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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° 14.0695.0000624/2018-1, vem, respeitosamente, propor Ação Civil Pública de 
Responsabilidade pela Prática de Ato de Improbidade Administrativa em face de 
JOÃO AGRIPINO DA COSTA DÓRIA JUNIOR, Governador Eleito do Estado 
de São Paulo, brasileiro, portador do RG n° 5.785.800 SSP/SP e inscrito no Cadastro 
das Pessoas Físicas sob o n° 940.628.978-49, com domicílio na Rua Itália, n° 414, 
Bairro Jardim Europa, CEP: 01449-020, nesta Capital, e LUA PROPAGANDA 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 
05.916.755/0001-54, a ser citada na pessoa de seu representante legal em sua sede, 
localizada na Rua Helena, n° 140, Bairro Vila Olímpia, CEP: 04552-050, nesta Capital, 
pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos: 
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1. DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
 
 

A presente demanda tem por escopo a imposição de sanções 
civis-administrativas e políticas aos demandados, bem como o ressarcimento dos 
prejuízos causados ao erário, em decorrência da prática dos atos de improbidade 
administrativa capitulados no artigo 10, inciso IX, e 11, caput e inciso I, ambos da Lei 
Federal n° 8.429/92. 

 
Conforme será devidamente demonstrado ao longo da demanda, 

o demandado JOÃO DÓRIA empregou irregularmente verba pública em atos de 
publicidade supostamente institucional no âmbito do Programa “Asfalto Novo”, com a 
única finalidade de promover-se pessoalmente.  

 
A demandada LUA PROPAGANDA LTDA., por sua vez, 

beneficiou-se de tal ato, visto que, conforme documentos acostados aos autos do 
inquérito civil que subsidia essa ação, era a empresa vinculada às ações desenvolvidas 
com relação à publicidade do Programa “Asfalto Novo”. 

 
Assim, entre os meses de novembro de 2017 e março de 2018, os 

demandados, de maneira voluntária e consciente, a) causaram prejuízo ao erário, 
especialmente com o emprego de verba pública em publicidade supostamente 
institucional, sem qualquer caráter educativo, informativo ou de orientação social; b) 
violaram princípios da administração pública, atuando em flagrante ilegalidade, 
afrontando o princípio da honestidade; e c) praticaram ato visando fim proibido em lei 
ou regulamento, em evidente desvio de finalidade. 

 
A atuação ilícita dos demandados reside principalmente no uso da 

máquina pública para promoção pessoal do demandado JOÃO DÓRIA, de forma 
reiterada. 

 
As irregularidades que serão narradas ao longo desta 

exordial causaram prejuízo ao erário em montante correspondente a R$ 
29.411.511,92 (vinte nove milhões quatrocentos e onze mil quinhentos e onze 
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reais e noventa e dois centavos), valores estes gastos com publicidade no 
Programa “Asfalto Novo”.    

 
Instruem a presente demanda cópia integral do Inquérito Civil n° 

14.0695.0000624/2018-1 (doc. 01) e das planilhas extraídas do Portal da Transparência 
da Prefeitura Municipal de São Paulo (doc. 02).  

 
 
2. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 
 

A legitimidade para a propositura da presente ação encontra-se 
expressamente prevista no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, no sentido de 
que é função institucional do Ministério Público a promoção do inquérito civil e da 
correspondente ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social e de 
outros interesses difusos e coletivos.  

 
No mesmo sentido, dispõe o art. 5° da Lei Federal n° 7.347/85, e 

os artigos 25, IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público) e o artigo 103, inciso VIII, da Lei Complementar nº 734/1993 (Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado de São Paulo). 

 
Ainda, é entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de 

Justiça que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do 
patrimônio público (Enunciado n° 329). 

 
 
3. DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

 
 

Figuram como demandados o então Prefeito do Município de São 
Paulo, JOÃO DÓRIA, e a empresa LUA PROPAGANDA LTDA., responsável pela 
execução dos serviços de publicidade institucional do Município de São Paulo. 
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Conforme se demonstrará, o demandado praticou ato de 
improbidade administrativa enquanto detentor de mandato eletivo, o que enseja a 
aplicação das sanções previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Da 
mesma forma, o terceiro particular estranho aos quadros da Administração Pública que 
não se encaixa no conceito de agente público também pode cometer ato ímprobo, 
quando induza ou concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie de qualquer 
forma direta ou indireta (art. 3° da Lei de Improbidade Administrativa). 

 
É o caso da empresa demandada LUA PROPAGANDA 

LTDA., que foi beneficiária, direta ou indireta, dos atos de improbidade praticados.  
 
Desta feita, não há dúvidas de que aos demandados se aplica a Lei 

de Improbidade Administrativa, seja porque era agente público à época da prática dos 
atos ilegais ora em comento ou em razão de figurar como particular que induziu, 
concorreu ou se beneficiou dos atos de improbidade praticados.  

 
 
4. DOS FATOS 

 
 

Segundo se apurou no incluso Inquérito Civil nº 
14.0695.0000624/2018-1, em trâmite na Promotoria de Justiça do Patrimônio Público 
e Social da Capital/SP (doc. 01), o demandado JOÃO DÓRIA utilizou de programas 
de governo, especificamente o Programa “Asfalto Novo”, para a sua promoção 
pessoal. 

 
 Enquanto exercia o cargo de Prefeito do Município de São Paulo 

utilizou o demandado de verbas públicas para realização de publicidade de caráter 
pessoal, sem qualquer propósito institucional ou de cunho educativo, como veremos a 
seguir. 

 
Por primeiro importante esclarecer alguns fatos a respeito do 

Programa Municipal nominado de “Asfalto Novo”.   
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Conforme divulgado pela própria Prefeitura Municipal de São 
Paulo em seu sítio, o Programa “Asfalto Novo” é de zeladoria da Secretaria Municipal 
das Prefeituras Regionais, tendo se iniciado em novembro do ano de 2017 com o 
objetivo consistente no investimento de cerca de R$ 350 milhões de reais para o 
recapeamento de vias prioritárias de todas as Prefeituras Regionais do Município de 
São Paulo. 

