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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO 
DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL/SP.  

 

 

 

Distribuição por dependência 

Conexão ao Processo n° 1004481-97.2018.8.26.0053 

 

 

 

     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° 14.0695.0000921/2017-3, vem, respeitosamente, propor Ação Civil 

de Responsabilidade pela Prática de Ato de Improbidade 

Administrativa em face de JOÃO AGRIPINO DA COSTA DÓRIA 
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JUNIOR, Prefeito Municipal 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 no Viaduto do Chá, n° 15, Bairro Centro, 

CEP: 01002-020, nesta Capital, pelos motivos de fato e de direito a seguir 

expostos: 

 

 

1. PRELIMINAR – DA CONEXÃO  

 

Foi proposta pelo 1° Promotor de Justiça do Patrimônio 

Público e Social da Capital a Ação Civil Pública de Responsabilidade Civil pela 

Prática de Ato de Improbidade Administrativa n° 1004481-97.2018.8.26.0053 

(doc. 01), em trâmite perante este Juízo, em face do requerido JOÃO 

DÓRIA pelo uso indevido de bens públicos para promoção pessoal, 

especificamente com relação ao programa SP CIDADE LINDA. 

 

O fundamento da mencionada ação consiste na utilização 

de publicidade oficial subsidiada com dinheiro público em proveito próprio, 

bem como no enriquecimento ilícito do requerido com a propaganda pessoal, 

fato este gerador de prejuízo ao erário e lesão aos princípios que norteiam a 

Administração Pública, com o uso reiterado do slogan SÃO PAULO – 

CIDADE LINDA, sem, no entanto, ter caráter educativo, informativo ou de 

orientação social.  
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  Baseia-se na violação ao artigo 37, § 1°, da Constituição 

Federal, à Lei Orgânica do Município de São Paulo e, como consequência, aos 

artigos 9°, inciso XII; 10, inciso IX; e 11, inciso I, estes últimos da Lei n° 

8.429/92. 

 

Como se verá adiante, o fundamento desta ação coincide 

de forma plena com o do processo n° 1004481-97.2018.8.26.0053: uso de 

publicidade dos atos administrativos praticados pela gestão municipal em 

proveito pessoal do requerido JOÃO DÓRIA, sem ela possuir caráter 

educativo,  informativo ou de orientação social. 

 

Dispõe o artigo 55, caput, do Código de Processo Civil que 

reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir.  

 

Evidente que o caso aqui exposto e o objeto do processo 

n° 1004481-97.2018.8.26.0053 são conexos, pois possuem a mesma causa de 

pedir. Vejamos. 

 

A doutrina conceitua a causa de pedir como os 

fundamentos de fato e de direito expostos no pedido. Adotou-se, conforme 
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lição de Nelson Nery Jr.1, a teoria da substanciação do pedido, segundo a qual se exige, 

para a identificação do pedido, a dedução dos fundamentos de fato e de direito da pretensão.  

 

Divide-se a causa de pedir entre remota e próxima. A causa 

de pedir remota é o direito que substancia o pedido do autor, enquanto que a 

causa de pedir próxima é a lesão ou ameaça de lesão ao direito posto em juízo. 

 

A conduta ilegal adotada pelo requerido JOÃO DÓRIA é 

a mesma nas duas ações: o uso de publicidade oficial da gestão municipal 

com a finalidade de promoção pessoal do requerido. Além do mais, os 

dispositivos legais violados e utilizados para fundamentar as ações (causa de 

pedir remota) também são os mesmos.  

 

Ainda que não admita Vossa Excelência o reconhecimento 

da conexão entre as ações com base no artigo 55, caput, do Código de 

Processo Civil, há de ser reconhecida a conexão por prejudicialidade.   

 

Prevê o artigo 55, § 3°, do Código de Processo Civil que 

serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão 

entre eles. 

 

                                           
1 Código de Processo Civil Comentado. Ed. Revista dos Tribunais: 16ª Ed., 2016, p. 377. 
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Este dispositivo positivou o que a doutrina e 

jurisprudência denominam de conexão por prejudicialidade.  

