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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 
DIREITO DA ____ VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL/SP.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

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

Capital, com fundamento no artigo 37 e artigo 129, inciso III, ambos da Constituição 

Federal; artigos 1º, inciso IV, 5º e 21, todos da Lei n° 7.347/85 (Lei de Ação Civil 

Pública); artigo 25, IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público); artigo 103, inciso VIII, da Lei Complementar nº 734/1993 (Lei 

Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo) e Lei nº 8.429/92, e com base 

nos dados probatórios coligidos nos autos do inquérito civil n° 

14.0695.0000452/2017-8, vem, respeitosamente, propor Ação Civil de 

Responsabilidade pela Prática de Ato de Improbidade Administrativa c/c 

Pedido de Nulidade de Ato Jurídico em face do MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO, representado pela Procuradoria Geral do Município, pessoa jurídica de 
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direito público interno com sede nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n° 

46.392.072/0006-37, com sede na Rua Maria Paula, n° 270, 2° andar, Bairro Bela 

Vista, CEP: 01.319-908; JOÃO AGRIPINO DA COSTA DÓRIA JÚNIOR, 

brasileiro, portador do RG n° 5.785.800 SSP/SP, inscrito no Cadastro das 

Pessoas Físicas sob o n° 940.628.978-49, residente e domiciliado nesta Capital, 

na Rua Itália, n° 414, Bairro Jardim Europa, CEP: 01449-020; BRUNO 

COVAS LOPES, Prefeito do Município de São Paulo, brasileiro, portador do 

RG n° 26.364.379-7, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas sob o n° 

220.375.848-14, com endereço nesta Capital no Viaduto do Chá, n° 15, CEP: 

01002-020; ANDERSON POMINI, brasileiro, portador do RG n° 3.327.098-

8, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas sob o n° 193.906.128-88, residente e 

domiciliado nesta Capital na Rua Coronel Lisboa, n° 395, apto. 51-B, Bairro Vila 

Mariana, CEP: 04020-040; CLAUDIO CARVALHO DE LIMA, brasileiro, 

portador do RG n° 13.885.242-X, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas sob o 

n° 162.366.488-83, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Francisca Jullia, 

n° 277, apto. 41, Bairro Santana, CEP: 02403-010; MILTON ROBERTO 

PERSOLI, brasileiro, portador do RG n° 9.557.801-8 SSP/SP, inscrito no 

Cadastro das Pessoas Físicas sob o n° 043.058.288-98, residente e domiciliado 

nesta Capital na Rua Dr. Jesuíno Maciel, n° 1.023, apto. 111, Bairro Campo Belo, 

CEP: 04615-002; CAREN VANESSA DINIZ, brasileira, portadora do RG n° 

4.199.943, inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas sob o n° 041.743.799-47, 

residente e domiciliada nesta Capital na Alameda Franca, n° 1.222, apto. 101, 

Bairro Jardim Paulista, CEP: 01422-004; RICARDO PEDROSO STELLA, 

brasileiro, portador do RG n° 2.132.177-1, inscrito no Cadastro das Pessoas 
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Físicas sob o n° 304.613.358-83, residente e domiciliado nesta Capital na Rua 

Marechal Barbacena, n° 1.108, apto. 82, Bairro Vila Regente Feijó, CEP: 03333-

000; e da pessoa jurídica DREAM FACTORY COMUNICAÇÃO E 

EVENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 04.458.217/0001-09, com sede 

na Avenida Ayrton Senna, nº 2.150, salas 301 a 303 do Bloco M, Bairro Barra da 

Tijuca, CEP: 22.775-900, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, representada pelos 

sócios ROBERTO MEDINA, brasileiro, publicitário, solteiro, RG n° 

1.952.064, inscrito no CPF sob o n° 034.653.737-15, residente e domiciliado na 

Rua Pintor Osvaldo Teixeira, n° 170, Bairro Barra da Tijuca, CEP: 22631-420, na 

cidade do Rio de Janeiro/RJ; ROBERTA MEDINA, brasileira, publicitária, 

casada, RG n° 09.937.615-4, inscrita no CPF sob o n° 073.284.507-62, residente 

e domiciliada na Avenida das Acácias, n° 410, Bloco 02, apto. 703, Bairro Barra 

da Tijuca, CEP: 22793-298, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; RODOLFO 

MEDINA, brasileiro, empresário, casado, RG n° 09.376.147-0, inscrita no CPF 

sob o n° 073.915.557-11, residente e domiciliado na Praça Telê Santana, n° 45, 

Bloco 2, apto. 1.501, Bairro Barra da Tijuca, CEP: 22793-298, na cidade do Rio 

de Janeiro/RJ; JOMAR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, 

empresário, divorciado, RG n° 05.347.493-8, inscrito no CPF sob o n° 

925.951.547-53, residente e domiciliado na Praça Antônio Callado, n° 85, Bloco 

1, apto. 401, Bairro Barra da Tijuca, CEP: 22793-084, na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ; MARCELLA FERNANDES CHULAM, brasileira, nutricionista, 

solteira, RG n° 020.324.343-1, inscrita no CPF sob o n° 103.078.447-73, 

residente e domiciliada na Rua Kobe, n° 380, Bairro Barra da Tijuca, CEP: 

22.631-410, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; FILIPE FERNANDES 
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CHULAM, brasileiro, administrador, solteiro, RG n° 10.908.645-4, inscrito no 

CPF sob o n° 091.564.147-06, residente e domiciliado na Rua Kobe, n° 380, 

Bairro Barra da Tijuca, CEP: 22.631-410, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; 

RUBEN MEDINA, brasileiro, administrador, casado, RG n° 01.641.538-2, 

inscrito no CPF sob o n° 007.525.687-87, residente e domiciliado na Rua Dick 

Farney, n° 180, Bairro Barra da Tijuca, CEP: 22.793-293, na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ; EDUARDO COHIN RIBEIRO MAGALHÃES, brasileiro, 

economista, casado, RG n° 11.330.081-8, inscrito no CPF sob o n° 016.693.157-

89, residente e domiciliado na Avenida Epitácio Pessoa, n° 730/402, Bairro 

Ipanema, CEP: 22.410-090, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; RIVER SIDE 

INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.768.466/0001-46, 

com sede na Rua Pintor Oswaldo Teixeira, nº 170, Bairro Barra da Tijuca, CEP: 

22.631-420, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; e seu administrador nomeado 

LIONEL CHULAM, brasileiro, economista, casado, RG nº 3.184.619, inscrito 

no CPF sob o nº 341.356.697-00, residente e domiciliado na Rua Kobe, nº 380, 

Bairro Barra da Tijuca, CEP: 22.631-410, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, pelos 

motivos de fato e de direito a seguir expostos: 

 

 

1. DOS FATOS 

 

Segundo se apurou no incluso Inquérito Civil nº 

14.0695.0000031/2018-1, em trâmite na Promotoria de Justiça do Patrimônio 

Público e Social da Capital/SP (doc. 01), a empresa DREAM FACTORY,  
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sediada no Rio de Janeiro, firmou parceria com a Prefeitura do Município de São 

Paulo para realizar a organização e planejamento do Carnaval de Rua dos 

anos de 2018 e 2019. 

 

O procedimento para a escolha da empresa responsável pela 

operação e execução do Carnaval de Rua iniciou-se com a publicação do Edital 

de Chamamento Público n° 01/2017, publicado no Diário Oficial da Cidade em 

07 de outubro de 2017, cuja instalação ocorreu por intermédio da Portaria da 

Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais n° 40, de 06 de outubro de 2017 

(doc. 02), na época tendo como responsável o demandado BRUNO COVAS. 

 

Assim, tornou-se pública a abertura de Procedimento 

Preliminar de Manifestação de Interesse (PPMI), cujo objeto consistia na 

convocação de interessados para apresentarem, à Prefeitura de São Paulo, subsídios 

preliminares que possam servir à formatação do patrocínio oficial e execução do “Carnaval de 

Rua 2018 – São Paulo, o Carnaval do Brasil”, com vistas à eventual parceria à iniciativa 

privada, conforme definição constante dos anexos (Cláusula 1.1). 

 

Os subsídios a serem apresentados pelas empresas 

interessadas deveriam contemplar os seguintes fatores: 

 

a) 1º subsídio – quantitativo e qualitativo de itens referentes 

aos bens e serviços necessários à execução contratual; 
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b) 2º subsídio – forma de patrocínio e detalhamento da 

proposta, demonstrando a viabilidade operacional e 

financeira do Carnaval de Rua 2018; 

c) 3º subsídio – critério de julgamento das propostas, 

mediante a apresentação de mecanismos que permitam o 

detalhamento na formatação de critérios de julgamento das 

propostas; 

d) 4º subsídio – contrapartidas referentes à divulgação e 

publicação das marcas patrocinadoras, apresentando rol com 

todas as possibilidades; 

e) 5º subsídio – fiscalização a ser realizada por agentes 

vinculados ao parceiro, ante a carência de servidores que 

seriam capazes de fiscalizar in loco a regularidade da entrega 

dos bens e atividades realizadas na consecução do objeto do 

termo; 

f) 6º subsídio – prestação de contas, com a apresentação de 

uma forma que enseja maior efetividade na sua análise; 

g) 7º subsídio – possibilidade de prorrogação de prazo de 

patrocínio, mediante a apresentação de periodicidade ideal. 