 
Teve como previsão de investimento o montante de R$ 350 

milhões, sendo que R$ 210 milhões seriam provenientes do Fundo de Multas, R$ 100 
milhões do Tesouro Municipal e R$ 40 milhões investidos pela SPTrans, neste último 
caso com foco nos corredores de ônibus.  

 
Houve ampla divulgação do início do programa pelo então 

Prefeito e aqui demandado JOÃO DÓRIA, sendo possível atestar tal fato por notícias 
publicadas à época1: 

 

                                           
1 1 https://jovempan.uol.com.br/noticias/brasil/doria-anuncia-programa-para-recapear-avenidas-a-partir-de-
novembro.html e https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,doria-anuncia-programa-para-recapear-
avenidas-a-partir-de-novembro,70002037567, acesso em 21/08/2018. 
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                                  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 

 

 
______________________________________________________________ 
 

 
7 
 

Também divulgou o demandado em suas redes pessoais 
mencionado programa, fazendo-o na qualidade de Prefeito do Município de São 
Paulo, inclusive atrelando sua imagem pessoal a ele: 
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Uma vez iniciado o programa permaneceu o demandado JOÃO 
DÓRIA divulgando-o e participando ativamente dos eventos de inauguração das vias 
recapeadas2:  

 

 
 
 
Não bastasse toda essa divulgação do Programa “Asfalto Novo”, 

os gastos realizados com publicidade foram exorbitantes, especialmente se 
considerarmos que se trata de programa de governo corriqueiro, pois a manutenção 
asfáltica das vias públicas nada mais é que um dever do governante na manutenção da 

                                           
2 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/11/1935636-doria-inaugura-avenida-recapeada-com-
dinheiro-de-multas.shtml, acesso em 21/08/2018. 
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coisa pública. Contudo, o demandado transformou a obrigação inerente ao cargo 
ocupado em promoção pura e simples de sua imagem na mídia. 

 
Pelas informações prestadas pela Secretaria Municipal de 

Comunicação nos autos do inquérito civil que subsidia esta demanda, o dispêndio total 
de verba pública com publicidade para o Programa “Asfalto Novo” alcança a monta de 
R$ 29.411.511,92 (vinte e nove milhões quatrocentos e onze mil quinhentos e 
onze reais e noventa e dois centavos). 

 
Ainda, conforme apurado, entre os meses de novembro de 

2017 (início do Programa “Asfalto Novo”) e março de 2018 concentram-se os 
gastos com publicidade do Programa “Asfalto Novo”. Coincidentemente o 
demandado JOÃO DÓRIA se desincompatibilizou do cargo de Prefeito do 
Município de São Paulo para concorrer ao Governo do Estado em 06 de abril do 
corrente ano, momento em que os gastos publicitários cessaram. 

 
No mencionado período, foram gastos os seguintes valores com a 

realização de publicidade nos mais diversos meios de comunicação (fl. 74 do IC nº 
624/2018 – doc. 03): 

 

 
 

 
No mesmo período, houve o dispêndio de verba pública com o 

efetivo programa de asfaltamento nas seguintes grandezas (fls. 85/86 do IC nº 
624/2018 – doc. 04): 
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O Centro de Apoio Operacional à Execução – CAEx, órgão 

auxiliar do Ministério Público do Estado de São Paulo, elaborou parecer técnico com 
apresentação de tabela comparativa onde é possível se visualizar a (des)proporção 
dos gastos realizados com propaganda em relação aos gastos efetivamente 
destinados ao asfaltamento (doc. 05): 
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Concluiu a Analista Técnica do Parquet que “os valores apresentados 
no Quadro anterior retratam que foi utilizado em gastos com publicidade no Programa ‘Asfalto Novo’ 
o montante de R$ 29.411.511,92 – equivalente a 21% de todo o gasto com o Recapeamento (Asfalto 
Novo)” (fl. 122 do IC nº 624/2018). 

 
Acrescenta ao final de forma contundente que igualmente se 

destaca o robusto gasto com publicidade ocorrido no mês de Dez/2017, 
correspondendo a 118% de toda a quantia gasta em Recapeamento naquele 
mês. Ou seja, enquanto o gasto com Recapeamento foi de R$ 12.011.400,98, com 
o Programa de Publicidade gastou-se R$ 14.218.412,35 (fl. 122 do IC nº 
624/2018). 

 
Causam espanto os astronômicos valores desembolsados pela 

Municipalidade a título de propaganda por ela classificada como “institucional”, mas 
que de institucional ou educacional não continha absolutamente nada. 

 
Puro marketing pessoal do demandado JOÃO DÓRIA. 
 
Pelo simples acesso ao Portal da Transparência da Prefeitura 

Municipal de São Paulo3 é possível extrair os dados pertinentes aos gastos 
pormenorizados com publicidade para o Programa “Asfalto Novo” (doc. 02).  