 

Entendia-se, antes do advento do Código de Processo Civil 

de 2015, que as hipóteses previstas no artigo 103 do CPC/73 eram 

insuficientes, pois haviam casos em que era evidente a existência de um elo de 

conexão entre causas que não se enquadravam nas hipóteses previstas 

expressamente.   

 

Ante essa insuficiência, no ano de 2015 pacificou o 

Superior Tribunal de Justiça a possibilidade dessa conexão por 

prejudicialidade: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES. 

RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS 

CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE 

EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 

CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. 

1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar 

com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus 

elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da 

identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de 
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conexão (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de 

Janeiro: Forense, 2001). 

2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites 

estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela 

identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes 

ações, superando a simples identidade parcial dos elementos 

constitutivos das ações. 

(...) 

4. O efeito maior da conexão é a modificação de competência, com 

reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não 

acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará 

a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a 

conexa seja, enfim, resolvida. 

(...) 

É a partir da constatação desta insuficiência do conceito legal que 

surge a inevitável identificação da conexão com o fenômeno da 

prejudicialidade, uma vez que o fundamento maior da 

conexão, assim como da prejudicialidade, é o fato de 

haver entre determinadas relações jurídicas uma força 

que as atrai, fazendo com que essas questões 

mereçam caminhar unidas. 

(...) 

Esclarece o doutrinador que a conexão por prejudicialidade pode ser 

classificada segundo a influência que uma causa exerce sobre a outra. 
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Será determinativa a prejudicialidade se a matéria da ação anterior 

resolver aspectos que devem ser levados em conta para o julgamento da 

ação posterior, direcionando o sentido em que o juiz decidirá. Por sua 

vez, na conexão por prejudicialidade impeditiva, a causa deve, lógica e 

necessariamente, ser decidida antes, tornando-se dispensável ou 

impossível o conhecimento da posterior. (REsp n° 1.221.941/RJ, 

4ª Turma, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 24/02/2015). 

 

No presente caso, pode-se convencionar a existência da 

prejudicialidade determinativa, visto que os aspectos a serem julgados 

na demanda proposta em razão do uso do slogan SÃO PAULO – 

CIDADE LINDA serão novamente analisados pelo Poder Judiciário 

quando apreciar a promoção pessoal do requerido JOÃO DÓRIA com 

o uso do bordão ACELERA SP e respectiva identidade visual. 

 

O fato não deixa de ser o mesmo: o requerido utiliza de 

sua posição como Prefeito do Município de São Paulo para promover-se às 

custas do erário público, em claro desrespeito à Constituição Federal e à Lei 

Orgânica do Município de São Paulo, vinculando a sua imagem à programas 

de governo e atos administrativos que somente poderiam ser identificados 

pelos símbolos oficiais do Município de São Paulo.  

 

Desta feita, seja em razão do reconhecimento da conexão 

propriamente dita ou da conexão por prejudicialidade, requer seja a 
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presente ação distribuída por dependência ao processo n° 1004481-

97.2018.8.26.0053, em trâmite perante este MM. Juízo. 

 

 

2. EXPLANAÇÕES INICIAIS 

 

É função institucional do Ministério Público, prevista 

expressamente na Carta Magna e em diplomas legais, a defesa do patrimônio 

público e social e da probidade administrativa2. 

 

Cabe ao Parquet, portanto, a salvaguarda da Carta Magna, 

incumbindo-lhe o dever de fiscalizar o devido cumprimento por parte da 

Administração Pública dos princípios que permeiam a sua atividade, 

conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal: 

 

A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

                                           
2 Artigo 129, inciso III, Constituição Federal: São funções institucionais do Ministério Público (...) promover 

o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social (...). 

Artigo 25, inciso IV, alínea ‘b’, da Lei Federal n° 8.625/93: Além das funções previstas nas Constituições 

Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público (...) promover o 

inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei (...) para a anulação ou declaração de nulidade de atos 

lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas 

administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem. 

Artigo 103, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual n° 734/93: São funções institucionais do Ministério 

Público, nos termos da legislação aplicável (...) promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção, a prevenção e a reparação dos danos causados ao patrimônio público e social (...). 
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Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade (...). 

