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PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0002858-16.2019.8.27.2716/TO

AUTOR: CARLOS GUILHERME GONÇALVES QUIDUTE
RÉU: MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS

RÉU: GLEIBSON MOREIRA ALMEIDA

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO POPULAR movida por CARLOS GUILHERME
GONÇALVES QUIDUTE em desfavor de GLEYBSON MOREIRA ALMEIDA e
MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS-TO.

 

Sustenta que por ocasião do aniversário da cidade de Dianópolis, em 26 de
agosto de 2019, fora promovido pelo gestor um vídeo institucional, com duração de 01 (um)
minuto, constando a divulgação do trabalho realizado pela Administração, imagens de
Dianópolis e pontos turísticos.

 

Aduz ainda que, no momento final do vídeo, o prefeito aparece na beira de um
despenhadeiro, flamulando a bandeira do município de Dianópolis, em um claro propósito de
se promover pessoalmente.

 

Desta  feita,  apresentou  Ação  Popular,  acreditando  tratar-se  de  ato  ilegal  e
lesivo  ao  patrimônio  público,  em  conformidade  com  a  Lei4.717/65,  requerendo  ao 
final  a procedência  dos  pedidos  e  consequente  anulação  do  contrato  administrativo 
impugnado, ainda,  a  condenação  do  Prefeito  ao  ressarcimento  ao  erário  de  R$ 
16.000,00  (dezesseis  mil reais).

 

Contestação (evento 21).

 

Réplica (evento 27).

 

Manifestação do MP (evento 39).
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É o relatório. Fundamento e Decido.

 

O feito deve ser julgado de forma antecipada, não havendo necessidade de
produção de outras provas em audiência (art. 355, I, CPC).

 

Primeiramente verifica-se que a parte requerente comprovou a condição de
eleitor (evento 01, 3) com a apresentação do título eleitoral e trouxe documentos que
comprovam   o   pagamento   pelo   Município   dos   valores   decorrentes   da   publicidade
referida (evento 01, 06).

 

Os   requeridos   não   negam   que   o   vídeo   pago   pelo   Município   e
exposto no ano de 2019 exibe a imagem pessoal do atual prefeito, Gleibson Moreira Almeida.

 

A boa técnica recomenda analisar se o ato praticado pelo agente está em
consonância com os princípios administrativos que devem nortear a atividade estatal e, em
um segundo momento, a ocorrência de outros efeitos, como o dano ao patrimônio público e o
enriquecimento ilícito, passando-se à aplicação das sanções.

 

A propósito leciona Emerson Garcia e Rogério Pacheco, na obra Improbidade
Administrativa, 2ª edição, Editora Lúmen Júris, 2004 p. 03 e 07):

 

"(...) os desvios comportamentais que infrinjam a normatividade estatal ou os
valores morais de determinado setor em troca de uma vantagem correlata, manifestar-se-ão
como formas de degradação dos padrões ético-jurídicos que devem reger o comportamento
individual nas esferas pública e privada. (...). Especificamente em relação à esfera estatal, a
corrupção indica o uso ou a omissão, pelo agente público, do poder que a lei lhe outorgou
em busca da obtenção de uma vantagem indevida para si ou para terceiros, relegando a
plano secundário os legítimos fins contemplados na norma. Desvio de poder e
enriquecimento ilícito são elementos característicos da corrupção."

 

Estabelece o art. 37 da Constituição da República de 1988 que:
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"A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. § 1º.. A publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

 

 

Pois bem.

 

Analisando o vídeo de evento 36, verifica-se que a música utilizada se refere à
gestão do prefeito requerido, no sentido de que trabalha, faz, produz, planta e colhe o futuro,
e que quer avançar.

 

As imagens do vídeo também exibem obras e serviços públicos, evidenciando o
intuito de promover a própria gestão. E ao final do vídeo, o slogan da gestão (“GESTÃO
EFICIENTE”) e o período da gestão (2017-2020).

 

Quanto ao dolo, é claro que o gestor público tem ciência de seus deveres
enquanto agente público, devendo zelar pela máxima preservação do interesse público, sendo
evidente nesse aspecto que não se pode imprimir aspectos pessoais na administração dos
interesses municipais.

 

Desta feita, a meu ver, o requerido pretendeu fazer, intencionalmente, promoção
pessoal de seu governo ao veicular publicação aos munícipes, utilizando de verba pública
para a elaboração e veiculação do vídeo.

 

Com efeito, pelo princípio da impessoalidade, "o alvo a ser alcançado pela
Administração é somente o interesse público, e não se alcança o interesse público se for
perseguido o interesse particular, porquanto haverá nesse caso sempre uma atuação
discriminatória". (José dos Santos Carvalho Filho - Manual de Direito Administrativo - 15ª
edição - Lumem Juris - p. 17).
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No caso em tela, é evidente que o requerido agiu de forma deliberada e
consciente ao promover sua autopromoção.

 

Houve afronta consciente e dolosa ao princípio da impessoalidade, pois o
requerido não observou o interesse público, além do dano ao erário, pois foram utilizados
recursos públicos para a confecção das publicações.

 

Neste sentido:

 

Processo: 00183270520198270000 EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO POPULAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DOS IMPUTADOS ATOS ILEGAIS. LESIVIDADE AO
PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O AJUIZAMENTO DE AÇÃO POPULAR TEM POR ESCOPO A
ANULAÇÃO DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, À MORALIDADE
ADMINISTRATIVA, AO MEIO AMBIENTE E AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
(ART. 5º, INCISO LXXIII, DA CF). O OBJETO DA AÇÃO É DE NATUREZA
ESSENCIALMENTE DESCONSTITUTIVA, QUE PRESSUPÕE ATO ESTATAL (OMISSIVO
OU COMISSIVO) E OBRIGATÓRIA LESÃO À COISA PÚBLICA. 2. AUSÊNCIA DE
PROVAS DA PRÁTICA DOS ATOS APONTADOS ILEGAIS E TAMPOUCO DA
OCORRÊNCIA DE DANOS E/OU PREJUÍZO AO ERÁRIO, REQUISITO
IMPRESCINDÍVEL DA AÇÃO POPULAR, É IMPERIOSA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS. 3. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME
NECESSÁRIO.

 

 

Sendo assim, entendo no mesmo sentido que o Ministério Público que o ato
impugnado foi revestido do intuito de autopromoção e financiado pelo dinheiro público,
sendo cabível e necessária a reparação do erário.

 

Por todo o exposto, e de acordo com o entendimento do MP, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar ao segundo requerido MUNICÍPIO DE
DIANÓPOLIS-TO a anulação do contrato administrativo impugnado (evento 01, doc 7) e a
condenação do primeiro requerido GLEYBSON MOREIRA ALMEIDA ao ressarcimento
dos danos causados ao erário, na importância de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) com
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fulcro no art. 1º e ss da Lei 4.747/65 e juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, extinguindo o processo
com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

 

Custas e despesas processuais pela parte requerida e honorários que fixo em
20% sobre o valor da condenação, atendidos a natureza e importância da causa (art. 85, § 2º,
III, CPC e art. 12, da Lei 4747/65)

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

P.R.I.

 

Dianópolis-TO, 15 de junho de 2020.

JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA

Juiz de Direito

 

Documento eletrônico assinado por JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 829599v2 e do código CRC e8a0b4a9.
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