
-------------------- --------

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Major Olimpio

Ofício N° 02/2020/GSOLlMPI

Brasília, DF, 30 de janeiro de 2010.

A Sua Excelência o Senhor

Edgard Camargo Rodrigues

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Pulo

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar as dignas

providências no sentido de que seja apurada a conduta IMPROBA do Governador do

Estado de São Paulo, João Dória.

Para tanto, dentro do livre convencimento de Vossa Excelência, seja:

a) feita a suspensão imediata do Edital de licitação de CONCORRÊNCIA N°

01/2020 PROCESSO SG N° 1.074.856/2019;

b) proposta a ACÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA, nos termos do art. 33 da Constituição do Estado c/c arts. 14,

16 e 17 da Lei Federal n" 8.429/92.

Os pedidos supracitados são em razão dos motivos de fato e de direito

expostos a seguir.

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, devido a ampla divulgação

pela mídia, que o Secretário de Governo do Estado, a mando do Governador João

Dória publicou edital de licitação para contratação de empresa de comunicação para

monitoramento e atuação nas redes sociais. Dessa forma, o governo, utilizando
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milhões dos impostos dos contribuintes, está praticando ato ilegal, com desvio de

finalidade e com flagrante ilegalidade, que merece apuração, devido as graves

denúncias que estão sendo publicadas pelas redes sociais e mídia no Brasil.

Tudo pode ser comprovado, conforme se depreende das notícias abaixo:

"Governo de São Paulo abre edital para monitorar perfis em redes

sociais"

Posted on 29 de janeiro de 2020 by ítalo Bianchi

(http://gazetaconservadora.com.br/governo-de-sao-paulo-abre-edital-para

monitorar-perfis-em-redes-sociais/)

"Dória vai contratar empresa para fichar "detratores" na internet e criar

GIFs"

(https:/lwww.mpc.sp.gOV.br/com posicao/procu rador-geral-thiago-pinhei ro-

limai)

Excelência, nos ensina Wallace Paiva Martins Júnior:

(...) o direito à moralidade administrativa é direito público subjetivo, cujo

titular é a coletividade indivisivelmente considerada, que pode exigir

seu cumprimento da Administração Pública. Para efeito da disciplina

interna desta, a moralidade administrativa impõe aos seus agentes a

sua observância, aparecendo como um dever inerente ao desempenho

de qualquer função ou atividade pública'.

MARTINS JÚNIOR. Wallace Paiva. Probidade administrativa. São Paulo: Saraiva, 200 I, p. 98
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Excelência, temos fortes evidências de que o Governador João Dória

pretende monitorar perfis influenciadores na interneI. Permitindo que 'Detratores' e

'apoiadores' de seu governo sejam monitorados por uma empresa

particular, contratada mediante um edital (que utiliza exatamente estes termos para

classificar quem deverá ser acompanhado). Tudo isso usando recurso milionários dos

cofres públicos, O valor total estimado para a execução do objeto deste certame é de

R$ 15.804.710,96 (quinze milhões, oitocentos e quatro mil. setecentos e dez reais e

noventa e seis centavos), bem como toda estrutura de governo.

Esse fato fica maios evidenciado pelo histórico do governador, pois consta

que já não é a primeira vez que João Dória utiliza o expediente. Em 2017 ele foi

acusado de contratar uma equipe de advogados para caçar informações na internet

sobre adversários políticos e intimidar críticos.

Mais ainda, durante a campanha à Presidência de Aécio Neves, em 2014, foi

dele a iniciativa de montar times de advogados especializados em processos nas redes

sociais para retirar do ar perfis que denunciavam ou criticavam o então candidato -s:socialdemocrata.

No entanto, ao que se sabe, pelo menos, nestas outras ocasiões a

contratação não era feita por meio público, utilizando-se da máquina estatal. Agora,

João Dória lança um edital onde utiliza o Governo de São Paulo como operador na

contratação dos serviços de perseguição aos seus críticos na internet, fato que agrava

ainda mais a ação.