 

A Administração Pública deve pautar a sua atuação pelos 

princípios que a regem e especialmente, no presente caso, à publicidade de 

seus atos, programas, obras, serviços e campanhas e a impessoalidade em 

relação aos agentes políticos que a representam, cabendo ao órgão ministerial 

a sua fiscalização. 

 

O parágrafo 1° do mencionado artigo 37 da Constituição 

da República estabelece 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 autoridades ou servidores públicos. 

 

A inobservância deste preceito constitucional e o 

desrespeito aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, todos 

incluídos no leque de proteção da norma supracitada, caracterizam a 

promoção pessoal do administrador público, fato este ensejador da 

incidência dos ditames previstos na Lei Federal n° 8.429/92, configurando 

desvio de finalidade e, consequentemente, a prática de ato de improbidade 

administrativa. 
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O espírito da norma não é proibir a publicidade dos atos 

administrativos ou de governo, mas, sim, vedar o culto ao personalismo, à 

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, o que muito tem 

ocorrido atualmente, através do uso exacerbado das mídias sociais em 

períodos de campanha eleitoral e durante os mandatos dos candidatos eleitos 

pelo povo. 

 

Feitos estes esclarecimentos iniciais, passemos à análise do 

caso sub judice.  

 

 

3. DOS FATOS 

 

Segundo se apurou no incluso Inquérito Civil nº 

14.0695.0000921/2017-3, em trâmite na Promotoria de Justiça do Patrimônio 

Público e Social da Capital/SP (doc. 02), o requerido JOÃO AGRIPINO 

DÓRIA JUNIOR, enquanto candidato ao cargo de Prefeito do Município de 

São Paulo nas eleições realizadas no ano de 2016, utilizou-se do bordão 

ACELERA SP para a sua campanha (Coligação “Acelera SP”, formada pelos 

partidos políticos PSDB, DEM, PHS, PMB, PP, PRP, PSL, PTDOB, PTC e 

PV) e, posteriormente, para sua promoção pessoal, enquanto Prefeito do 

Município de São Paulo.  
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Buscou o requerido, com o uso da expressão 

#ACELERASP, consolidar sua imagem como candidato eficiente - 

#joaotrabalhador, supostamente preocupado com o desenvolvimento do 

Município de São Paulo e com a celeridade dos serviços prestados pela 

Administração Pública Municipal. Utilizava, durante a campanha eleitoral de 

2016, a hashtag #ACELERASP e um símbolo com suas mãos que, como é 

sabido, tornou-se sua marca registrada. 

 

 

 

O requerido usou da expressão durante todo o período 

de sua campanha. 

  

Empregou a expressão em vídeos publicados nas redes 

sociais (Twitter e Facebook, por exemplo), em fotos, banners, ou seja, em 
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quaisquer meios de comunicação em que propagava a sua candidatura à 

Prefeitura de São Paulo. 

 

Além do uso da expressão #ACELERASP, também 

vinculou a expressão ao símbolo  tanto nas prévias partidárias como 

durante sua campanha eleitoral: 
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Após a sua eleição permaneceu utilizando-se da expressão 

#ACELERASP, conforme a seguir será demonstrado. 

 

Uma vez diplomado e empossado no cargo de Prefeito do 

Município de São Paulo, o requerido JOÃO DÓRIA em todas as suas 

manifestações públicas, inclusive por intermédio de suas redes sociais, 

terminava seu discurso com a expressão #ACELERASP, gesticulando com 

as mãos o símbolo que se tornou a marca da referida expressão. 

 

O slogan #ACELERASP tornou-se intimamente ligado à 

imagem do requerido JOÃO DÓRIA. 

 

Foi recorrente o seu uso em atos e eventos oficiais da 

Prefeitura Municipal de São Paulo, mesmo após o término da campanha 

eleitoral, como veremos a seguir: 
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Sempre vinculando o slogan e o símbolo à sua pessoa e aos 

seus perfis pessoais nas mídias sociais, demonstrou o requerido JOÃO 

DÓRIA extremo descaso e menoscabo com a ética e a moralidade que devem 

permear a sua atuação enquanto detentor de mandato eletivo. De maneira 

inquestionável tornou personalíssimo o bordão #ACELERASP, atentando 

fortemente contra os princípios que norteiam a Administração Pública, 

especialmente o da impessoalidade. 

