob o ponto de vista 

social e jurídico. Afeta não só os atos do demandado, mas o dever de impessoalidade, 

moralidade, publicidade e transparência de todo o serviço público do Estado de São 

Paulo e quiça do Brasil.  

  

    Fica de antemão questionada a infringência ao artigo 37, caput; 

artigo 5º, inciso XXXV e LV; ambos da Constituição Federal, para fins de 

interposição de recurso extraordinário. 

 

   Fica também questionada, para fins de eventual interposição de 

recurso especial, a infringência aos artigos 317 e 322, §2º, ambos do NCPC, bem 

como do artigo 17, §8º, da Lei nº 8.429/92. 

 

São Paulo, 24 de janeiro de 2017. 

 

       Nelson Luís Sampaio de Andrade 
                 Promotor de Justiça 