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o art. 37, caput, da CF/88,

estabelece os princípios magnos que compõe o regime Jurídico administrativo de direito

público, impondo à administração pública a estrita obediência aos princípios de

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
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Neste sentido. Imperioso se faz concluir que, além de violar as suas

obrigações como chefe do Poder Executivo, o Governador praticou atos de

improbidade administrativa, ao se desviar dos princípios da impessoalidade

(finalidade), moralidade e legalidade, previstos na própria Constituição, bem como no

art. 11, caput, da Lei Federal nO8.429/92, verbis:

Lei Federal n? 8.429/92

Seção III

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os

Princípios da Administração Pública

( ...)

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: (...)

É válido ressaltar, que o comportamento de um agente público contrário ao

princípio da legalidade é intolerável no âmbito de um Estado que se proclama como

Democrático de Direito, mormente quando praticado por agente estatal incumbido

constitucionalmente de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do

patrimônio e cuja atuação funcional submete-se integralmente aos ditames da lei,

consoante a preleção do insigne Celso Antônio Bandeira de Mello:

(...) o princípio da legalidade é o da completa submissão da

Administração às leis. Esta deve tão somente obedecê-Ias, cumpri-Ias,

pô-Ias em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde

o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o

mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes,

obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder
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Legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no direito brasileiro"

A prática de ato de improbidade administrativa pelo Governador fica

evidenciada, também, pela violação aos princípios da legalidade, publicidade,

moralidade e ao dever de honestidade e lealdade às instituições públicas.

Esclarecendo o alcance do dever de honestidade, o eminente Fábio Medina

Osório pontifica:

o desonesto é um desleal, mas também o é o ineficiente, caso haja

medidas específicas de reprovação sobre suas condutas. (...) Veja-se

que o legislador não quis estabelecer somente os deveres de

imparcialidade ou honestidade. Esses deveres se encontram

entrelaçados, mas é certo que a lealdade institucional, além de

abranger tais deveres públicos, também traduz a perspectiva de

punição à intolerável ineficiência funcional, no marco do qual o improbo

se revela desleal em face do setor oublico-.

O princípio da moralidade administrativa, tem origem justamente na teoria do

desvio de poder como limite da conduta do agente público. É pressuposto de validade

para todo e qualquer ato administrativo, como elemento essencial à boa administração

pública.

O princípio da moralidade deve ser objetivamente considerado (na linha do

que modernamente se apregoa para o princípio da boa-fé objetiva), dele admitindo-se

apenas uma de duas soluções: ou o ato não agride o princípio (tanto por ser a conduta

fiel ao princípio da legalidade ou por se caracterizar como mera irregularidade

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 5" edição,
1994, p. 48.
3 OSÓRlO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa Editora Revista dos Tribunais. São Paulo,
2007, pág. 144 "
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administrativa) ou é imoral - tertium non datur. Isso quer dizer que o princípio da

moralidade administrativa, por sua centralidade no ordenamento Jurídico brasileiro, não

admite relativização, pOISdescabe falar em semiprobidade, meia probidade ou quase

probidade. A conduta é proba ou não é. (RESP nO 892.818-RS. Relator Ministro

Herman Benjamin)

Portanto Excelência, diante de tão flagrante ilegalidade, e tendo em vista a

competência constitucional e legal do Tribunal de Contas no controle externo dos atos

administrativos, tudo em defesa da moralidade pública e do serviço público, que se

encontra cabalmente sedimentada na Magna Carta, no art. 33 da Constituição

Estadual, c/c a Lei Federal n° 8.429/92, sendo assim necessária a atuação, para

suspender imediatamente o Edital e apurar devidamente, propondo a ação competente

para responsabilização, uma vez restando comprovado o Ato de Improbidade

Administrativa.

Certo do atendimento do pedido, coloco-me à disposição.

Atenciosamente,
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