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AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64) Nº 0002889-56.2014.4.03.6000 / 4ª Vara Federal de
Campo Grande
 
AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

  
RÉU: NELSON TRAD FILHO

 Advogado do(a) RÉU: FABIO DE MELO FERRAZ - MS8919
 

 

 

SENTENÇA
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL propôs a presente ação civil pública por
improbidade administrativa contra NELSON TRAD FILHO.

Alega que o réu, na condição de Prefeito do Município de Campo Grande, MS,
com o intuito de se autopromover, edificou totens gravados com seu nome e o número
ordinal da respectiva obra no conjunto de obras realizadas durante o período de sua
administração, em locais de obras públicas custeadas pelos Convênios SIAFI n
711.404, 711.397, e 702.920.

Sustenta que o uso do nome do administrador nos totens espalhados por toda a
cidade já é suficiente para evidenciar a finalidade de promoção pessoal. Não bastasse,
estampa de forma escancarada o número ordinal daquela obra de sua administração,
com o objetivo de quem visualize o totem saiba que em sua administração já realizou
tantas obras.

Por entender que as condutas narradas violaram princípios norteadores da
Administração Pública, culmina com pedido de condenação do réu nas penas do art. 12,
inc. III, da Lei nº 8.429/1992.

Com a inicial apresentou o Inquérito Civil nº 1.21.000.001308/2012-39 (ID
11514665, 11514666 e 11514668).

A União manifestou desinteresse no acompanhamento da demanda (ID
11514425 – f. 19).

Notificado (ID 11514425 – fls. 23-5), o requerido manifestou-se (ID 11514669 –
fls. 6-40 - e ID 11514682 – fls. 2-12) e apresentou documentos (ID 11514682, 11514684,
11514690, 11514693, 11514695, 11514942, 11514944 e 11514945), arguindo, em
síntese, as seguintes teses: a) incompetência absoluta da Justiça Federal; b) falta de
interesse de agir; c) não configuração de ato de improbidade; d) inexistência de prejuízos
ao patrimônio público; e e) ausência de dolo, pugnando pelo acolhimento das teses, o

os
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que importaria em extinção sem julgamento de mérito. Em seguida apresentou cópias
das notas fiscais referentes aos totens do “Jardim Panorama” e da “Via Morena”,
fornecidas pelo Município de Campo Grande, MS (ID 11514913 – fls. 16-20).

Presidi a audiência de conciliação noticiada no termo de f. 18 do ID 11514914,
oportunidade em que determinei a conclusão dos autos ante a negativa de acordo pelas
partes.

O Ministério Público Federal pugnou pelo recebimento da inicial por considerar
existentes elementos indiciários de improbidade administrativa e improcedentes as
preliminares arguidas pelo réu (ID 11514913 – fls. 21-31). Na sequência, requereu vista
dos autos para verificar possível conexão com a ACP nº 0003082-71.2014.403.6000.
Aberta a vista, nada requereu (ID 11514914 - fls. 22 e 24).

A inicial foi integralmente recebida (ID 11514914 - fls. 36-6). Contra essa
decisão o réu opôs embargos declaratórios (ID 11514914 - fls. 42-46). O autor pleiteou a
rejeição dos embargos (ID 11514914 – f. 48).

O requerido, citado (ID 11514927 - f. 2), apresentou contestação (ID 11514914 -
fls. 52-54 – ID 11514915 – fls. 1-27), oportunidade em que uma vez mais arguiu a
incompetência da Justiça Federal ao argumento de que a edificação dos totens foi levada
a cabo por iniciativa e com recursos exclusivamente municipais, além da carência de
interesse de agir, pois a Justiça Eleitoral e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul já
reconheceram que a colocação dos totens nas obras públicas não caracteriza promoção
pessoal. Por conseguinte, ressaltou a ilegitimidade ativa do MPF por ser inviável sua
atuação na Justiça Estadual. No mérito, defendeu que os totens constituem apenas
registro histórico e informativo da realização das obras, o que não se confunde com
improbidade administrativa. Até porque, segundo entende, a colocação de placas
permanentes nas obras públicas inauguradas decorre da necessidade de prestar contas
à população, inclusive com relação ao gasto dos tributos arrecadados. Argumentou, por
último, que do fato apontado não resultou prejuízo à administração. Ademais, nada foi
praticado pelo agente público com intenção dolosa, motivos por que, citando precedentes
e obras doutrinárias, garante que não restaram preenchidos os elementos básicos de um
ato ímprobo.

Acolhi os embargos opostos pelo réu contra a decisão que recebeu a inicial,
oportunidade em que mantive a decisão embargada afastando as teses de
incompetência absoluta e falta de interesse processual (ID 11514919 – fls. 2-16). O réu
informou a interposição de agravo de instrumento (ID 11514919 – f. 26). O
Desembargador Federal Relator do AI indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID
11514923 – fls. 14-8). A Turma negou provimento ao AI.