 

Sem pudor e qualquer embaraço, o requerido JOÃO 

DÓRIA, através da vinculação de sua imagem a uma de suas diversas 
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logomarcas, faz promoção pessoal e dribla incontestavelmente expressa 

proibição constitucional. Busca unicamente personalizar a sua atuação como 

Prefeito da cidade de São Paulo, atrelando seus supostos feitos, programas 

eleitorais e atuação como governante ao bordão e símbolo, aos quais vincula à 

sua imagem, configurando, tal ato ilegal, evidente e inaceitável promoção 

política pessoal.  

 

 O requerido JOÃO DÓRIA se vale de slogans e identidade 

visual de seus programas políticos regularmente. Apenas a título de exemplo, 

podem ser demonstrados os seguintes casos de uso de identidade visual em 

programas de governo: 
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O requerido divulga tais programas e vincula a sua 

imagem em todos eles não como Prefeito do Município de São Paulo, 

mas de João Dória, político, sem qualquer menção aos símbolos 

oficiais do Município de São Paulo: 
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O uso da expressão #ACELERASP em todas as 

manifestações em público e em redes sociais do requerido JOÃO 

DÓRIA tornam personalíssimo o exercício da função de Prefeito, 

vinculando o bordão à pessoa do político João Dória, de molde a dar 

impressão aos cidadãos de que os programas desenvolvidos durante seu 

mandato seriam decorrência lógica de sua suposta eficiência – ou, como faz 

questão de sempre apontar o requerido em suas postagens em redes sociais, 

ao #JOÃOTRABALHADOR. 

 

Ao utilizar essa “marca pessoal” ao invés dos símbolos 

oficiais do Município de São Paulo em todos os eventos ou atos da Prefeitura 

Municipal, o requerido JOÃO DÓRIA vincula os “feitos” alcançados em seu 

recente mandato à sua imagem e carreira política pessoais, como forma de 

propaganda individual e consolidação de seu status no cenário político 

brasileiro. E é aqui que reside a ilicitude no agir do requerido: não busca 

ele a identificação da Prefeitura Municipal de São Paulo, mas sim do 

Prefeito João Dória. A promoção pessoal do demandado é evidente. A 

ilegalidade tanto civil quanto criminal é patente. 

 

O desvio de finalidade constante nas atitudes do requerido 

JOÃO DÓRIA afronta os princípios constitucionais da impessoalidade, 

legalidade e moralidade administrativa, da supremacia e indisponibilidade do 

interesse público e, como consectário lógico, à probidade inerente àqueles que 

exercem mandato eletivo, visto que, segundo o artigo 1°, parágrafo único, da 
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Lei Orgânica do Município de São Paulo, são símbolos oficiais apenas o 

brasão e a bandeira do município3.  

 

Sequer pode o requerido argumentar que não se trata de 

promoção pessoal, e sim de publicidade com caráter educativo ou 

informativo, uma vez que constantemente tenta firmar a sua imagem de 

#JOAOTRABALHADOR, de Prefeito que busca incessantemente a 

melhora do município que governa, de gestor da coisa pública que acelera. 

Mostra a sua rotina frenética, sem tempo para descanso, sem tempo para 

desacelerar e buscar – supostamente - o melhor para o Município de São 

Paulo.  

 

O artigo 1° da Lei Municipal n° 14.166/2006 dispõe que 

os governantes do Município de São Paulo não poderão usar nenhuma 

logomarca de identificação de sua administração que não seja o brasão 

oficial da cidade, com a inscrição “Cidade de São Paulo”.  