 
Apenas a título de exemplo, podemos citar alguns gastos de 

valores que ultrapassam o bom senso na divulgação de atos e programas de governo: 
 
a) veiculação na TV Globo de filme de 30 (trinta) segundos 
(Processo Administrativo n° 6011.2017/0001570-9), com data de 
início em 01/12/2017 e término em 20/12/2017, pelo valor de 
R$ 2.290.122,84 (dois milhões duzentos e noventa mil cento e 
vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos); 
b) veiculação em mídia indoor no Aeroporto de Congonhas de 
vinheta de 15 (quinze) segundos em monitores (Processo 

                                           
3 http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/administracao/Paginas/Investimentos-em-Publicidade.aspx, acesso 
em 22/11/2018, às 16:21h. 
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Administrativo n° 6011.2017/0001567-9), com data de início em 
04/12/2017 e término em 31/12/2017, pelo valor de R$ 
59.409,50 (cinquenta e nove mil quatrocentos e nove reais e 
cinquenta centavos); 
c) veiculação na Rádio Bandeirantes AM/FM de spot de 21x30’ e 
04 (quatro) testemunhas de 30 (trinta) segundos (Processo 
Administrativo n° 6011.2017/0001569-5), com data de início em 
05/12/2017 e término em 20/12/2017, pelo valor de R$ 
122.317,25 (cento e vinte e dois mil trezentos e dezessete reais e 
vinte e cinco centavos); 
d) veiculação na TV Globo de filme de 60 (sessenta) segundos 
(Processo Administrativo n° 6011.2018/0000284-6), com data de 
início em 20/02/2018 e término em 28/02/2018, pelo valor de 
R$ 3.160.986,87 (três milhões cento e sessenta mil novecentos e 
oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos); 
e) veiculação no cinema de filme de 60 (sessenta) segundos 
(Processo Administrativo n° 6011.2018/0000278-1), com data de 
início em 22/02/2018 e término em 28/02/2018, pelo valor de 
R$ 144.305,00 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e cinco 
reais). 
 
Ressalta-se que estes são apenas alguns poucos exemplos de 

valores gastos com publicidade.  
 
Não são necessárias maiores digressões sobre a 

desproporcionalidade dos gastos efetuados para se verificar a evidente violação aos 
princípios que norteiam a atividade da administração pública, principalmente pelo fato 
de não se constatar qualquer caráter institucional, informativo ou educativo nas 
propagandas realizadas.  

 
O que houve, na realidade, foi a divulgação pura e simples 

de programa vinculado à imagem do então Prefeito do Município de São Paulo, 
aqui demandado, às custas do erário municipal, em completo desvio de 
finalidade e violação ao dever de honestidade para com os administrados.  
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A empresa demandada LUA PROPAGANDA foi a responsável 
pela elaboração das vinhetas televisionadas e transmitidas via rádio e demais meios de 
comunicação, bem como é a pessoa jurídica beneficiária que consta nas notas de 
empenho encaminhadas pela Secretaria de Governo do Município de São Paulo (fls. 
77/81 do IC nº 624/2018 – doc. 06). É, assim, ente particular beneficiário do ato de 
improbidade administrativa praticado. 

 
Portanto, ante o exposto, busca-se com a presente ação a 

responsabilização dos demandados pela prática de ato de improbidade administrativa, 
pois a campanha não se qualificou como publicidade institucional, tendo por exclusiva 
finalidade a promoção pessoal do então Prefeito do Município de São Paulo e aqui 
demandado, JOÃO DÓRIA, bem com o necessário ressarcimento ao erário, com a devolução dos 
valores indevida e abusivamente dispendidos. 

 
O ato de improbidade administrativa praticado pelos 

demandados, além de ter violado princípios basilares da Administração Pública, causou 
prejuízo ao erário, visto que a campanha publicitária custou, de acordo com as 
informações prestadas pela Secretaria de Comunicação do Município de São Paulo nos 
autos do inquérito civil, o valor de R$ 29.411.511,92 (vinte e nove milhões 
quatrocentos e onze mil quinhentos e onze reais e noventa e dois centavos), 
assim discriminados: 
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5.  DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 
 
A partir das provas colacionadas aos autos e que acompanham 

esta inicial, não restam dúvidas a respeito do emprego irregular de verbas públicas para 
publicidade de atos ditos como institucionais e educativos com a única finalidade de 
promoção pessoal do demandado JOÃO DÓRIA, beneficiando-se disso a demandada 
LUA PROPAGANDA. 

 
Prevê o artigo 37, § 1°, da Constituição Federal que a publicidade 

dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos.  

 
A propósito do tema, elucida José Afonso da Silva4 que:  
 
O princípio ou regra da impessoalidade da Administração Pública significa 
que os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário 
que os pratica mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age 
o funcionário. (...) É que a “primeira regra do estilo administrativo é a 
objetividade”, que está em estreita relação com a impessoalidade5. Logo, as 
realizações administrativo-governamentais não são do funcionário ou 
autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produzira. A 
própria Constituição dá uma consequência expressa a essa regra, quando, no 
§ 1° do art. 37, proíbe que constem nome, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em 
publicidades de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos.  
 

                                           
4 Curso de Direito Constitucional Positivo. 35ª Ed.: Editora Malheiros, 2011, p. 669/670. 
5 Cf. Agustín A. Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, t. II/XVIII-13 e XVIII-30 e 31, Buenos Aires, 
Ed. Macchi-Lopez, 1975. Essa objetividade revela a neutralidade da atividade administrativa, de que nos fala 
Cármen Lúcia Antunes Rocha, quando diz: “O princípio constitucional da impessoalidade administrativa tem 
como objeto a neutralidade da atividade administrativa, fixando como única diretriz jurídica válida para os 
comportamentos estatais o interesse público” (cf. Princípios Constitucionais da Administração Pública, p. 
147). 
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Da vinheta produzida pela empresa demandada LUA 
PROPAGANDA, verifica-se que a campanha publicitária apenas divulga um 
programa de governo com nome vinculado à imagem do demandado JOÃO DÓRIA 
sem qualquer caráter informativo, educativo ou de orientação social.  

 
A manutenção asfáltica das vias públicas nada mais é do que uma 

obrigação do gestor da coisa pública, não apenas por uma questão de segurança no 
tráfego municipal, como também por mera decorrência do desgaste do asfalto, 
consequência natural do trânsito de veículos automotores.  

  
Ainda, os gastos realizados com a publicidade de referido 

programa ultrapassam inclusive os realizados para divulgação de campanhas de 
extrema relevância, como as relacionadas à educação e contra a proliferação de doenças 
por mosquitos. 