 
Este PPMI é regulamentado pelo Decreto Municipal n° 

57.678/2017, contudo, não se mostra como o procedimento correto a ser 

adotado quando analisado o objeto que pretendia a Administração Pública 

contratar. A sua utilização vincula a Administração Pública ao disposto na Lei 
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Federal n° 8.666/93 e aos princípios constitucionais previstos no artigo 37 da 

Constituição da República. 

 

Caberia, nesta situação, a adoção de procedimento licitatório 

na modalidade concorrência, visto que é plenamente possível a existência de 

outras empresas interessadas, prestigiando, dessa forma, o princípio da livre 

competição e da escolha da proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública.  

 

 Foram apresentadas propostas no PPMI pelas empresas SR 

Produções e Marketing Ltda, Dream Factory e Omberlone Participações Ltda. 

(doc. 03). 

 

Após a manifestação das interessadas, foi publicado o Edital 

de Chamamento Público para Seleção de Parceira Oficial do Carnaval de Rua de 

São Paulo – 2018 e 2019 n° 02/2017.  

 

Conforme Cláusula 2.1. do edital, o processo de seleção e 

atos dele decorrentes devem obediência às disposições contidas nas Leis 

Municipais n° 13.278/20021 e n° 14.141/20062, regulamentadas pelos Decretos 

Municipais n° 44.279/20033 e n° 51.714/20104, e n° 40.384/20015, 

                                           
1 Dispõe sobre normas específicas em matéria de licitação e contratos administrativos no âmbito do 
Município de São Paulo. 
2 Dispõe sobre o processo administrativo na Administração Pública Municipal.  
3 Dispõe sobre o processo de licitação e regulamenta dispositivos da Lei n° 13.278, de 07 de janeiro de 2002.  
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respectivamente, e subsidiariamente ao contido na Lei Federal n° 8.666/93. Há 

evidente combinação de diplomas legais e procedimentos sem qualquer sentido, 

apenas com a intenção de justificar o injustificável.  

 

Na primeira sessão pública realizada não houve a 

manifestação de interessados, conforme ata lavrada na sessão do dia 20 de 

dezembro de 2017 (doc. 04).  

 
 

Cumpre consignar que, após a realização desta sessão 

pública, houve a alteração dos quantitativos mínimos dos itens constantes 

do edital, sem, no entanto, haver estudo ou pesquisa que justificasse essa 

alteração. 

 

Outro ponto também que chama a atenção foi a 

supressão de alguns itens considerados como relevantes para a execução 

dos serviços objeto do chamamento público, novamente sem a realização 

de estudos ou pesquisas que o justificassem.  

 

Após as alterações, ante a ausência de interessados, foi 

designada nova sessão pública para o dia 09 de janeiro de 2018. Nesta audiência 

somente a empresa DREAM FACTORY fez-se presente, manifestando 

                                                                                                                                
4 Regulamenta a Lei n° 14.141, de 27 de março de 2006, que dispõe sobre o processo administrativo na 
Administração Pública Municipal, com as alterações introduzidas pelas Leis n° 14.614, de 07 de dezembro 
de 2007, e n° 14.402, de 21 de maio de 2007; dispõe sobre a operação do Sistema Municipal de Processos – 
SIMPROC e a Comissão Permanente de Processos Extraviados – CPPE. 
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interesse e vindo a ser considerada apta para o certame, ante a ausência dos 

outros interessados (doc. 05). São desconhecidas as razões que levaram, após as 

alterações quantitativas e qualitativas, as outras duas interessadas a não mais se 

fazerem presentes no certame. O que restou evidente é que mais uma vez, pelo 

segundo ano consecutivo, a demandada DREAM FACTORY, anteriormente 

processada por prática de ato de improbidade, foi contemplada no certame, 

sagrando-se vencedora de uma disputa que não ocorreu. Evidente a ausência da 

livre competição, da possibilidade de participação de outros interessados, da 

burla ao necessário processo de licitação pública.  

 
Sendo considerada a demandada DREAM FACTORY 

vencedora, foi firmado o Termo de Parceria n° 01/SMPR/GABINETE/2018, 

cujo objeto consistiu no estabelecimento de parceria oficial para o Carnaval de 

Rua de 2018 do Município de São Paulo, com lastro no previsto no Decreto 

Municipal n° 40.384/20016 e no artigo 538 e seguintes do Código Civil7. 

 

O valor total da parceria ficou estabelecido em R$ 

15.974.201,44 (quinze milhões e novecentos e setenta e quatro mil e duzentos e 

um reais e quarenta e quatro centavos), sendo R$ 15.571.701,44 (quinze milhões 

e quinhentos e setenta e um mil e setecentos e um reais e quarenta e quatro 

centavos) para o custeio do carnaval, e o restante, no valor de R$ 402.500,00 

                                                                                                                                
5 Dispõe sobre a doação de bens e serviços e o estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada. 
6 Referido decreto municipal dispõe sobre a doação de bens e serviços, bem como sobre o estabelecimento de 
parcerias com a iniciativa privada.  
7 O Capítulo IV do Código Civil, que engloba os artigos 538 e seguintes, trata do chamado contrato de 
doação. 
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(quatrocentos e dois mil e quinhentos reais), correspondente à doação destinada 

ao Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais – FEPAC. 

 

Quanto à destinação e entrega dos serviços englobados pela 

parceria, constam cláusulas genéricas, sem especificações, apenas com remissão 

aos anexos constantes do Termo de Parceria. Ressalta-se que, conforme Cláusula 

5.1., os serviços seriam DOADOS gratuitamente. 

 

A bem da verdade, o que se verifica de todo o procedimento 

adotado é a criação e implantação pela Municipalidade de modalidade licitatória 

que sequer existe, sendo certo ainda que, em razão do serviço a ser prestado, a 

modalidade que melhor prestigiaria todos os princípios que norteiam a atividade 

da Administração Pública seria a concorrência. 

 

Necessário destacar que graves irregularidades já haviam sido 

constatadas no processo de Chamamento Público do ano de 2017, com indícios 

robustos de direcionamento em favor da empresa Dream Factory. Este foi o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Contas do Município, dando ensejo à 

instauração de Inquérito Civil na 5ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público 

e Social da Capital, no qual, confirmadas as ilegalidades e o referido 

direcionamento, culminou na propositura de Ação Civil Pública por Ato de 

Improbidade Administrativa contra a empresa Dream Factory e agentes públicos 

envolvidos, ação esta em trâmite na 4ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central 

da Capital (autos n° 1056876-03.2017.8.26.0053). 
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É imperioso salientar-se que referida ação se encontra na fase 

de notificação preliminar para apresentação de defesa prévia. Se não há 

impedimento objetivo em decorrência da propositura da referida ação, também 

não há como desconsiderar-se que a presença da empresa Dream Factory, 

novamente no certame deste ano de 2018, como única proponente, causa 

espécie. 

 

O Ministério Público do Estado de São Paulo, diante desse 

quadro, requisitou ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo a análise 

tanto do edital de chamamento público como do termo de parceria firmado 

entre a Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais e a empresa Dream 

Factory, o que foi realizado no bojo do Processo TC n° 72.000.819/18-89 (doc. 

06). As conclusões dele extraídas confirmaram que novamente houve o 

favorecimento da empresa demandada DREAM FACTORY. Senão 

vejamos.  

 

 

2. DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

 

Conforme explanado alhures, a partir da análise do PPMI, 

dos Editais de Chamamento Público n° 01/2017 e 02/2017, foi constatada a 
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repetição de algumas irregularidades, também presentes no edital referente ao 

Carnaval de Rua de 2017. Algumas merecem ser destacadas.  

 

 

2.1. DA ALTERAÇÃO DOS QUANTITATIVOS E 

AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO 

 

 

É expresso no próprio Termo de Referência – Anexo I do 

Edital de Chamamento Público n° 002/2017 que: 

 

 

 

Uma vez citada a existência de um “estudo de estimativas”, 

se esperaria que, de modo a justificar os quantitativos apresentados, mencionado 

estudo estivesse juntado aos autos do respectivo procedimento administrativo. 

Entretanto, não existe nos autos do Processo SEI n° 6012.2017/0000849-0 

planilha ou estudo elaborado que faça essa estimativa.  
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Ultrapassado este fato, ainda no decorrer do procedimento 

os quantitativos foram alterados a cada publicação sem ser apresentada 

justa causa para tanto. Tais alterações ocorreram, portanto, de forma 

discricionária.  