 

Personalizar a propaganda oficial pública para vincular uma 

atividade administrativa a determinado agente público é manifestamente 

contrário a todo o previsto no ordenamento jurídico pátrio, visto que a 

imputação das atividades administrativas deve ser atribuída ao órgão 

                                           
3 Artigo 1°. O Município de São Paulo, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado de São 
Paulo, exercendo a competência e a autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, asseguradas 
pela Constituição da República, organiza-se nos termos desta Lei. 
Parágrafo único. São símbolos do Município a bandeira, o brasão e o hino.  
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público, e não à pessoa que transitoriamente o ocupa – ou à eventual 

qualidade dessa pessoa.  

 

 

4.  DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 

 

4.1. BREVE INTRODUÇÃO 

 

A partir das provas colacionadas aos autos e que 

acompanham esta inicial, não restam dúvidas a respeito do emprego irregular 

de bordão e símbolo utilizados durante a campanha eleitoral do requerido 

após sua diplomação e posse no cargo de Prefeito do Município de São Paulo.  

 

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:  

 

                                           
4 Curso de Direito Constitucional Positivo. 35ª Ed.: Editora Malheiros, 2011, p. 669/670. 
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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.  

 

Inconteste, portanto, que a conduta do requerido, ao 

empregar símbolo e slogan utilizados durante sua campanha eleitoral em 

publicidade de atos administrativos da Administração Pública, encontra 

vedação expressa na Constituição Federal. 

 

                                           
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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Além do mais, a conduta do requerido caracteriza ato de 

improbidade administrativa, viola o artigo 1° da Lei Orgânica do Município de 

São Paulo6; os artigos 1° e 2° da Lei Municipal n° 14.166/20067 e o previsto 

no artigo 1°, incisos I, II e XIV, do Decreto-lei n° 201/67, cujo conteúdo a 

seguir se transcreve: 

 

Art. 1°. São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, 

sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do 

pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 

I – apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito 

próprio ou alheio; 

II – utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de 

bens, rendas ou serviços públicos; 

(...) 

XIV – negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou 

deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da 

impossibilidade, por escrito, à autoridade administrativa. 

                                           
6 Art. 1°. O Município de São Paulo, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado de São 
Paulo, exercendo a competência e a autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, asseguradas 
pela Constituição da República, organiza-se nos termos desta lei. 
Parágrafo único. São símbolos do Município a bandeira, o brasão e o hino.  
7 Art. 1°. Os governantes do Município de São Paulo não poderão usar nenhuma logomarca de identificação 
de sua administração que não seja o brasão oficial da cidade, com a inscrição “Cidade de São Paulo”. 
§ 1°. Fica expressamente proibido o uso de qualquer logotipo ou logomarca que insinue ou lembre por 
semelhança o símbolo de partido político. 
§ 2°. A proibição de que trata este artigo é aplicável à Administração Direta e Indireta de todos os poderes do 
Município, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
Art. 2°. A proibição a que se refere o artigo anterior é também aplicável aos veículos oficiais e conveniados, 
prédios, uniformes, placas de publicidade ou identificação de obras, a qualquer tipo de material, objetos e 
alimentos doados à população e publicações oficiais. 
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No bojo desta ação, no entanto, somente serão tratados os 

atos configuradores de violação à probidade administrativa. Vejamos.  

 

 

4.2. DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO 

 

A conduta do requerido caracteriza de forma evidente o 

ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9°, inciso XII da Lei n° 

8.429/92. 

 

Dispõe mencionado artigo que: 

 

Constitui ato de improbidade administrativa importando 

enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 

indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 

atividade nas entidades mencionadas no artigo 1° desta Lei, e 

notadamente: 

(...) 

XII – usar em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 

1° desta Lei. 

 

Servir-se o requerido do slogan e de símbolo a ele 

fortemente conectados, empregados durante a sua campanha eleitoral, 
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especialmente na publicidade dos atos administrativos de sua gestão, implica 

na utilização de verba pública pertencente ao Município de São Paulo em 

proveito próprio, evidenciando manifesto desvio de finalidade do caráter 

educacional, informativo ou de orientação social que deveria orientar a 

publicidade de seu governo.  