 
Esse fato foi inclusive divulgado pela mídia6: 
 

 

                                           
6 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/prefeitura-de-sp-dobra-gasto-com-publicidade-e-foca-
vitrines-de-doria.shtml?loggedpaywall, acesso em 23/11/2018, às 09:57h. 
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Maior espanto ainda nos causa o absurdo gasto com propaganda 
pessoal considerando-se que, durante a sua breve gestão como Prefeito do Município 
de São Paulo, o demandado JOÃO DÓRIA desembolsou mísero R$ 1,5 milhão de 
reais na manutenção de viadutos, contribuindo para o lamentável episódio da queda do 
viaduto na Marginal Pinheiros ocorrida no último dia 15 de novembro (doc. 07). 

 
Evidente, portanto, a prática de ato de improbidade 

administrativa pelos demandados, sendo a sua responsabilização e aplicação da 
respectiva sanção medida pertinente e necessária à repressão desta conduta imoral e 
reiterada.  

 
A conduta por eles praticada encaixa-se com perfeição ao previsto 

no artigo 10, inciso IX, e 11, caput e inciso I, ambos da Lei Federal n° 8.429/92: 
 
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no artigo 1° desta Lei, e notadamente: 
(...) 
IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento. 
 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 
de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente: 
I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 
previsto, na regra de competência.  
 
Senão vejamos. 
 
 
5.1. DO PREJUÍZO AO ERÁRIO 
 
 
JOÃO DÓRIA usou indevidamente a sua condição de Prefeito 

do Município de São Paulo para promoção pessoal. Usou verba pública para realização 
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de publicidade de programas de governo em seu favor e, de forma extremamente 
insensata, para divulgar os atos por ele “criados” para posteriormente divulgá-los em 
sua campanha ao Governo do Estado de São Paulo.  

 
O demandado JOÃO DÓRIA, durante toda sua gestão como 

Prefeito do Município de São Paulo, buscou utilizar a publicidade inerente aos atos 
administrativos praticados pelo governo para fazer propaganda pessoal própria, de sua 
persona política, empregando indevidamente o dinheiro público.  

 
Agrava ainda mais o fato de que o demandado JOÃO DÓRIA é 

reincidente no uso indevido da máquina e do erário públicos para sua promoção 
pessoal.  

 
Isso é corroborado pela anterior intervenção do Ministério 

Público do Estado de São Paulo em dois casos similares: o do slogan “SP Cidade Linda” 
e o do slogan “Acelera SP”. Em ambos houve necessidade da propositura de ações 
judiciais por ato de improbidade, bem como visando a reparação dos danos causados 
ao erário público (Autos n° 1004481-97.2018.8.26.0053 – 11ª Vara da Fazenda Pública 
do Foro Central da Capital e Autos n° 1012844-73.2018.8.26.0053 – 6ª Vara da 
Fazenda Pública do Foro Central da Capital). 

 
Com esta propaganda pessoal, houve o dispêndio ilegal e irregular 

de recursos públicos, ante o uso de verba pública de publicidade, para a satisfação do 
interesse pessoal do requerido de ter seus atos como alcaide municipal divulgados e 
vinculados à sua imagem, e não à Administração Pública do Município. 

 
Utilizou-se de tal divulgação apenas para alavancar sua campanha 

ao Governo de São Paulo. 
 
O gasto com publicidade em evidente desvio de finalidade 

configura ato de improbidade administrativa que ocasiona prejuízo ao erário. Nos 
termos do lecionado pelo Desembargador Carlos de Carvalho, o gasto com publicidade, em 
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flagrante violação à norma constitucional, demonstra o dano ao erário público, caracterizando-se como 
ato de improbidade administrativa7.  

 
 
5.2. DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS 

 
 

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. 

 
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. 

 

                                           
7 TJSP, Apelação com Revisão n° 142.678.5/8-00, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos de 
Carvalho, j. 18/04/2006. 
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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 público, em 
especial os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e 
da honestidade, incorrendo o requerido na prática de ato de improbidade 
administrativa. Vejamos.  

 
Esclarecedor o voto declarado pelo agora Ministro Sidnei Benetti, 

à época Desembargador do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a respeito 
da promoção pessoal de agentes públicos às custas de publicidade institucional: 