 

Como bem pontuado pela Fiscalização do Tribunal de 

Contas do Município de São Paulo: 

 

Desde já, deixamos consignado que, comparativamente, os quantitativos 
apresentados no Edital de Chamamento Público n° 002/2017 foram 
alterados em relação ao Edital de Chamamento Público anterior (que 
resultou na sessão deserta) e ao Edital de Chamamento Público do 
Procedimento Preliminar de Manifestação de Interesse Público – PPMI 
(Portaria n° 40/2017), como demonstra planilha anexa (fls. 247/254 – 
doc. 07). 
Os quantitativos mínimos foram novamente alterados em virtude de reestudo, 
nos termos da publicação constante do DOC do dia 28.12.2017 (fls. 204). 
Todo esse histórico de alterações qualitativas e quantitativas dos itens foi feito 
sem respaldo de justificativa técnica ou legal. 
Não há qualquer documento nos autos que comprove a realização de estudos 
ou reestudos que sirvam de base para as modificações realizadas.  
Destarte, verifica-se que não houve um planejamento detalhado, elaborado 
pela Origem, acerca da estrutura e organização necessária, para a realização 
do Carnaval de Rua 2018, em termos de quantidades estimadas. 
Tanto é assim que o item 3 do Termo de Referência (fls. 138v/19) deixa 
claro não haver plano prévio para execução do Carnaval de Rua 2018. 
Vejamos: 
“A proposta inicial do Plano Geral do Carnaval de Rua 2018 está 
parametrizada na estrutura do Anexo “Relação mínima do quantitativo e 
qualitativo dos itens do carnaval de rua 2018”, que contém a relação dos 
itens mínimos necessários para a operacionalização Carnaval de Rua 2018 e 
foi padronizada pela SMPR, com base em um estudo de estimativas 
quantitativa e qualitativa, observados na disponibilização de bens e serviços 
utilizados em eventos anteriormente realizados pela Prefeitura de São Paulo. 
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Após a assinatura do termo de parceria, a SMPR em conjunto com a 
empresa vencedora do certame, promoverão o Plano Geral do Carnaval de 
Rua 2018, com observância aos itens do Anexo “Relação mínima do 
quantitativo e qualitativo dos itens do carnaval de rua 2018”, para 
compatibilização do planejamento. 
Visando a organização mínima que garanta qualidade e conforto às pessoas 
que participarão do Carnaval de Rua, os itens especificados no Anexo 
“Relação mínima do quantitativo e qualitativo dosa itens do carnaval de rua 
2018” poderão sofrer eventuais ajustes no volume financeiro de até 15% 
(quinze por cento) e poderá ter 30% (trinta por cento) de realocação e 
intercambialidade de seus itens. 
Após a realização do Carnaval de Rua 2018 e a consecutiva aprovação da 
prestação de contas da parceira oficial, a SMPR conjuntamente à parceira 
oficial, elaborarão um documento formal sobre as fragilidades e oportunidades 
de melhorias para os próximos Carnavais”. 

 

Além dessa alteração de quantitativo sem justa causa, 

também não houve a elaboração de planejamento para a operação e 

execução dos serviços que envolvem a realização do Carnaval de Rua do 

Município de São Paulo.  

 

Muito embora constasse da Portaria n° 40/2017-SMPR esse 

planejamento, foi ele suprimido quando da publicação do Edital de 

Chamamento Público n° 02/2017.  

 

Pontua a Fiscalização do Tribunal de Contas do Município 

de São Paulo muito acertadamente que o item “Planejamento Operacional e Execução 

do Carnaval de Rua” é a própria razão de ser da parceria. Retirar da parceira contratada o 

ônus do planejamento operacional e execução do Carnaval é inviabilizar a própria justificativa 

do chamamento público para seleção de parceria. Afinal, escolher uma parceira para patrocínio 
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de evento de grande porte e entregar-lhe sua exploração comercial, com base na sua qualificação 

técnica, não faz sentido se a expertise da parceira não for utilizada no planejamento 

operacional e na execução do evento, cabendo ao Poder Público fornecer as diretrizes e 

orientações (doc. 08). 

 

Limitou-se a Administração Pública a apresentar tabela com 

os itens que entendia como essenciais à operação e execução do Carnaval de Rua 

do corrente ano e a estabelecer diretrizes para a elaboração de projeto que, 

repise-se, não foi apresentado.  

 

Não bastasse o quanto já relatado, também não consta 

planilha de estimativa de custos, ou seja, não foi realizada pesquisa de 

mercado pela Municipalidade apta a justificar os quantitativos delineados no 

edital de chamamento. Infringiu, neste ponto, o previsto no artigo 5°, incisos I e 

II, do Decreto Municipal n° 57.678/20178 e o artigo 2°, inciso I, do Decreto 

Municipal n° 44.279/20039.  

                                           
8 Art. 5°. O edital de chamamento público deverá, no mínimo: 
I – delimitar o escopo, mediante termo de referência, dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos; 
II – indicar: 
a) as diretrizes e premissas do projeto que orientem sua elaboração com vistas ao atendimento do interesse 
público; 
b) o prazo máximo e a forma para apresentação do requerimento de autorização para participar do 
procedimento; 
c) o prazo máximo para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos, contado da data da 
publicação de autorização, compatível com a abrangência dos estudos e o nível de complexidade das 
atividades a serem desenvolvidas; 
d) o valor nominal máximo para eventual ressarcimento e os critérios para correção monetária; 
e) os critérios para qualificação, análise e aprovação do requerimento de autorização para apresentação de 
projetos, levantamentos, investigações ou estudos; 
f) os critérios para avaliação e seleção de projetos, levantamentos, investigações ou estudos apresentados por 
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado autorizadas; 



 
                                        

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

 Rua Riachuelo nº 115 - 7º andar - Centro - CEP 01007-904 
                  +55 11 3119-9539 | FAX: +55 11 3119 9948 

 

 
______________________________________________________________ 
 

 
 

16 
 

2.2. DA SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA DE SEGURO 

DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

Também causa espanto a supressão da exigência de 

seguro de responsabilidade civil.  

 

Como é sabido, são milhões de foliões que participam dessa 

festa de rua no Município de São Paulo. Com o passar dos anos, o Carnaval de 

Rua de São Paulo tomou proporções que antes não se imaginava, fato este que, 

por si só, justificaria a necessidade da contratação de seguro de responsabilidade 

civil, visto que a Municipalidade responde objetivamente por qualquer dano 

causado na prestação de serviços, na forma do previsto no artigo 37, § 6°, da 

Constituição Federal. 

 

A exigência de tal seguro não apenas é uma salvaguarda 

àqueles que participam dessa festa, mas principalmente uma garantia de que o 

erário público não será onerado de forma desarrazoada.  

 

                                                                                                                                
g) a contraprestação pública admitida, no caso de parceria público-privada, sempre que possível estimar, 
ainda que sob a forma de percentual. 
9 Art. 2°. O processo de licitação, devidamente autuado, deverá ser instruído, conforme o caso, com os 
seguintes elementos: 
I – requisição de material ou justificativas para contratação. 
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Foi amplamente noticiado na mídia impressa e televisiva10 o 

óbito do estudante Lucas Antônio Lacerda da Silva, 22 anos, ocorrido durante 

desfile do Bloco de Rua Acadêmicos do Baixo Augusta no dia 04 de fevereiro de 

2018, em razão de forte descarga elétrica após encostar em poste de sinalização 

de pedestres na Rua da Consolação. Em tal local estavam instaladas câmeras de 

segurança por empresa contratada pela demandada DREAM FACTORY. 

 

Inclusive foi instaurado Inquérito Policial para apuração dos 

fatos (IP n° 52/2018 – registrado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo sob o n° 0019320-56.2018.8.26.0050), sendo noticiado pela imprensa 

que foram indiciadas quatro pessoas, sendo duas delas representantes da 

empresa demandada DREAM FACTORY11. 

 

Uma festa de rua em que impera a alegria dos foliões, em 

razão dessa tragédia, tragédia anunciada, fruto da irresponsabilidade dos 

demandados, passa a ser lembrada com pesar, como um carnaval da morte de 

um inocente.  

 

Relevante destacar o ponderado pela Fiscalização do 

Tribunal de Contas do Município de São Paulo: 

                                           
10 Apenas a título de exemplo: https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/jovem-que-
morreu-eletrocutado-em-pre-carnaval-de-sp-e-velado-em-cardoso-estamos-destruidos.ghtml e 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/foliao-e-eletrocutado-em-sp-em-poste-com-camera-de-
empresa-do-carnaval.shtml 
11 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/policia-responsabiliza-empresas-por-morte-de-jovem-
eletrocutado-no-pre-carnaval-de-sp.ghtml e https://exame.abril.com.br/brasil/policia-indicia-quatro-por-
morte-de-jovem-eletrocutado-no-carnaval-em-sp/ 
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O porte do evento, por si só, já justifica a exigência da contratação do seguro. 
O seguro de responsabilidade civil é item crucial e indispensável da relação de 
itens mínimos, especialmente se considerarmos que a municipalidade responde 
objetivamente por qualquer dano causado na prestação de serviços e 
fornecimento de utilidades disponibilizadas pela parceira contratada. 
Em outras palavras: é razoável e desejável que à parceria contratada seja 
imposta exigência de garantia securitária, já que usufrui de contrapartida 
financeira decorrente da exploração comercial do evento, para salvaguarda do 
erário. 
Na prática, a essencialidade da exigência do seguro pode ser comprovada com 
a notícia do óbito de um folião durante o evento de pré-Carnaval, no dia 
04.02.2018, fls. 213/216. 
Segundo informações do site UOL, o óbito deu-se após descarga de choque 
elétrico em poste, no qual foram instaladas câmeras de segurança por empresa 
contratada pela parceira Dream Factory. 
Comprovada a alegada causa do óbito, a ausência de seguro de 
responsabilidade civil implicará na responsabilidade objetiva do Município de 
São Paulo por dano causado pela execução irresponsável de serviço contratado 
sem cobertura. 
 