 

Lecionam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves8 que: 

 

Com efeito, de acordo com o art. 9°, XII, do referido diploma legal, 

constitui ato de improbidade “usar, em proveito próprio, bens, rendas, 

verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 

mencionadas no art. 1° desta Lei”. O agente, que emprega o dinheiro 

público no custeio de publicidade que lhe garantirá a promoção 

pessoal, está, nitidamente, usando em proveito próprio a renda da 

entidade a que presta serviços. 

 

Para que seja caracterizado tal ato, é necessário o 

preenchimento de alguns requisitos, a saber: a) uso de bem, sendo 

desnecessário o ânimo de assenhoramento definitivo dele e suficiente o uso 

do referido bem; b) uso indevido de bem público, ou seja, seu uso em 

desacordo com os institutos legitimadores de uso de bens públicos; c) uso em 

proveito próprio do agente; e d) com consequente vantagem por prestação 

negativa. 
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Necessário se faz esclarecer o último requisito para a sua 

configuração – vantagem econômica por prestação negativa. 

 

Trata-se de caso ímpar de ato ímprobo, tendo em vista que 

não há um acréscimo patrimonial típico, ou seja, não são adicionados bens 

materiais ao patrimônio do agente.  

 

É notório que possui o requerido grandes pretensões 

políticas, projetando a sua carreira política desde a assunção do cargo de 

Prefeito do Município de São Paulo9.   

 

Ao utilizar-se de verbas públicas para campanha ilícita com 

cunho de promoção pessoal, através da vinculação de seu bordão e símbolo às 

ações e programas de governo desenvolvidos em sua gestão, o requerido 

obteve divulgação ampla de sua imagem política às custas do erário público, 

auferindo, como consequência, vantagem patrimonial indevida.  

 

 

 

 

                                                                                                                                
8 Improbidade Administrativa. 7ª Ed.: Ed. Saraiva, p. 526, 2014.  
9 Apenas a título de exemplo, pode a pretensão política do requerido João Dória ser ilustrada pelas seguintes 
reportagens amplamente divulgadas: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/doria-esquiva-mas-
covas-declara-que-prefeito-sera-candidato-a-governador.shtml, 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/psdb-confirma-calendario-que-favorece-candidatura-de-doria-
a-governador.shtml e https://exame.abril.com.br/brasil/doria-chega-para-reuniao-do-psdb-sob-gritos-de-joao-
governador/ 
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4.3. DO PREJUÍZO AO ERÁRIO 

 

Como descrito e demonstrado alhures, o requerido JOÃO 

DÓRIA usa indevidamente de sua condição de Prefeito do Município de São 

Paulo para promoção pessoal mediante o emprego de símbolos, gestos e 

bordões relacionados à expressão #ACELERASP. 

 

A gestão do requerido JOÃO DÓRIA busca utilizar a 

publicidade inerente aos atos administrativos praticados pelo governo para 

fazer propaganda pessoal própria, de sua persona política, usando 

indevidamente o dinheiro público. Instiga não apenas os cidadãos paulistanos 

a vincularem a sua imagem àquela de um político que acelera com vistas ao 

resguardo do interesse público e social, mas também de todos os cidadãos 

brasileiros, principalmente diante das pretensões políticas conhecidas do 

requerido. 

 

Com esta propaganda pessoal, há 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 “feitos 

eleitoreiros” divulgados e vinculados à sua imagem, e não à Administração 

Pública Municipal. 

 

Prevê o artigo 10, caput e inciso IX, da Lei Federal n° 

8.429/92 que: 
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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. 

 

O requerido, ao utilizar de símbolo e bordão para 

personalizar a sua atuação como Prefeito do Município de São Paulo, antes 

utilizados enquanto candidato, possibilitou, além do evidente desperdício de 

verba pública, o dano e a dilapidação do patrimônio municipal.  

 

O emprego do slogan #ACELERASP, seja pela hashtag ou 

pelo símbolo já difundido e implicitamente conectado a referido bordão, 

vincula a atuação do Prefeito à pessoa política de JOÃO DÓRIA.  