 
A inicial da ação popular narra que “foi adotado como símbolo pessoal e da 
administração prestada no Município de Dobrada, a silhueta de três pessoas 
unidas formando uma corrente, pintadas nas cores azul escuro, vermelho e 
azul claro. Esse símbolo pode exatamente representar o ‘slogan’ pelo mesmo 
utilizado na campanha eleitoral para as eleições municipais de 2000 que foi 
‘União pela Renovação’ (fls. 3). 
Assim realmente é. Em panfleto de campanha vê-se o ‘slogan’ “União pela 
Renovação”, compreensível em se tratando da coligação de três partidos 
políticos, grafados duas vezes, a fim de bem fixar-se na imagem do leitor 
(exemplar a fls. 17). Nas placas, gravuras em viaturas, pinturas em caixas 
d’água vêm-se três bonecos interligados, de características infantis, como que de 
recorte de dobradura de papel, com destaque, porque situados na parte 
superior das gravuras, “plantando” na mente do observador a ideia de união 
de três figuras (fls. 19/29), com os dizeres “Acreditando na Nossa Gente”, 
situados bem abaixo. 
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Não há nenhuma indicação de escrita do “slogan” “União pela Renovação” 
nas placas e pinturas da Administração. Mas a associação de ideias é 
inevitável e será mais forte no próprio Município, em que a 
pura e simples inserção de logomarca pelo novo Prefeito já 
faria intuitivamente rememorar os “bordões” de 
“marketing” da campanha vitoriosa. 
É fundamental nos julgamentos a respeito de propaganda política a leitura 
dos símbolos e frases, no contexto em que utilizados. Diz-se a mesma coisa, 
por frases, símbolos, cores, situações. A sutileza das técnicas de comunicação 
não pode ser reduzida apenas ao cotejo de palavras, quando o que importa é o 
cotejo do que foi comunicado. No caso, é evidente a identidade. 
A tarefa de argumentar contra o que o “marketing”, com sucesso, comunicou, 
é difícil, praticamente impossível. Mas a conclusão diversa significaria 
verdadeira atestação de ingenuidade do observador, ou de insinceridade em 
declarar apreensão diversa daquilo que a comunicação comunicou. São 
incompatíveis com as coisas da Justiça, tanto a ingenuidade na observação, 
quanto a insinceridade na conclusão. Atente-se a que não se está em campo 
em que se presuma a ingenuidade, ou seja, o das comunicações, em que 
verdadeiramente a mensagem “cola” em função de detalhes aparentemente 
mínimos, em que se prende a força da mensagem.  
A rigor, a identidade oblíqua do “slogan” da campanha e das logomarcas da 
administração é conclusão inevitável. É como se, nas placas e cartazes da 
administração estivesse escrito o lema da campanha, ou como se na campanha 
tivesse sido usada a logomarca. 
7.- Houve, a colagem da imagem da campanha na marca da Administração. 
Essa “colagem”, evidentemente significava alimentação de capital 
comunicativo para o futuro – da Administração, sem dúvida, impulsionada 
pelo ânimo correligionário vindo da campanha, mas também pessoal, 
produzindo “colagem” de investimento para ações e eventualmente futuras 
campanhas. 
Sem dúvida que é lícito ao agente político, que disputa eleições majoritárias de 
grande atividade, desgaste e investimento, assim agir. Mas o que não é lícito é 
que se faça à custa do patrimônio público. 
Por isso é que a massa de precedentes alinhados nos autos firma muito 
claramente a responsabilidade do Administrador, pelos atos da campanha de 
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“marketing” que se desenvolva em seu prol, diante da qual não pode alegar 
ignorância, mormente em casos de Municípios de menor porte. 
(...) 
8.- O vício da campanha publicitária utilizada pelo acionado está bem 
detectado em correlação estrita entre o que conta da inicial e o que 
demonstrado pela prova documental, consistente no material publicitário 
trazido aos autos.  
Mas não se pode deixar de ver, no caso concreto, o acréscimo de 
ilegalidade, consistente na maciça veiculação de 
propaganda pretensamente instrutiva ou educativa, mas 
que, na verdade, trazia em seu bojo o foco na pessoa do 
Administrador, por intermédio da repetição da logomarca 
de sua gestão, ligada fortemente à sua pessoa. 
Transparece dos autos, portanto, um querer insistente e dirigido no 
sentido da personalização, quer dizer, da propaganda 
pessoal, o que torna impossível pensar em a “colagem” do 
“slogan” de campanha e a logomarca da administração 
haver-se realizado por mero acaso, confusão ou canhestro 
exercício da arte publicitária. Essa constatação de realização de 
propaganda pessoal, que seria suficiente à caracterização de promoção pessoal, 
tantas vezes reprochada pela Constituição, doutrina e jurisprudência, ainda 
que não fosse o direcionamento oblíquo do “slogan”, solidifica a conclusão de 
“colagem” e, portanto, de ilicitude nos exatos termos em que apontada pela 
inicial. 
(...) O que se aponta, contudo, é a configuração de deturpação administrativa, 
sob color de informação da opinião pública local por intermédio de 
transposição do marketing político para a Administração – matéria que a 
Constituição também se esforça por impedir venha a se transformar em novo 
mau hábito administrativo, a aprisionar mesmo, por vezes, administradores 
providos dos mais elevados objetivos. 
(...) 
f) A propaganda não podia ser tida por mera informação educativa ou de 
orientação social ou semelhante. Para tanto, não seria necessária a inserção da 
logomarca, com os dizeres que “colavam” a imagem do acionado. 
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Volta-se à preciosidade da caracterização dos caracteres educativo, 
informativo e misto, contida no documento da Auditoria já acima salientado, 
relatado pela Profa. JUDITH MARTINS COSTA: “Assim sendo, 
quando terá a divulgação caráter educativo? Quando servir à educação ou 
formação da comunidade. Por exemplo, a que esclarecer sobre perigos de 
doenças, campanhas pelo aleitamento materno, ou, ainda, sobre o exercício do 
direito ao voto, o zelo com os equipamentos públicos entre outras de 
semelhante caráter. Terá caráter informativo quando a sua finalidade for a de 
informar a população, exemplificativamente, sobre um serviço que é posto à 
sua disposição, ou uma obra que lhe será de utilidade, ou uma campanha 
realizada em benefício da própria comunidade. Aí se incluem, também, as 
campanhas para divulgação de produtos do município ou Estado (v.g. a 
“Festas da Maçã”, da Uva, Pêssego, Vinho, etc) ou de incentivo ao turismo, 
uma vez que essas atividades, além de atraírem divisas, servem também para 
informar a população de outras regiões acerca de eventos úteis à produção, ao 
comércio ou ao lazer. Informações úteis à população, portanto. Terá 
caráter misto, informativo-educativo, desde que 
devidamente amparada em dotações orçamentárias 
específicas, não induzir à promoção pessoal de um ou 
alguns parlamentares ou partidos, isto é, quando não for 
direcionada à louvação direta ou indireta de quem quer que 
seja. Terá, por fim, o sentido de orientação social quando o 
seu objetivo for o de orientar ou conscientizar a população 
acerca de fatos e/ou valores relevantes para a comunidade. 
Assim, v.g. a cidadania, as liberdades públicas, o direito de voto, o 
patriotismo” (fls. 46/47). 
As publicações, faixas, cartazes, emissões sonoras, filmes etc, para se aterem a 
esses caracteres lícitos, não poderão ser agregadas de promoção pessoal, nem de 
partidos, nem de grupos de atuação política. O acréscimo de logomarca, de 
frases identificadas com pessoas, grupos, partidos, facções etc. contamina o 
caracter lícito, tornando a comunicação promoção pessoal ilícita. É o que 
ocorreu no caso em exame, na afixação da logomarca em placas sobre 
campanhas em si lícitas, como a referente à dengue (fls. 19), nem se 
avizinhando de licitude, entretanto, em outros casos, como o de pintura em 
numerosas placas e, mesmo caixas d’água – estas, evidentemente, em pontos 
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bastante altos, de maneira a se expor a logomarca à visibilidade maior de 
todos. (TJSP, Apelação Cível n° 356.967-5/2-00, 9ª Câmara de 
Direito Público, Rel. Des. Sidnei Beneti, j. 27/04/2005 – grifo 
nosso). 