Esse é apenas um dos casos em que a supressão de itens 

essenciais para a celebração da suposta “parceria” se mostrou danosa ao erário 

municipal.  

 

 

2.3. DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS 

PARA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DA 

PARCERIA E PARA O ESTABELECIMENTO DO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
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A ausência de elementos objetivos que permitam a perfeita 

caracterização do objeto da parceria infringiu de forma acintosa tudo quanto 

rege a atuação da Administração Pública, principalmente nos casos em que se 

escolhe delegar a prestação de serviço a particular.  

 

O Termo de Parceria, denominado também de Termo de 

Doação, firmado entre a Prefeitura do Município de São Paulo e a empresa 

demandada DREAM FACTORY, ao tratar do seu objeto o delimita de forma 

genérica, como se verifica de sua Cláusula Primeira: 

 

O objeto de presente termo consiste na parceria oficial com a Prefeitura de São 
Paulo, para operar e patrocinar, integralmente, o CARNAVAL DE 
RUA DE SÃO PAULO 2018, nos moldes estabelecidos no Edital de 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2017, PARA SELEÇÃO 
DE PARCERIA OFICIAL DO CARNAVAL DE RUA DE 
SÃO PAULO 2018 e seus anexos, que passam a integrar este Termo para 
todos os seus efeitos. 
 

Apesar de constar como seu objeto a operação e patrocínio 

do Carnaval de Rua do ano de 2018, não há a especificação dos serviços 

envolvidos para tanto. Na realidade, referido termo de parceria se concentra 

mais na doação a ser realizada pela vencedora ao Fundo Especial de Promoção 

de Atividades Culturais (FEPAC) do que na realização do evento festivo.  

 

No tocante ao critério escolhido para o julgamento das 

propostas, salta aos olhos outra irregularidade. 
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O critério estabelecido no edital foi o de “maior lance 

ofertado” ao Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais (FEPAC) – 

Cláusula 1.1 do Edital de Chamamento Público n° 002/2017. 

 

Não é necessário grande esforço para que se conclua que o 

critério de julgamento escolhido não possui qualquer relação com o 

objeto que pretendeu a Municipalidade entregar à iniciativa privada.  

 

Bem ressalta a Fiscalização do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo que constata-se que este critério estabelecido não avalia 

qualitativamente nenhum plano de execução do Carnaval de Rua de 2018, julga apenas a 

maior doação ao fundo, não se adequando, dessa forma, à descrição do objeto no tocante “ao 

fornecimento de bens e serviços e a execução das ações operacionais conforme especificações 

técnicas e condições estabelecidas no presente Edital”, em infringência ao princípio da isonomia, 

previsto nos art. 37 da CF e art. 3° da LF n° 8.666/1993 (doc. 09). 

 

 

2.4. DA DISCRICIONARIEDADE NA DEFINIÇÃO 

DAS PENALIDADES 

 

 

Não bastando as irregularidades já mencionadas, também é 

de suma importância o apontado pela Fiscalização do TCM com relação à 
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ampla discricionariedade nas definições das penalidades a serem 

aplicadas em caso de inexecução total ou parcial.  

 

Neste ponto, deve-se observar a estrita legalidade, ou seja, a 

sanção imposta em razão do descumprimento deve estar prevista nos seus 

mínimos termos, não havendo espaço para discricionariedade do gestor da coisa 

pública.  

 

No entanto, das cláusulas constantes do termo de referência, 

verifica-se que este não foi o caso. Não foi especificado, por exemplo, o que se 

entenderia por inexecução parcial do contrato. Ora, como seria possível definir o 

que seria “inexecução parcial ou total do contrato” se sequer é definido qual 

serviço foi contratado? 

 

Se mostram pertinentes as colocações da Fiscalização do 

Tribunal de Contas do Município de São Paulo, que aqui se transcrevem: 

 

O item 12.1 do Edital, fl. 135, estabelece que as empresas ficam sujeitas às 
penas previstas na Seção III do Capítulo IV da Lei Federal n° 
8.666/1993, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação, além da aplicação de multas previstas nos itens 
12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4. 
Por sua vez, o item 10 do Termo de Referência, fl. 140v, estabelece que o 
descumprimento de qualquer uma das obrigações oriundas da parceria, 
ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas no Anexo “Termo de 
Parceria” (fls. 150v/151). 
O capítulo referente às penalidades, no Termo de Parceria, prevê, no item 
4.2.1 a aplicação de multa de 1% do valor do ajuste em três hipóteses. 
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Ocorre que referidas hipóteses comportam indevida discricionariedade quanto 
à sua aplicação, visto que: 
- Subitem 4.2.1a: não define o que seria atraso injustificado no início dos 
serviços; 
- Subitem 4.2.1b: não define o que seria paralisação injustificada dos 
serviços; 
- Subitem 4.2.1c: não define o que seria atraso injustificado na entrega final 
do objeto contratado em relação ao prazo ajustado. 
Destaque-se que em disposições que tratam de penalidades, impera o princípio 
da estrita legalidade, ou seja, a sanção imposta deve estar prevista em todos os 
seus termos, não comportando nenhuma discricionariedade à autoridade 
sancionadora. 
Atenta ainda contra o princípio da estrita legalidade a falta de caracterização 
do que seria a inexecução parcial do contrato (item 4.4) e a inexecução total 
do contrato (item 4.5). 
Nesse sentido, dada a ausência de um detalhamento de condutas sobre as 
quais serão aplicadas penalidades e a utilização de conceitos indefinidos, o 
Edital viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade ao 
estabelecer genericamente as sanções para qualquer descumprimento do Termo 
de Parceria, infringindo ainda o art. 40, III, da LF n° 8.666/1993. 

 

 

2.5. DO JULGAMENTO PELA COMISSÃO 

ESPECIAL DE AVALIAÇÃO 

 

 

Também foi apontada pelo TCM, manifesta irregularidade 

no julgamento da Comissão Especial de Avaliação.  

 

Ora, apesar de ser a empresa DREAM FACTORY, sediada 

no Rio de Janeiro, a única interessada no certame, não se pode desconsiderar o 

fato de que ela já figurava no polo passivo de ação civil pública de 
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responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa, por fatos 

extremamente semelhantes ocorridos no certame do ano anterior e que guardam 

enorme pertinência aos constatados no certame do Carnaval de Rua deste ano.  

 

Tal fato, por si só, indica falta de cautela por parte da 

Administração Pública, ao novamente firmar parceria com empresa de 

idoneidade discutível, ré em ação civil pública anteriormente ajuizada, como 

mencionado anteriormente. No mínimo os princípios de direito administrativo 

que devem nortear os gestores públicos, foram colocados de lado. 

 

O próprio Tribunal de Contas do Município de São Paulo 

pondera que tal fato é de suma relevância para a escolha da vencedora do 

certame: 

 
Cumpre-nos informar que a empresa vencedora Dream Factory Comunicação 
e Eventos Ltda. figura no polo passivo da Ação Civil Pública n° 1056876-
03.2017.8.26.0053 proposta pelo Ministério Público do Estado de São 
Paulo, Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, em trâmite na 
4ª Vara da Fazenda Pública do Estado, em razão das irregularidades do 
certame referente ao Carnaval de Rua de 2017, conforme encaminhamento do 
Ofício n° 2607/18 (fls. 05/51). 
Ressaltamos que as irregularidades no Chamamento Público do Carnaval de 
Rua de 2017 e na sua execução pela empresa Dream Factory foram 
constatadas pela Auditoria deste Egrégio Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo (TCM) nos autos dos TCs n° 72.000.923.17-10 e n° 
72.001.450/17-03. 
O Edital de Chamamento Público n° 02/2017 veda, nos itens 4.2.1 e 
4.2.2 (fl. 128) participação de empresas declaradas inidôneas e/ou impedidas 
de licitar, contratar ou transacionar com órgão ou entidade de qualquer ente 
federativo. 
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Assim, entendemos que, diante da Ação Civil Pública instaurada e das 
irregularidades constatadas no Chamamento Público do Carnaval de Rua de 
2017 e na sua execução pela empresa Dream Factory, era dever da Origem 
requisitar declaração da empresa vencedora de que não foi declarada inidônea 
ou impedida, nos termos da Lei n° 8.666/1993. 
 
 
 
3. DA NULIDADE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

E DO TERMO DE PARCERIA 

 

 

Diante do descumprimento de normas constitucionais e 

legais, bem como da afronta aos princípios que norteiam a atividade da 

Administração Pública, se impõe a decretação da nulidade do chamamento 

público e do termo de parceria firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SÃO PAULO e a empresa DREAM FACTORY. 

 

Em sendo nulos, tais atos mostram-se impossíveis de 

convalidação. Não são capazes, portanto, de produzirem efeitos válidos, por 

terem sido praticados com desvio de finalidade e em oposição à legislação 

vigente. 