O autor trouxe cópia dos extratos de convênios para complementar o conteúdo
do IC de f. 13 e requereu julgamento antecipado do mérito (ID 11618046 – fls. 3-33).
Instado, o réu também pugnou pelo julgamento antecipado (ID 11618046 – f. 37).

Converti o julgamento em diligência para oportunizar ao Município de Campo
Grande, MS manifestação sobre eventual interesse no processo (ID 11618047 – f. 18). O
Município declarou seu desinteresse (ID 11618047 - f. 25-6).

É o relatório.
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Decido.

Registro que as preliminares (falta de interesse processual e incompetência
absoluta) foram afastadas no despacho saneador (fls. ID 11514914 - fls. 36-6 - e ID
11514919 – fls. 2-16).

Pois bem. A Constituição Federal garante a publicidade dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos em caráter educativo, informativo ou
de orientação social (CF, art. 37, § 1º).

De sorte que a colocação de placas alusivas à inauguração de obras históricas
e de grande magnitude reveste-se de licitude, até porque, nas precisas palavras de José
Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo. 10ª ed. São Paulo: Malheiros,
1995, p. 617): o Poder Público, por ser público, deve agir com a maior transparência
possível, a fim de que os administrados tenham, a toda hora, conhecimento do que os
administradores estão fazendo.

Não obstante, a mesma CF proíbe constar desses materiais informativos
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos (CF, art. 37, § 1º).

Fundamental destacar que o enaltecimento de agente ou autoridade em razão
da atividade administrativa assume grande desvalor e atenta contra princípios caros à
Administração Pública, a saber, a impessoalidade e a moralidade administrativa.

Bem por isso o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dispositivo enfatizou
que o princípio da impessoalidade enunciado no caput do art. 37 da CF é incompatível
com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem
promoção pessoal ou de servidores públicos (RE 191.668, 1ª Turma, Rel. Min. Menezes
Direito, DJe 29.5.2008).

No plano infraconstitucional, o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 9.784/1999,
tratando de princípios a serem observados pela Administração, ressalta a objetividade no
atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou
autoridades.

E o art. 74 da Lei nº 9.504/1997 classifica a infringência ao texto do art. 37, § 1º,
da CF, abuso de autoridade, sujeitando o responsável, se candidato, ao cancelamento do
registro ou do diploma.

Afinal, as realizações administrativo-governamentais não são do funcionário ou
autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produziu.

É nesse contexto que se impõe a necessidade de comportamento
administrativamente moral da autoridade ou de agente público, sobretudo quando
também político, para que, com respeito ao princípio da impessoalidade, não venha a
promover qualquer programa de culto a sua própria personalidade.

No caso, não há controvérsia quanto à existência dos totens aludidos na inicial
e ao seu conteúdo, uma vez tais fatos não foram refutados pelo réu na contestação (fls.
186-98).
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Constou desses totens – nada discretos, porque construídos em concreto,
medindo 1,0 metro de largura x 2,50 metros de altura – dizeres alusivos ao ato de
inauguração tendo os mesmos dizeres nos dois lados (ID 11514665 – fls. 91-104), neles
contando a informação adm. Nelson Trad Filho e o número ordinal da respectiva obra no
conjunto de obras realizadas durante o período de sua gestão.

Em outras palavras, os totens destacam o nome do então Prefeito e o número
de obras obtido ao longo de sua gestão, evocando suas conquistas pessoais aos
munícipes.

Logo, não procede argumentar que a articulação de cunho publicitário capaz de
veicular o nome de agente político por intermédio de placa de concreto (permanente),
gravando, também, o número de feitos durante sua administração, guarde relação com
as finalidades educacional, informativa ou de orientação social.

É importante a distinção que faz Carmem Lúcia Antunes Rocha (Princípios
Constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 1994, p.148):

[...] o princípio da impessoalidade impede e proíbe, assim, o subjetivismo da Administração
Pública. A objetividade não permite que se mostre ou prevaleça a face ou a alma do
administrador. Nem a do cidadão que a ela compareça ou com ela se relacione. Não há
República, como se tem na própria denominação desta forma de governo, que não seja
pública, e não há esta publicidade do Poder Público no Estado em que o subjetivismo
presida as formas de atuação administrativa.  

Ressalto, repita-se, que a caracterização do ato de improbidade administrativa
em comento resulta de publicidade excessiva, consistente na clara vinculação do nome
do Prefeito a obras públicas, que discrepa do dever de publicidade, pretexto sustentado
pelo réu em sua contestação.