O princípio da legalidade, na lição da ilustre professora Odete 
Medauar8, 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 lei, 
por sua vez, não autoriza a prática de atos como os engendrados pelo demandado. 

 
Desde o início de sua gestão como alcaide desta Capital, atuou o 

demandado JOÃO DÓRIA na ilegalidade e no desrespeito à norma posta, na busca 
única e exclusiva de sua promoção pessoal. Os exemplos dessa atuação em completa 
afronta ao ordenamento jurídico foram já mencionados e demonstram à saciedade o 
comportamento reiterado e displicente do demandado.  

 
Deve o administrador público agir de forma cautelosa, pelo 

estrito caminho da legalidade, sob pena de responder pelos eventuais desvios 
praticados, como ocorre no caso sob análise.  

 
Além da lesão ao princípio da legalidade, foi violado o princípio 

da moralidade e, de forma reflexa, o princípio da honestidade.  

                                           
8 Direito Administrativo Moderno, São Paulo, RT, 2001, p. 146. 
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O princípio da moralidade é princípio basilar, de fundo 
constitucional e autônomo que deve informar toda a atuação da Administração 
Pública. 

 
Não se trata de uma moralidade comum, sendo considerada a 

moralidade administrativa uma espécie qualificada dela. Tomá-la por qualificada 
significa que: 

 
Não é suficiente que o agente permaneça adstrito ao princípio da legalidade, 
sendo necessário que obedeça à ética administrativa, estabelecendo uma relação 
de adequação entre seu obrar e a consecução do interesse público. 
(...) 
Ao valorar os elementos delineadores da moralidade administrativa, é defeso 
ao agente público direcionar seu obrar por critérios de ordem ideológica ou de 
estrita subjetividade. Ao interpretar e aplicar a norma, deve o agente 
considerar os valores norteadores do sistema jurídico, ainda que se apresentem 
dissonantes de sua visão pessoal. Assumindo espontaneamente o ônus de 
gestor da coisa pública, tem o agente o dever de agir em harmonia com as 
finalidades institucionais próprias do órgão que ocupa, o que demonstra que o 
conceito de moralidade administrativa tem índole eminentemente teleológica9.  
 
Assim, o agente público não pode usar de sua posição da 

mesma forma que se comportaria na esfera privada.  
 
O respeito a referido princípio é condição de validade da conduta 

do administrador público. Nos ensinamentos do mestre Hely Lopes Meirelles10: 
 
No âmbito da legislação infraconstitucional, o Dec. 6.029, de 1.2.2007, 
institui o Sistema de gestão da Ética do Poder Executivo Federal e o Dec. 
1.171, de 22.6.94, aprovando o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil Federal, trata do princípio da moralidade administrativa, 
dispondo textualmente que o servidor jamais poderá desprezar o elemento ético 

                                           
9 GARCIA, Emerson, ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa, 5ª Ed.: Lumen Juris Editora, 
2010, p. 91-94. 
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de sua conduta, devendo decidir não somente “entre o legal e o ilegal, o justo e 
o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante das regras contidas no 
art. 37, caput, e § 4°, da CF”. 
A Lei 9.784/99, já citada, também consagra o princípio da moralidade 
administrativa, dizendo que ele significa “atuação segundo padrões éticos de 
probidade, decoro e boa-fé” (cf. art. 2°, parágrafo único, IV). 
De certa forma, a moralidade se compara à “boa-fé objetiva” do Direito 
Privado, na qual é vista como uma “norma de comportamento leal” ou um 
“modelo de conduta social, arquétipo ou standart jurídico”, ao qual cada 
pessoa deve ajustar a própria conduta, “obrando como obraria um homem 
reto: com honestidade, lealdade, probidade”11.  
 
Há uma forte proteção ao interesse público, à sua supremacia, 

visto que, em caso contrário, poderia a máquina administrativa e o dinheiro público 
serem utilizados para fins particulares em evidente desvio de finalidade. É o que ocorre 
in casu. Aí nos deparamos com o princípio da supremacia do interesse público 
sobre interesses privados. Mais uma vez, foi este princípio deixado de lado para 
satisfação de interesses pessoais.  

 
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.  

 
O demandado JOÃO DÓRIA violou flagrantemente esse 

importante e fundamental principio administrativo, como já amplamente demonstrado 
pela narração fática. 

 

                                                                                                                                
10 Direito Administrativo Brasileiro. 39ª Ed.. São Paulo: Editora Malheiros, 2013, p. 94. 
11 Judith Martins Costa. A Boa-Fé no Direito Privado, 1ª Ed., 2ª tir., Ed. RT, p. 411. Sobre a boa-fé objetiva 
em acordo entre o Município e credor, ver interessante julgado do TJRS, Ap Civ 70015169584, BAASP 
2.570, p. 4.699. 
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Ainda, foi violado o princípio da publicidade.  
 
Previsto expressamente no caput do artigo 37 da Constituição 

Federal, este princípio possui múltiplos desdobramentos e não apenas o dever de 
transparência do administrador público com os administrados. 