 

Consoante disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 4.717/65, 

serão nulos os atos lesivos ao patrimônio da Administração Pública nos casos lá 

enumerados, dentre eles se praticado com flagrante incompetência ou em desvio 

de finalidade. 
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Inicia-se a análise de sua nulidade no seu próprio surgimento: 

há inequívoca incompetência do Secretário Municipal de Prefeituras Regionais 

para iniciar o procedimento. Explica-se.  

 

O artigo 2º do Decreto Municipal nº 57.678/2017 assevera 

que:  

 

 Art. 2º. Compete à Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias a 
abertura, autorização e aprovação de PPMI e PMI.  
Parágrafo único. Para o exercício da competência prevista no "caput" deste 
artigo, a Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias deverá ser 
informada e notificada acerca de todos os andamentos dos projetos de concessão 
ou permissão de serviços públicos, de parceria público-privada, de permissão, 
concessão, arrendamento ou concessão de direito real de uso de bens públicos, 
inclusive daqueles que já tenham sido iniciados na data da publicação deste 
decreto.  
  

Assim, o próprio diploma legal que regulamenta o PPMI no 

âmbito do Município de São Paulo determina a quem cabe a competência para a 

abertura deste procedimento, indicando competir apenas e tão somente ao 

Secretário Municipal de Desestatização e Parcerias. Sequer permite o 

regulamento a delegação de tal competência.  

 

 Para a abertura de chamamento público também é prevista 

atribuição específica da Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias no 

artigo 4º do mesmo Decreto Municipal:  
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Art. 4º. O PMI será aberto mediante chamamento público, a ser promovido 
pela Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, de ofício ou por 
provocação de particular, nos termos do artigo 3º deste decreto.  
  

Não pode o Secretário Municipal de Prefeituras 

Regionais tomar para si atribuição que não lhe é prevista em ato legal ou 

infralegal; sua atuação é pautada na legalidade estrita. Lhe é permitida, 

no entanto, a abertura de procedimento licitatório nos termos do artigo 18 do 

Decreto Municipal nº 44.279/200312, o que, como será posteriormente 

demonstrado, seria o adequado neste caso. 

 

Ainda que se considere a incompetência um vício sanável por 

mera ratificação dos atos praticados, no presente caso tal ponderação é 

descabida.   

  

Em momento algum do procedimento administrativo 

verifica-se a comunicação ou autorização de abertura do PPMI ao Secretário 

Municipal de Desestatização e Parcerias. Atuou o Secretário Municipal de 

Prefeituras Regionais de forma desarrazoada e fora de sua competência.   

 

 Como já mencionado, prevê o artigo 2º da Lei Federal nº 

4.717/65 que são nulos os atos lesivos ao patrimônio da Administração Direta 

no caso de incompetência, estando caracterizada quando o ato não se incluir nas 

atribuições legais do agente que o praticou.   
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É sabido que o gestor da coisa pública deve sempre pautar 

sua atuação na legalidade, não lhe sendo permitido atuar fora do quanto previsto 

em lei. Evidente, no presente caso, que a atuação dos demandados BRUNO 

COVAS e CLAUDIO CARVALHO, enquanto no exercício da função de 

Secretário Municipal de Prefeituras Regionais, ocorreu fora de suas atribuições 

legais.   

 

As atribuições do cargo de Secretário Municipal de 

Prefeituras Regionais são previstas na Lei Municipal nº 8.513, de 03 de janeiro de 

1977, em seu artigo 2º, cuja redação segue:  
 
Art. 2º. À Coordenação das Administrações Regionais sob a direção de um 
Coordenador, compete:  
a) supervisionar, orientar, coordenar e controlar as atividades e programas das 
Administrações Regionais, harmonizando-os com a atuação dos demais 
órgãos municipais;  
b) encaminhar ao Prefeito, relatório das atividades desenvolvidas pelas 
Administrações Regionais;  
c) fornecer ao órgão central do sistema de administração financeira, 
informações pertinentes à administração de material e financeira das 
Administrações Regionais;  
d) fiscalizar os órgãos sob sua coordenação quanto ao cumprimento de leis, 
regulamentos e normas;  
e) decidir os assuntos referentes à coordenação da execução das atividades das 
Administrações Regionais;  
f) compatibilizar os orçamentos-programas das Administrações Regionais, 
encaminhando-os, posteriormente, à Secretaria das Finanças, dentro dos 
prazos legais;  
g) cumprir outras funções afins.  
  

                                                                                                                                
12 Art. 18. Compete aos Secretários Municipais, Subprefeitos e Ouvidor Geral do Município, no âmbito dos 
respectivos órgãos, autorizar licitações e contratações diretas.  
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Não consta, portanto, qualquer referência ou alteração 

posterior que permita ao Secretário Municipal de Prefeituras Regionais dar início 

à Procedimento Preliminar de Manifestação de Interesse ou até mesmo à 

Chamamento Público. Agiu completamente fora de sua competência, ao arrepio 

de um dos principais arrimos da gestão da coisa pública: o respeito à legalidade.  

 

Ainda, há evidente desvio de finalidade, conceituado no 

parágrafo único do artigo 2° da Lei Federal n° 4.717/65 como a situação na qual 

o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente.  

 

O Edital de Chamamento Público n° 02/2017 foi publicado 

para, em tese, ser selecionada a melhor proposta para a execução e operação do 

Carnaval de Rua de 2018 do Município do São Paulo. No entanto, acabou se 

transformando em uma doação de valor ao Fundo Especial de Promoção de 

Atividades Culturais (FEPAC). 

 

O Termo de Parceria firmado entre a Prefeitura do 

Município de São Paulo, na pessoa do Secretário Municipal de Prefeituras 

Regionais, e a empresa DREAM FACTORY baseou-se no Decreto Municipal 

nº 40.384, de 03 de abril de 2001, que dispõe sobre a doação de bens e serviços e 

o estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada.   

 

As parcerias são tratadas do artigo 3º ao 9º-A, cuja redação se 

pede vênia para transcrever:  
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Art. 3º. Os interessados em desenvolver parcerias com o Poder Público 
poderão encaminhar suas propostas às Secretarias Municipais, para análise, 
devendo os ajustes delas decorrentes atender à legislação em vigor e à forma 
cabível, que poderá ser patrocínio, copatrocínio, convênio, colaboração ou 
apoio.  
Art. 4º. As propostas de parcerias aceitas serão registradas e os interessados 
convocados para a definição do plano de trabalho, conclusão do projeto e 
quotas de patrocínio a serem assumidas pela iniciativa privada.  
Art. 5º. Os projetos oficiais serão objeto de chamamento pelas Secretarias 
Municipais, visando despertar interesse de parcerias para eventos específicos, 
no âmbito de suas competências.  
Art. 6º. As parcerias serão formalizadas, por termo, em consonância com os 
princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 
publicidade e moralidade administrativa.  
Art. 7º. As Secretarias Municipais deverão manter registros atualizados dos 
projetos oficiais e das propostas de parceria apresentadas, acessíveis ao público 
em geral.  
Art. 8º. São vedadas as parcerias com pessoas físicas ou jurídicas em débito 
com a Fazenda Municipal, exceto as celebrações de convênios, acordos ou 
ajustes que não envolvam, a qualquer título, o desembolso de recursos 
financeiros.  
Art. 9º-A. Este decreto não se aplica às parcerias voluntárias, envolvendo ou 
não transferências de recursos financeiros, com organizações da sociedade civil, 
na forma definida pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.  
  

 O ente público se serviu da forma que bem entendeu de 

diplomas legais que não possuem qualquer relação ou sequer possam ser 

utilizados para embasar fase posterior. Inicialmente, utiliza Decreto Municipal 

que disciplina o PPMI; uma vez realizado o procedimento prévio, entendeu por 

bem abrir chamamento público com base em diretivas aplicáveis aos 

procedimentos licitatórios propriamente dito, misturando-o com uma parceria 

prevista em decreto que trata de doação de bens e serviços e estabelecimento de 

parcerias com a iniciativa privada, sem obedecer ao devido processo licitatório.   
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Há evidente combinação de diplomas legais sem a menor 

motivação ou finalidade de acordo com o interesse público.  

 

Criou a Administração Municipal, com o aval de seu 

Secretário de Negócios Jurídicos, verdadeiro imbróglio jurídico para justificar o 

evidente favorecimento da empresa demandada DREAM FACTORY. 

 

Não bastando isso, mostrando-se possível a concorrência 

entre empresas interessadas, o procedimento adequado a ser tomado pela 

Administração Pública seria o licitatório propriamente dito, com ampla 

obediência às normas da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Buscou-se de forma clara burlar a normativa que, para o caso 

sob análise, prevê como modalidade licitatória adequada a concorrência, visto 

tratar-se de situação em que é plenamente possível a competitividade.  

 

Estabelece o artigo 37, inciso XXI, da Constituição da 

República, que ressalvados os casos específicos previstos na legislação, as obras e 

serviços serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, mantidas as condições efetivas 

das propostas. Assim, a regra da licitação é a que melhor atende ao interesse 

público e garante a observância aos princípios da isonomia e da seleção da 

proposta mais vantajosa para a Administração.  
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Ante todo o exposto, é indubitável a necessidade da 

decretação da nulidade do chamamento público realizado e, como consectário 

lógico, dos demais atos dele decorrentes, inclusive com relação ao Carnaval 

de Rua do ano de 2019, em razão de ter o edital abarcado também o 

Carnaval do próximo ano, tanto para a proteção e preservação de interesses de 

terceiros de boa-fé prejudicados, como para o interesse público.  