O Supremo Tribunal Federal já negou provimento a agravo regimental
interposto contra sentença procedente em ACP por AIA semelhante a dos presentes
autos, dentre outras razões, pela publicidade de caráter autopromocional do Governador
e de seus correligionários, contendo nomes, símbolos e imagens, realizadas à custa do
erário, estarem na contramão do preceito constitucional contido no art. 37, § 1º, da CF
(RE nº 217.025, 2ª Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 5.6.1998).

O Superior Tribunal de Justiça também já manteve condenação de Prefeito por
ato de improbidade administrativa cuja prática consistiu em exagerada menção à figura
da autoridade com a clara intenção de vincular a sua pessoa a obras e serviços,
ressaltando o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da
Administração (AgInt no AREsp 1209815, 1ª Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe
8.6.2018). De todo modo, a jurisprudência da Corte é pacifica no sentido de que
promoção pessoal de agentes públicos vinculada à publicidade de atos governamentais
caracteriza ato ímprobo (Nesse sentido: REsp 1.738.246 AgInt no REsp 1.652.655, AgInt
no AREsp 823.483,  AgInt no AREsp 820.235, AgRg no AREsp 104.368, AgRg no AREsp
634.908).

Entendimento jurisprudencial que deve ser seguido, dentre outras razões, para
fazer-se valer a missão constitucional dada ao Superior Tribunal de Justiça de zelar pela
uniformidade de interpretação da legislação infraconstitucional (CF, art. 105, inc. III).
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O TRF-3, no mesmo sentido, possui precedente segundo o qual a utilização de
recursos públicos para fins de promoção pessoal de autoridade administrativa encerra
ofensa ao princípio da pessoalidade e se se amolda aos atos ímprobos previstos nos
arts. 10 e 11 da LIA.

Eis a ementa do acórdão:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REMESSA OFICIAL -
CONHECIMENTO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - PRESSUPOSTOS AUSENTES (ART.
47, CPC) - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - RELATÓRIO DE GESTÃO -
PUBLICAÇÃO DE CARTILHA - PROMOÇÃO PESSOAL DO REITOR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
IMPESSOALIDADE (ART. 37, CAPUT E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) - SUBSUNÇÃO AOS
ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/92 - RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO - NECESSIDADE DE
CONDENAÇÃO A PELO MENOS UMA DAS SANÇÕES DO ART. 12 DA LIA - CONDENAÇÃO À PENA
DE MULTA CIVIL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

1. Submetem-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório as sentenças que reconhecerem a
carência da ação ou julgarem improcedentes os pedidos deduzidos em sede de ação civil
pública, por força da aplicação analógica da regra contida no art. 19 da Lei nº 4717/65.

2. O caso sub judice não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 47 do CPC,
revelando-se, por conseguinte, a facultatividade do litisconsórcio.

3. O princípio da impessoalidade está consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal.
Corolário do referido cânone, o § 1º do mesmo dispositivo, ao regular a publicidade dos atos
da Administração Pública, proíbe expressamente a promoção pessoal de seus agentes.

4. Na presente hipótese, da documentação acostada aos autos, extrai-se estar configurada a
utilização de recursos públicos para fins de promoção pessoal do réu, em afronta ao princípio
da impessoalidade, tal como delineado no art. 37, caput e § 1º, da Constituição Federal. Com
efeito, além de a imagem do demandado ter sido utilizada mais de 40 (quarenta) vezes na
cartilha, circunstância que, por si só, já seria apta a configurar afronta ao princípio da
impessoalidade, há inúmeros depoimentos enaltecendo sua trajetória e suas conquistas.

5. As circunstâncias do caso concreto revelam que o réu, de forma voluntária, consciente e
sem justificativa razoável, isto é, com dolo ou má-fé, desviou-se do dever constitucional de
observância do princípio da impessoalidade. Conduta que encontra subsunção ao disposto
nos arts. 10, inciso XI, e 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92.

6. Diante de patente desvio de finalidade, a violar o princípio da impessoalidade, incabível a
cisão realizada pelo juízo de origem, não sendo possível a distinção entre o conteúdo de
caráter informativo daquele de promoção pessoal, com a consequente redução proporcional
do montante a ser ressarcido. Imperioso o ressarcimento integral de R$ 14.700,00 (quatorze
mil e setecentos reais), quantia a ser atualizada e acrescida de juros de mora desde a data do
evento danoso (Súmula nº 54 do C. STJ), nos termos do Manual de Cálculos aprovado pela
Resolução CJF nº 134/2010 (com as alterações da Resolução CJF nº 267/2013).

7. Reconhecido o ato de improbidade administrativa, não se afigura suficiente condenar o réu
apenas ao ressarcimento ao erário, pois, consoante ensina a melhor Doutrina, a reparação do
dano consiste em mero restabelecimento do status quo, não representando punição ao
agente ímprobo. Precedentes do C. STJ.

8. Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho por adequada a
fixação de multa à razão de 5% sobre o valor do dano, a ser corrigida nos termos do Manual
de Cálculos aprovado pela Resolução CJF nº 134/2010 (com as alterações da Resolução CJF nº
267/2013).

9. Sentença parcialmente reformada.

(APELAÇÃO CÍVEL - 1894467 0008993-40.2009.4.03.6000, 6ª Turma, Rel. Desembargadora
Federal Mairan Maia, e-DJF3: 29.10.2015). 
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Válido ressaltar, como inclusive asseverado pelo mesmo TRF-3 no julgamento
do AI interposto pelo réu: o ex-prefeito refere que ordenou, voluntária e conscientemente,
a edificação dos totens com seu nome e número da obra realizada durante sua gestão
(ID 11659279 – f. 6). 

Portanto, a conduta – dolosa – praticada pelo réu enquadra-se no art. 11, da
LIA, diante da clara intenção do Prefeito de se enaltecer, à custa do erário, vinculando a
sua pessoa aos feitos do Município em parceria com a União.

Por conseguinte, o requerido é merecedor das penas previstas no art. 12, inc. III
da Lei nº 8.429/93.

Passo a fixar as penas, atento ao que estabelece o parágrafo único do art. 12,
da Lei nº 8.429/92: na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente, sem
descurar, evidentemente, a gravidade do fato aludida no caput do referido artigo.

Ademais invoco o entendimento do STJ segundo o qual é necessária a análise
da razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade do ato de improbidade
administrativa e a cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira
cumulativa, embora não necessariamente. Nesse sentido, os seguintes precedentes
desta Corte Superior: REsp 1.091.420/SP, 1ª Turma, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe de
5.11.2014; AgRg no AREsp 149.487/MS, 2ª Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe de 29.6.2012.

A gravidade da violação ao postulado constitucional da impessoalidade, com
afronta à moralidade administrativa, além do provável efeito benéfico nas eleições
passadas e futuras, são suficientes para compreensão de que a conduta praticada pelo
réu é reprovável.

E o prejuízo equivale à importância desembolsada pelo Município de Campo
Grande, MS, para edificação dos aludidos totens, devendo a ele ser restituída.

Ressalto, no passo, que a apuração dar-se-á por arbitramento a ser efetuado
por engenheiro civil, levando-se em conta aqueles totens construídos em razão dos
Convênios SIAFI nos 702.920 (Via Morena) e 711.397 (Jardim Panorama e Novo
Amazonas), e SIAFI nº 711.404 (Guanandi II), tomando-se como base os valores
lançados nas notas fiscais nº 242/2012 e 430/2012 e nas anexas ao Ofício nº
452/GAV/SECOV, trazidas pelo próprio réu (ID 11514913 – fls. 2-3 e 15-9).

Registro, por outro lado, que, em consulta ao Cadastro Nacional de
Condenados por Ato de Improbidade
<http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php>, realizada no dia
23.8.2018, às 11h08, não foram identificadas quaisquer notícias de outras práticas de
improbidade por parte do réu, que por sinal não mais ocupa o cargo de Prefeito.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido para, com fundamento no art. 11
da Lei nº 8.429/92: 1) – condenar o réu NELSON TRAD FILHO: 1.1) – a ressarcir ao
Município de Campo Grande a quantia a ser apurada, na forma acima, alusiva aos
gastos na edificação dos totens das obras decorrentes dos convênios declinados. Sobre
o valor histórico encontrado pelo profissional incidirá correção e juros, estes a partir da
citação, de acordo com os índices apontados no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
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aprovado pela Resolução n. 134 do CJF, de 21/12/2010, alterada pela Resolução nº 267,
de 2 de dezembro de 2013, ambas do Conselho da Justiça Federal; 1.2) – a pagar multa
em favor da UNIÃO e do Município de Campo Grande, no valor equivalente a oito vezes
o valor da remuneração por ele percebida em novembro de 2012 (ID 11514913 - f. 18),
corrigida pelo IPCA-E; 1.3) – condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais;
1.4) – sem honorários (STJ - AgInt no REsp 1531504/CE – 15.09.2016);  2) – após o
trânsito em julgado desta decisão, proceda-se à inclusão do nome do réu no Cadastro
Nacional de Condenados por Ato de Improbidade; 3) – antes disso, considerando que a
inicial não pleiteou o desfazimento dos totens erigidos nas obras alusivas aos convênios
federais já referidos, a remeta-se cópia integral dos autos ao MPF para as providências
cabíveis, com base no disposto no art. 7º  da Lei nº 7.347/1985; 4) – NOS autos físicos
cientifiquem-se  as partes de que os presentes autos foram virtualizados, mantida a
mesma numeração. Após, arquivem-se os autos físicos.

P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

Campo Grande, MS, 18 de outubro de 2018.

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

JUIZ FEDERAL
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