 
Fernanda Marinella12 ensina que: 
 
Muito cuidado, ainda, com o art. 37, § 1°, da CF, que dispõe o seguinte: “a 
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela 
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos”. 
Este dispositivo deve ser observado em duas partes. Em primeiro lugar está o 
dever de publicidade dos administradores públicos, o que deve respeitar 
objetivos previstos na Constituição, para informar, orientar e educar a 
sociedade. Caso tal dever seja descumprido, o agente deve ser responsabilizado, 
caracterizando, inclusive, improbidade administrativa, prevista no art. 11, da 
Lei n° 8.429/92. 
Na segunda parte, o dispositivo veda a promoção pessoal observando diversos 
princípios constitucionais, tais como impessoalidade, moralidade, eficiência e 
outros. Nesse caso, não se pode confundir publicidade com propaganda 
pessoal, atentando para o fato de que o texto constitucional proíbe a 
publicidade que represente propaganda do administrador. 
Essa disposição faz sentido quando se tem como regra o 
fato de o administrador exercer função pública, portanto, 
múnus público, daí por que todas as suas obras, serviços 
prestados e atividades desenvolvidas não representam nada 
mais do que a sua obrigação, o seu dever de ser um bom 
administrador. (É preciso lembrar que ele não faz porque é 
bonzinho e, sim, porque ele tem o dever de fazer.) (grifo 
nosso) 
 

                                           
12 Direito Administrativo. 8ª Ed.. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2014, p. 43. 
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Como já exposto a respeito da violação ao princípio da 
impessoalidade, a publicidade realizada durante a gestão do demandado JOÃO 
DÓRIA mostrou-se extremamente dotada de subjetivismo.  

 
Com relação ao princípio da publicidade, é evidente que em 

momento algum houve preocupação com o seu respeito. 
 
 Cristalina, assim, a violação aos princípios que regem a atividade 

da administração pública.  
 
 
6. DA VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÕES LEGAIS - DA 

PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 

 
 
A conduta do demandado JOÃO DÓRIA, conforme destacada, 

efetivamente caracteriza improbidade administrativa, tendo em vista que configura 
violação de princípios e lesão ao erário, sendo de rigor a aplicação das sanções previstas 
no artigo 12, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa em caráter principal, ou 
III, em caráter subsidiário, da mesma Lei, também extensivas à demandada LUA 
PROPAGANDA LTDA., tendo em vista que as disposições da Lei Federal n° 
8.429/92 “são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou 
concorra para a prática do ato de improbidade administrativa ou dele se beneficie sob qualquer forma 
direta ou indireta” (art. 3°). 
                     

 
7. DO PREJUÍZO AO ERÁRIO – DANO MATERIAL 

 
 

Como demonstrado, o demandado JOÃO DÓRIA utilizou-se 
indevidamente de sua condição de Prefeito do Município de São Paulo para promover-
se às custas do erário municipal.  
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Ante o evidente desvio de finalidade e desproporcionalidade dos 
gastos realizados, considera-se para o presente caso o prejuízo ao erário 
correspondente aos valores dispendidos pela Municipalidade para publicidade do 
Programa “Asfalto Novo”. 

 
Conforme informações prestadas nos autos do inquérito civil que 

instruem a presente demanda, o valor do dano material (prejuízo ao erário) 
correspondente à R$ 29.411.511,92 (vinte e nove milhões quatrocentos e onze mil 
quinhentos e onze reais e noventa e dois centavos). 

 
 

8. DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS 
DEMANDADOS 
 

Como o ato de improbidade administrativa causou lesão ao 
patrimônio público, é de rigor que se decrete a indisponibilidade dos bens dos 
demandados para a reparação do dano.  

 
Prevê o artigo 7° da Lei de Improbidade Administrativa que: 
 
Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou 
ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável 
pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos 
bens do indiciado.  
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo 
recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o 
acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. 
 
Trata-se de providência acautelatória cuja finalidade é a garantia 

de execução de futura sentença que condene os demandados à reparação do dano 
causado ao erário público. 

 
O pedido liminar de indisponibilidade dos bens pode ser 

requerido diretamente na ação principal, obedecendo-se aos requisitos do fumus boni 
iuris e do periculum in mora. 
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A fumaça do bom direito consiste na plausibilidade do direito 
alegado, consubstanciado na idoneidade das provas colhidas e a consequente 
possibilidade de condenação. E isto está devidamente provado. 

 
Com relação ao periculum in mora, alguns detalhes de aspectos 

legais surgem, não sendo possível a sua definição como a demonstração da 
irreparabilidade ou a difícil reparação dos danos causados, caso se tenha que aguardar o 
desfecho natural do processo. 

 
Neste ponto, a discussão se torna interessante: há quem entenda 

que, para a configuração do requisito do perigo da demora, deve haver fundado receio 
de que o agente ímprobo esteja dilapidando seu patrimônio, ou dispondo deste para 
que não venha a ressarcir o erário público. Não pactuamos deste entendimento. 

 
Tal posicionamento, além de negar vigência e eficácia à disposição 

expressa do texto constitucional e legal, nega o princípio essencial de supremacia do 
interesse e do erário público, em favor do interesse privado. 

 
O periculum in mora para o decreto de indisponibilidade quando da 

prática de ato de improbidade administrativa é presumido, como pacífico na 
jurisprudência pátria13. 

 
Como dito anteriormente, para o decreto de indisponibilidade dos 

bens são requisitos necessários a existência da plausibilidade do direito alegado com a 
demonstração da gravidade da conduta (fumus boni iuris) e que o ato tenha causado lesão 
ao patrimônio público ou ensejado enriquecimento ilícito do agente ímprobo, de 
molde a assegurar o integral ressarcimento do dano. 

 

                                           
13 STJ, REsp n° 1.366.721/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. para acórdão Min. Og Fernandes, 
1ª Seção, j. 26/02/2014, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, sendo firmada a Tese n° 701: “é 
possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de 
Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou sua tentativa) que 
induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, 
dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro”. 
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Com efeito, o direito que justifica a providência cautelar é claro, 
porquanto o fumus boni iuris para o deferimento da indisponibilidade dos bens consiste 
em todo o fundamento legal e fático enfocado no decorrer desta peça, onde ficaram 
inequivocamente demonstrados os atos de improbidade administrativa. 