 

 

4. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS - DA 

VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

 

Como já mencionado, o procedimento está eivado de 

inúmeras irregularidades, sendo manifestamente contrário à legislação aplicável à 

espécie, uma vez que não foi adotado o procedimento licitatório, na modalidade 

concorrência, correto para o caso em apreço. Além da manifesta ilegalidade, 

diversos princípios que devem regular a Administração Pública foram ignorados 

pelos demandados, senão vejamos. 

 

Estabelecidos pela Constituição Federal, em seu artigo 37, os 

chamados princípios constitucionais expressam os valores fundamentais (éticos, 

morais, sociais, políticos e jurídicos) consolidados na sociedade, traduzindo 

normas jurídicas das quais não se pode afastar o agente público. 
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Agustin Gordillo, citado por Marino Pazzaglini Filho, com 

muita propriedade, afirma que:            

 

O princípio exige que tanto a lei como o ato administrativo respeitem seus 
limites e, ademais, tenham o seu mesmo conteúdo, sigam sua mesma direção, 
realcem seu mesmo espírito. Mas ainda mais, esses conteúdos básicos da 
Constituição regem toda a vida comunitária e não somente os atos que mais 
diretamente se referem ou as situações que mais expressamente contemplam; 
por serem ‘princípios’ são a base de uma sociedade livre e republicana, são os 
elementos fundamentais e necessários da sociedade e de todos os atos de seus 
integrantes” (Gordillo, Agustin A. Tratado de Derecho Administrativo. 
Buenos Aires: Macchi, 1974, t.1, p.12; Marino Pazzaglini Filho, 
Princípios Constitucionais Reguladores da Administração Pública, Atlas, 
2000, p.9). 
 

Aludidos princípios constitucionais são imperativos, 

vinculantes e coercitivos tanto para os Poderes Públicos e seus Agentes, quanto 

para toda a coletividade. 

 

Conforme o ensinamento do renomado Professor Celso 

Antonio Bandeira de Mello: 

 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave 
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Mello, Celso Antonio 
Bandeira de. Elementos de direito administrativo. São Paulo: RT, 1980, 
p.230). 

 

Nesse contexto principiológico, é incontestável que houve 

afronta aos princípios constitucionais que devem nortear a conduta do agente 
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público, em especial os princípios da legalidade, da moralidade e boa-fé, da 

impessoalidade, da supremacia e indisponibilidade do interesse público, da 

publicidade e da competitividade nos procedimentos licitatórios, incorrendo os 

demandados na prática de ato de improbidade administrativa. Vejamos.  

 

O princípio da legalidade, na lição da ilustre professora 

Odete Medauar13, apoiada em Eisenmann, tem os seguintes significados: 

 

“Tornaram-se clássicos os quatro significados arrolados pelo francês 
Eisenmann: a) a Administração pode realizar todos os atos e medidas que 
não sejam contrários à lei; b) a Administração só pode editar atos ou 
medidas que uma norma autoriza; c) somente são permitidos atos cujo 
conteúdo seja conforme a um esquema abstrato fixado por norma legislativa; 
d) a Administração só pode realizar atos ou medidas que a lei ordena 
fazer”. 

 

Assim, o respeito ao princípio da legalidade é um poder-

dever do agente público, somente sendo permitido a ele atuar nos estritos limites 

da lei. A utilização do processo de chamamento público em detrimento do 

devido processo licitatório, haja vista tratar-se de diversos interessados 

concorrendo entre si, afrontou a legalidade do processo, maculando-o de 

nulidade insanável. 

 

                                           
13 Direito Administrativo Moderno, São Paulo, RT, 2001, p. 146. 
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Os princípios da moralidade e da boa-fé são princípios 

basilares de fundo constitucional e autônomo que devem informar toda a 

atuação da Administração Pública. 

 

Os atos de agente público que desrespeitem tais postulados, 

como os praticados pelos demandados, configuram atos de improbidade 

administrativa, conforme disposto no parágrafo 4º do art. 37 da Constituição 

Federal, ensejando sanções políticas, administrativas, civis e penais. 

 

O princípio da moralidade prevê a atuação ética dos agentes 

da administração pública. Não se observou este postulado no presente caso.  

 

Por sua vez, o princípio da impessoalidade, consagrado 

expressamente na Constituição Federal no artigo 37, caput, é consubstanciado na 

ideia de que o agente público deve agir livre de qualquer emoção pessoal, 

utilizando-se da administração pública apenas para alcançar fins relacionados ao 

interesse público. Cabe ao agente público atuar de forma abstrata, buscando a 

plena satisfação do interesse social.  

 

Ainda, os demandados violaram o princípio da supremacia 

do interesse público sobre o particular.  

 

Trata-se de princípio constitucional de importância central 

para qualquer sociedade politicamente organizada. Deve inspirar o legislador e 
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vincula a autoridade administrativa em toda a sua atuação. Compreende 

precipuamente a hegemonia do público, ou seja, de toda a coletividade, sobre o 

particular. 

 

   Violaram os demandados o princípio da indisponibilidade 

do interesse público, outro pilar do Direito Administrativo. Todas as restrições 

impostas à atividade administrativa e à atuação dos agentes públicos são 

originárias desse princípio.  

 

Essas restrições são geradas devido ao fato da administração 

pública não ser proprietária de bens, mas sim mera gestora deles e dos interesses 

do povo. 

 

Não observaram ainda o princípio da publicidade, que 

consiste na regra de que todos os atos da Administração devem ser públicos, 

excetuadas as hipóteses expressamente autorizadas pelo ordenamento jurídico. 

Isso implica que a publicidade deve ser observada não só na ampla e formal 

divulgação dos atos do administrador, mas também nos atos preparatórios e 

formadores de procedimentos administrativos em sua inteireza.  

 

Por fim, houve afronta ao princípio da competitividade. É 

da essência de qualquer contrato celebrado pela Administração Pública a busca 

pela melhor proposta, visto que somente assim se pode assegurar a efetiva 

competição entre aqueles interessados em contratar com o Poder Público.  
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A adoção de procedimento que não permite a livre 

concorrência entre interessadas, violou frontalmente este princípio.  

 

Ainda assim, entendeu por bem a Administração Pública 

adotar procedimento que não permite a competitividade na forma em que seria 

regular. Na realidade, como já explanado, através da combinação de diversos 

diplomas legais, criou um procedimento que sequer existe no ordenamento 

jurídico, adotando o que lhe parecia mais adequado para o momento 

procedimental, ou seja, o mais adequado para possibilitar a efetivação da parceria 

com a empresa DREAM FACTORY. 

   
 
 

5. DA VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÕES LEGAIS - DA 

PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

 

 

Ao atentar contra os princípios acima elencados, as condutas 

dos demandados se amoldaram perfeitamente ao tipo do artigo 11, caput, da Lei 

nº 8.429/92, que versa sobre violação aos princípios que norteiam a atividade da 

Administração Pública, o qual dispõe: 

 

“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 
(...)”  
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6. DA RESPONSABILIDADE DOS DEMANDADOS 

 

 

6.1. JOÃO DÓRIA – DO ELEMENTO SUBJETIVO  

 

 

O demandado JOÃO DÓRIA, à época ainda Prefeito do 

Município de São Paulo, manteve-se à frente de todas as divulgações relativas ao 

Carnaval de Rua de 2018 desta Cidade. Compareceu em reuniões de trabalho, 

divulgou sua participação nelas e fez questão de, quando já escolhida a empresa 

vencedora para a organização e execução do evento, manifestar-se na mídia a 

respeito de circunstância que envolviam tais aspectos do Carnaval de Rua. Isso 

fica provado inclusive ao acessar a agenda oficial do demandado, enquanto 

ocupava o cargo de Prefeito do Município de São Paulo, do dia 31 de janeiro de 

201814: 

 

                                           
14 http://www.capital.sp.gov.br/noticia/dia-do-prefeito-joao-doria-1517412656.96 
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O ex-Prefeito e aqui demandado JOÃO DÓRIA ainda que 

implicitamente concordou com o procedimento escolhido para a determinação 

de qual empresa seria a organizadora do evento. Atentou contra os princípios 

que norteiam a Administração Pública.  

 

Deve o demandado, portanto, responder pelas violações por 

ele praticadas, na medida das cominações previstas na Lei nº 8.429/1992, sendo 

as sanções cabíveis aquelas previstas no artigo 12, inciso III, da referida lei, visto 

que, violou princípios inerentes à atividade do agente público e à Administração 

Pública.  
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6.2. BRUNO COVAS – DO ELEMENTO SUBJETIVO  

 

 

O demandado BRUNO COVAS, enquanto ainda ocupava o 

cargo de Secretário Municipal das Prefeituras Regionais, deu início ao 

procedimento que culminou na contratação da empresa demandada DREAM 

FACTORY para a execução e operação do Carnaval de Rua de São Paulo dos 

anos de 2018 e 2019. 

 

A partir da expedição da Portaria n° 40/SMSP/2017, de 07 

de outubro de 2017, com base nos Decretos Municipais que disciplinam o 

Carnaval de Rua (n° 57.916/17) e o Procedimento de Manifestação de Interesse 

(n° 57.678/17), bem como com fundamento em relatório final elaborado por 

comissão instituída pela Portaria n° 70/2017-SMC-G – que sequer consta do 

procedimento administrativo do chamamento público -, deu o demandado 

o primeiro passo para a contratação, instituindo o Chamamento Público de 

Procedimento Preliminar de Manifestação de Interesse aqui em discussão.  

 

Mesmo sem atribuição para fazê-lo, como já demonstrado, 

encetou o demandado esse procedimento sui generis, não podendo se escusar sob 

o argumento de que não tinha conhecimento sobre a irregularidade do 

procedimento adotado. Enquanto agente público, deve atuar dentro da estrita 

legalidade, o que não foi observado no caso.  
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Deve o demandado, portanto, responder pelas violações por 

ele praticadas, na medida das cominações previstas na Lei nº 8.429/1992, sendo 

as sanções cabíveis aquelas previstas no artigo 12, inciso III, da referida lei, visto 

que, violou princípios inerentes à atividade do agente público e à Administração 

Pública.  

 

 

6.3. ANDERSON POMINI – DO ELEMENTO 

SUBJETIVO  

 

 

O demandado ANDERSON POMINI, advogado 

qualificado, à época Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, deu o seu aval 

publicamente para o procedimento de chamamento público na forma como 

conduzido. 

 

Conforme reportagem exibida na Rede Globo de Televisão, 

no dia 11 de janeiro de 2018, no programa SPTV – 2ª Edição, intitulada “MP 

recomenda investigação ao organizador do carnaval de rua de São Paulo”, cuja mídia será 

protocolada sob a forma física, ante a impossibilidade do Sistema E-Saj, o 

demandado declarou ter total confiança na lisura do procedimento e da escolha 

da empresa demandada DREAM FACTORY.  
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Afirmou expressamente que foram publicados decretos e 

diversas portarias; que foram realizadas audiências públicas; que foram 

convocadas empresas para a apresentação de sugestões para o plano de execução 

e operação do Carnaval de Rua, em suma, assegurou a lisura e legalidade do 

procedimento, dando seu manifesto aval jurídico a todo o processo irregular 

adotado. Atuando como Secretário dos Negócios Jurídicos, o demandado 

ANDERSON POMINI adotou postura no mínimo inadequada, inaceitável, 

especialmente em razão de sua expertise na área do direito público. 

 

                               A concordância do então Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos com todos os atos praticados, assegurando a sua “lisura”, demonstra o 

seu dolo em atentar contra os princípios constitucionais e infraconstitucionais 

que norteiam a Administração Pública. Atuou de forma a justificar juridicamente 

o injustificável, o negócio jurídico ilegal, no intuito único e exclusivo de 

assegurar a legitimidade da vitória da empresa demandada no certame. 

 

Deve o demandado, portanto, responder pelas violações por 

ele praticadas, na medida das cominações previstas na Lei nº 8.429/1992, sendo 

as sanções cabíveis aquelas previstas no artigo 12, inciso III, da referida lei, visto 

que, violou princípios inerentes à atividade do agente público e à Administração 

Pública.  
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6.4. CLÁUDIO CARVALHO – DO ELEMENTO 

SUBJETIVO  

 

 

O demandado CLAUDIO CARVALHO, na qualidade de 

Secretário Municipal de Prefeituras Regionais, foi o responsável pela condução 

do procedimento do Chamamento Público, realizando-o sem ter atribuição para 

fazê-lo e, como bem apontado pela Auditoria do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, é responsável pelas irregularidades lá atestadas.  

 

Deve o demandado, portanto, responder pelas violações por 

ele praticadas, na medida das cominações previstas na Lei nº 8.429/1992, sendo 

as sanções cabíveis aquelas previstas no artigo 12, inciso III, da referida lei, visto 

que, violou princípios inerentes à atividade do agente público e à Administração 

Pública.  

 

 

6.5. MILTON ROBERTO PERSOLI, CAREN 

VANESSA DINIZ E RICARDO PEDROSO STELLA – 

DO ELEMENTO SUBJETIVO  

 

Os três agentes públicos, membros da Comissão de 

Avaliação, quando da sessão pública de recebimento e abertura das propostas 

apresentadas, atuaram dolosamente.  
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Desconsideraram a pendência de ação em face da empresa 

demandada DREAM FACTORY, justamente em razão de irregularidades 

ocorridas na execução e operação do Carnaval de Rua de 2017. Caberia à 

Comissão ao menos exigir declaração de idoneidade da empresa, como forma de 

salvaguardar o erário público e a própria imagem da Administração Pública 

Municipal, conforme bem concluiu o Egrégio Tribunal de Contas do Município 

(doc. 10). 

 

Diante da expressa violação aos princípios que norteiam a 

administração pública, devem os demandados responder na forma prevista na 

Lei Federal nº 8.429/92, sofrendo as sanções arroladas no artigo 12, inciso III, 

da mesma Lei. 

 

 

6.6. DREAM FACTORY – DO ELEMENTO 

SUBJETIVO 

 

 

A empresa DREAM FACTORY foi diretamente 

beneficiada pelos atos praticados pelos agentes públicos. Concretizada a parceria 

com a Prefeitura pela segunda vez consecutiva, sendo-lhe assegurada a 

parceria ainda para o Carnaval de Rua do ano de 2019, obteve renda e 

dividendos, sob o patrocínio da AMBEV, que por sua vez, em razão do 
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favorecimento havido, lucrou com a divulgação de sua marca e a venda de 

produtos durante o carnaval de rua. 

 

Não apresentou plano de trabalho ou justificativa para os 

preços constantes de sua proposta. Muito embora tenha sido a única 

proponente, isso não exonera a Administração Pública de verificar a 

compatibilidade dos valores apresentados com o praticado no mercado. 

Submeteu-se a Administração Municipal ao livre arbítrio da empresa demandada 

DREAM FACTORY.  

 

Sabedora dos privilégios que possui com a Administração 

Municipal, aproveitou-se dessa situação para, mais uma vez, se sagrar vencedora 

de um certame de grande magnitude, sem desconsiderar o fato que já é, 

absurdamente, a organizadora escolhida para o Carnaval de Rua do ano de 2019. 

 

Ressalte-se ainda, não ter a demandada apresentado o 

imprescindível seguro de responsabilidade civil. A trágica morte de um 

jovem folião, fruto da desídia dos envolvidos, por óbvio redundará em 

manifesto prejuízo ao erário, em razão da responsabilidade objetiva da 

Municipalidade. 

 

Prevê o artigo 3º da Lei Federal nº 8.429/92 que as disposições 

desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou 
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concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou 

indireta. 

 

Inobstante não ter havido ainda dano ao erário municipal, é 

patente o benefício obtido pela empresa demandada DREAM FACTORY.  

Dessa forma, deve ela e seus administradores responderem de acordo com os 

preceitos da Lei Federal nº 8.429/92, sofrendo as sanções previstas no artigo 12, 

inciso III, da mesma Lei, por terem violado frontalmente os princípios da 

Administração Pública.   

 

 

7. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA 

 

 

Como nitidamente demonstrado pela exposição dos fatos, 

o procedimento de chamamento público destinado à contratação de empresa 

para a execução e operação do Carnaval de Rua dos anos de 2018 e 2019 é 

maculado por irregularidades que o invalidam desde a sua apresentação.  

 

Não se pode desconsiderar o fato de que tanto no 

Carnaval de Rua do ano de 2017 como no do corrente ano, a mesma empresa 

foi contratada e irregularidades foram apontadas nos dois certames.  
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Tendo em vista que a contratação envolve também a 

realização do Carnaval de Rua do ano de 2019, é necessária a declaração de 

nulidade do Termo de Parceria com relação à execução e operação do 

Carnaval de Rua de 2019 ou, ao menos, a sua suspensão, devendo a 

Administração Pública utilizar-se dos meios corretos para a contratação 

sub judice.  

 

No caso vertente, não restam dúvidas sobre o risco 

decorrente da manutenção do Termo de Parceria para a execução e 

operação do Carnaval de Rua do ano de 2019.  

 

Considerando que o rito desta ação não se cinge ao 

previsto na Lei de Improbidade Administrativa, visto ser englobada pelo 

microssistema de tutela coletiva, para que seja analisado o pedido de tutela 

antecipada que aqui se requer dois dispositivos devem ser conjugados: o 

artigo 5°, § 4°, da Lei Federal n° 4.717/6515 e o artigo 12 da Lei Federal n° 

7.347/8516.  

 

Importante desde já se destacar que não haverá qualquer 

prejuízo para a Administração Pública com o deferimento da liminar 

pleiteada. Se tomarmos por base o tempo transcorrido para a contratação de 

                                           
15 Art. 5°. (...) 
§ 4°. Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. 
16 Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a 
agravo. 
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empresa para a organização dos últimos dois carnavais de rua, há tempo mais 

que suficiente para que a Municipalidade – ao menos dessa vez – tome as 

medidas necessárias, cabíveis e adequadas para a contratação de nova empresa 

organizadora, observando o legítimo processo licitatório. 