 
A segunda questão específica, qual seja, o periculum in mora, é 

presumida, por isso que se providência liminar não for deferida, a sociedade enfrentará 
a explícita possibilidade de ver a eficácia da decisão final colocada em sérios riscos, 
uma vez que a futura sentença condenatória pode não encontrar meios de se tornar 
eficaz, em razão da ausência de bens dos demandados. 

 
Assim, no sistema da Lei de Improbidade Administrativa, esta 

medida cautelar apresenta-se com caráter especial, configurando a chamada tutela de 
evidência. Não se exige, portanto, o requisito da urgência – periculum in mora -, 
bastando apenas a demonstração, ainda que em sede de cognição sumária, de que o ato 
de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito. 

 
No caso em questão o pedido de indisponibilidade dos bens 

merece ainda ser deferido liminarmente. 
 
O valor a ser tornado indisponível corresponde à quantia de R$ 

29.411.511,92 (vinte e nove milhões quatrocentos e onze mil quinhentos e onze reais e 
noventa e dois centavos), equivalente ao prejuízo causado ao erário municipal, 
solidariamente entre os demandados. 

 
Assim, para tornar efetiva a indisponibilidade dos bens dos 

demandados, fica requerida a concessão liminar inaudita altera parte com a determinação 
das seguintes providências: 

 
a) expedição de ofício à Central de Indisponibilidade de Bens, na 
forma estabelecida pelo Provimento n° 013/2012 da CGJ do 
TJSP, comunicando a indisponibilidade dos bens imóveis dos 
demandados e solicitando as averbações necessárias; 
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b) bloqueio de todos os veículos licenciados em nome dos 
demandados, por intermédio do Sistema RENAJUD; 
 
c) bloqueio de todas as contas correntes e aplicações financeiras 
dos demandados, por intermédio do Sistema BACENJUD; 
 
d) sejam bloqueados todos os bens imóveis registrados em nome 
dos demandados, via Sistema ARISP. 
 
Eventual excesso poderá ser objeto de imediato desbloqueio para 

que a garantia fique restrita ao valor do dano e multa civil, devidamente corrigido.  
  
 
9. DOS PEDIDOS 

 
     Diante do exposto, distribuída e autuada esta com o Inquérito 
Civil n° 14.0695.0000624/2018-1, na forma do artigo 320 do Código de Processo Civil 
e artigo 109 da Lei Complementar Estadual n° 734/93, requer o Ministério Público do 
Estado de São Paulo: 
 
9.1. seja concedida inaudita altera parte a medida liminar requerida no item 8, 
decretando-se a indisponibilidade dos bens dos demandados em valor correspondente 
ao prejuízo ao erário (R$ 29.411.511,92), solidariamente, valor este a ser atualizado 
monetariamente; 
 
9.2. seja determinada a notificação dos demandados para a apresentação de 
manifestação prévia e, após o recebimento da inicial, a citação de JOÃO AGRIPINO 
DA COSTA DÓRIA JÚNIOR e LUA PROPAGANDA LTDA. para responderem, 
caso queiram, aos termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão; 
 
9.3. seja intimada a Municipalidade de São Paulo, na pessoa de seu representante 
legal, para, nos termos do artigo 17, § 3°, da Lei n° 8.429/92, integrar a lide na 
qualidade de litisconsorte ativo; 
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9.4. seja autorizado ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do Código de 
Processo Civil para a realização dos atos processuais; 
 
9.5. seja permitida a produção de todo o tipo de prova admissível no ordenamento 
jurídico (depoimento pessoal, testemunhal, documental, pericial, vistoria, inspeção 
judicial, etc.); 
 
9.6. sejam os demandados condenados ao pagamento das custas, emolumentos, 
encargos e demais despesas processuais; 
 
9.7. seja determinada a intimação pessoal do Órgão Ministerial de todos os atos e 
termos processuais, com fulcro no artigo 180 do CPC e artigo 224, inciso XI da Lei 
Complementar Estadual n° 734/93; 
 
9.8. 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), caso necessário; 
 
9.9. ao final, se digne Vossa Excelência a julgar procedente a presente ação para 
condenar os demandados JOÃO AGRIPINO DA COSTA DÓRIA JÚNIOR e 
LUA PROPAGANDA LTDA. pela prática de ato de improbidade administrativa 
previsto no artigo 10, inciso IX, da Lei n° 8.429/92 e nas respectivas sanções previstas 
no artigo 12, inciso II, do mesmo diploma legal, a saber: perda dos bens ou valores 
acrescidos ilicitamente ao patrimônio e ressarcimento integral do dano (a serem 
apurados durante a instrução ou em liquidação de sentença, nos termos do art. 
324, § 1°, inciso III, do Código de Processo Civil), perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até 
duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 
ou, subsidiariamente, pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no 
artigo 11, caput e inciso I, da Lei n° 8.429/92 e nas respectivas sanções previstas no 
artigo 12, inciso III, do mesmo diploma legal, a saber: ressarcimento integral do dano 
(a serem apurados durante a instrução ou em liquidação de sentença, nos 
termos do art. 324, § 1°, inciso III, do Código de Processo Civil), perda da função 
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pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil 
de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente público e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.  

 
9.10. tendo em vista que o dano ao erário deverá ser calculado durante a 
instrução processual, nos termos do artigo 324, § 1°, inciso III, do Código de 
Processo Civil, dá-se à causa o valor de R$ 29.411.511,92 (vinte e nove milhões 
quatrocentos e onze mil quinhentos e onze reais e noventa e dois centavos), 
valor até o momento apurado dos gastos com publicidade realizados para o 
Programa “Asfalto Novo”, em cumprimento ao disposto no artigo 291 do 
Código de Processo Civil.  
 

   São Paulo, 29 de novembro de 2018. 
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