 

O fato de todo o procedimento do chamamento público 

estar infectado por nulidades e irregularidades é suficiente a demonstrar a 

fumaça do bom direito, requisito que autoriza a concessão de tutela 

antecipada. A manutenção do “Termo de Doação”, sabendo-se ser ele ilegal e 

imoral, deve ser repelida por Vossa Excelência. 

 

Ainda, a cada ano que se realiza o Carnaval de Rua do 

Município de São Paulo, novos problemas surgem e novas soluções podem 

ser propostas por diversas empresas que atuam no segmento. A outorga 

precoce da execução e operação deste evento à mesma empresa, sem que se 

possibilite a abertura de oportunidade à outras existentes no mercado com 

capacidade de assumir a organização do Carnaval de Rua de São Paulo, causa 

espanto.  

 

Deveria a Administração Pública buscar a melhor 

proposta, com os melhores valores, a partir da análise dos resultados dos 

carnavais anteriores, sempre com base na livre concorrência e na participação 

democrática de todos os interessados. 
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O que não se pode admitir é o reiterado direcionamento e 

favorecimento da demandada DREAM FACTORY, como vem ocorrendo 

nos últimos dois anos. 

 

Desta feita, o risco decorrente da manutenção do Termo 

de Parceria – que, na verdade, é um termo de doação - é evidente, visto que 

não subsistem motivos que justifiquem a contratação na forma como 

realizada. Todos os vícios nele existentes impedem a sua manutenção para a 

realização do Carnaval de Rua do ano de 2019, motivo pelo qual se requer a 

declaração da nulidade do Termo de Parceria in limine com relação ao 

Carnaval de Rua do ano de 2019 ou, ao menos, a sua suspensão, sendo 

determinado à Administração Pública a realização de novo certame, desta vez, 

com base no devido processo concorrencial legal.  

 

 

8. DOS PEDIDOS 

 

 

     Diante do exposto, distribuída e autuada esta com o 

inquérito civil n° 14.0695.0000031/2018-1, na forma do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e artigo 109 da Lei Complementar Estadual n.° 734/93, requer o 

Ministério Público: 
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7.1. seja inaudita altera parte concedida a tutela antecipada requerida no item 7, 

presentes os requisitos legais e flagrante o periculum in mora;  

 

7.2. seja julgada procedente a presente ação para decretar a nulidade do 

chamamento público e do termo de parceria firmado entre a Prefeitura do 

Município de São Paulo, realizado como decorrência do Processo SEI nº 

6012.2017/0000849-0 e, neste pedido, seja o MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO citado para, caso queira, contestá-lo, na forma da lei, sob pena de 

revelia e confissão; 

 

7.2 seja julgada procedente a presente ação para condenar JOÃO AGRIPINO 

DA COSTA DÓRIA JÚNIOR como incurso no artigo 11, caput, da Lei nº 

8.429/92, aplicando-lhe as sanções dispostas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 

8.429/92, quais sejam, a perda da função pública que estiver exercendo ao 

tempo da prolação da sentença, a suspensão dos direitos políticos de três a cinco 

anos, ao pagamento de multa civil e à proibição de contratar com o poder 

público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente.  

 

7.3. seja julgada procedente a presente ação para condenar BRUNO COVAS 

como incurso no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhe as sanções 

dispostas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, quais sejam, a perda da 

função pública que estiver exercendo ao tempo da prolação da sentença, a 

suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, ao pagamento de multa 
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civil e à proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente.  

 

7.4. seja julgada procedente a presente ação para condenar ANDERSON 

POMINI como incurso no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhe 

as sanções dispostas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, quais sejam, a 

perda da função pública que estiver exercendo ao tempo da prolação da 

sentença, a suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, ao pagamento 

de multa civil e à proibição de contratar com o poder público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente.  

 

7.5. seja julgada procedente a presente ação para condenar CLÁUDIO 

CARVALHO como incurso no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92, 

aplicando-lhe as sanções dispostas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, 

quais sejam, a perda da função pública que estiver exercendo ao tempo da 

prolação da sentença, a suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, ao 

pagamento de multa civil e à proibição de contratar com o poder público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente.  

 

7.6. seja julgada procedente a presente ação para condenar MILTON 

ROBERTO PERSOLI como incursa no artigo 11, caput, da Lei nº 

8.429/92, aplicando-lhe as sanções dispostas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 

8.429/92, quais sejam, a perda da função pública que estiver exercendo ao 

tempo da prolação da sentença, a suspensão dos direitos políticos de três a cinco 
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anos, ao pagamento de multa civil e à proibição de contratar com o poder 

público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente.  

 

7.7. seja julgada procedente a presente ação para condenar CAREN 

VANESSA DINIZ como incursa no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92, 

aplicando-lhe as sanções dispostas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, 

quais sejam, a perda da função pública que estiver exercendo ao tempo da 

prolação da sentença, a suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, ao 

pagamento de multa civil e à proibição de contratar com o poder público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente.  

 

7.8. seja julgada procedente a presente ação para condenar RICARDO 

PEDROSO STELLA como incursa no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92, 

aplicando-lhe as sanções dispostas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, 

quais sejam, a perda da função pública que estiver exercendo ao tempo da 

prolação da sentença, a suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, ao 

pagamento de multa civil e à proibição de contratar com o poder público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente.  

 

7.9. seja julgada procedente a presente ação para condenar DREAM 

FACTORY COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA., seus sócios 

ROBERTO MEDINA, ROBERTA MEDINA, RODOLFO MEDINA, 

JOMAR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, MARCELLA FERNANDES 
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CHULAM, FILIPE FERNANDES CHULAM, RUBEM MEDINA, 

EDUARDO COHIN RIBEIRO MAGALHÃES e RIVERSIDE 

INVESTIMENTOS LTDA., e seu administrador nomeado LIONEL 

CHULAM como incursos no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92, aplicando-

lhe as sanções dispostas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, quais 

sejam, a perda da função pública, se estiver exercendo ao tempo da prolação da 

sentença tal mister, a suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, ao 

pagamento de multa civil e à proibição de contratar com o poder público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente.  

 

7.10. seja determinada a notificação para a apresentação de manifestação por 

escrito e, após o recebimento da inicial, a citação de JOÃO AGRIPINO DA 

COSTA DÓRIA JÚNIOR, BRUNO COVAS, ANDERSON POMINI, 

CLÁUDIO CARVALHO, MILTON ROBERTO PERSOLI, CAREN 

VANESSA DINIZ, RICARDO PEDROSO STELLA, DREAM 

FACTORY COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA. e seus sócios 

ROBERTO MEDINA, ROBERTA MEDINA, RODOLFO MEDINA, 

JOMAR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, MARCELLA FERNANDES 

CHULAM, FILIPE FERNANDES CHULAM, RUBEM MEDINA, 

EDUARDO COHIN RIBEIRO MAGALHÃES e RIVERSIDE 

INVESTIMENTOS LTDA., e seu administrador nomeado LIONEL 

CHULAM para responderem, caso queiram, aos termos da presente ação, sob 

pena de revelia e confissão; 
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7.11. seja autorizado ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 172 e §2º do 

Código de Processo Civil (ver NCPC) para a realização dos atos processuais; 

 

7.12. seja permitida a produção de todo o tipo de prova admissível no 

ordenamento jurídico (depoimento pessoal, testemunhal, documental, pericial, 

vistoria, inspeção judicial, etc.); 

 

7.13. sejam os demandados condenados ao pagamento das custas, emolumentos, 

encargos e demais despesas processuais; 

 

7.14. na forma do artigo 17, § 3º da Lei n.° 8.429/92, seja determinada a prévia 

intimação da Prefeitura Municipal de São Paulo para integrar a lide, caso assim 

entenda, apenas no que diz respeito ao pedido de condenação dos agentes 

públicos e particulares por ato de improbidade administrativa; 

 

7.15. seja o demandante dispensado do pagamento de custas, emolumentos e 

outros encargos (artigo 18 da Lei n.º 7.347/85 e artigo 87 do Código de Defesa 

do Consumidor); 

 

7.16. seja determinada a intimação pessoal do Órgão Ministerial de todos os atos 

e termos processuais, com fulcro no artigo 180, caput c/c 183, § 1º, do CPC e 

artigo 224, inciso XI da Lei Complementar Estadual n° 734/93; 
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7.17. seja autorizada a protocolização física das cópias das mídias contendo 

arquivos de áudio e vídeo, nos termos do artigo 1.259 das Normas de Serviço do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Provimentos nº 50/1989 e 

30/2013). 

 

 

    Dá-se à causa o valor de R$ 15.571.701,44 (quinze milhões e 

quinhentos e setenta e um mil e setecentos e um reais e quarenta e quatro 

centavos), em cumprimento ao disposto no artigo 291 do CPC. 

 

 

   São Paulo, 28 de junho de 2018. 

 

 

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

 
 
 

Karina Torres Manzalli 
Analista Jurídica do Ministério Público 