 

O correto seria ele, como Chefe do Poder Executivo 

Municipal, impedir a personalização de programas de governo, bordões ou 

quaisquer tentativas nesse sentido. Mas assim não agiu. Entendeu por bem 

inserir em materiais e divulgações oficiais tanto a expressão #ACELERASP 

como o símbolo a ela vinculado.  
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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 flagrante violação à norma constitucional, demonstra o dano ao erário 

público, caracterizando-se como ato de improbidade administrativa10.  

 

 

4.4. 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 

                                           
10 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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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). 
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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 e da 

impessoalidade, incorrendo o requerido na prática de ato de improbidade 

administrativa. Vejamos.  

 

Inicialmente, deve-se ressaltar que, em razão do uso da 

expressão #ACELERASP e o símbolo que a representa durante a campanha 

eleitoral do requerido JOÃO DÓRIA para a Prefeitura do Município de São 

Paulo realizada no ano de 2016, inclusive como nome à coligação partidária 

que encabeçou, estaria o requerido impedido de usá-la quando já detentor do 

mandato eletivo.  

 

Bem esclarece o agora Ministro Sidnei Benetti, à época 

Desembargador do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que: 

 

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). 
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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. 

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. 
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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. 
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Por isso é que a massa de precedentes alinhados nos autos firma 

muito claramente a responsabilidade do Administrador, pelos atos da 

campanha de “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 
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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. 

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 
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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 
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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 

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 Medauar11, 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”. 

  

                                           
11 Direito Administrativo Moderno, São Paulo, RT, 2001, p. 146. 
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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 requerido, que tem atuado na ilegalidade e no desrespeito à 

norma posta, na busca única e exclusiva de sua promoção pessoal. 

 

Ao vincular a sua imagem ao slogan e ao símbolo que o 

representa, atentou o representado contra o princípio da legalidade. Praticou 

ato em evidente desvio de finalidade, sendo este fato, per se, suficiente para a 

configuração do ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11, 

caput e inciso I, da Lei Federal n° 8.429/92. 

 

Deve o administrador da coisa pública 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, violou o 

requerido o princípio da moralidade.  

 

O princípio da moralidade é princípio basilar, de fundo 

constitucional e autônomo que deve informar toda a atuação da 

Administração Pública. 
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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 teleológica12.  

 

Assim, o agente público não pode usar de sua posição 

da mesma forma que se comportaria na esfera privada.  

 

                                           
12 GARCIA, Emerson, ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa, 5ª Ed.: Lumen Juris Editora, 
2010, p. 91-94. 
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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. O requerido 

esqueceu-se disso. 

 

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 requerido violou 

flagrantemente esse importante e fundamental principio administrativo, como 

já amplamente demonstrado pela narração fática. 

 

 

5. DA VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÕES LEGAIS - DA 

PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

 

Como explanado alhures, o requerido empregou slogan e 

símbolo a ele fortemente conectados durante a sua campanha eleitoral e, após 

sua posse e diplomação, continuou fazendo-o na publicidade dos atos 



 
                                        

                                  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 

 

 
______________________________________________________________ 
 

 
40 

 

administrativos de sua gestão. Assim, mesmo impedido, o requerido se serviu 

de verba pública pertencente ao Município de São Paulo em proveito próprio, 

evidenciando manifesto desvio de finalidade do caráter educacional, 

informativo ou de orientação social que deveria pautar a publicidade de seu 

governo. 

 

Tal postura do requerido JOÃO DÓRIA caracteriza ato 

de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, 

previsto expressamente no artigo 9°, caput e inciso XII, da Lei n° 8.429/92: 

 

Constitui ato de improbidade administrativa importando 

enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 

indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 

atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e 

notadamente: 

(...) 

XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 

1° desta lei. 

 

Ainda, pela mesma conduta de utilizar-se de símbolo e 

slogan no exercício de mandato eletivo em materiais e publicidades oficiais do 

Município de São Paulo, anteriormente aplicado para identificar a sua 

candidatura, o requerido JOÃO DÓRIA causou prejuízo ao erário, 
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caracterizando o ato previsto no artigo 10, caput e inciso IX da Lei n° 

8.429/92: 

 

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. 

 

Por fim, ao atentar contra os princípios acima elencados, a 

conduta do requerido JOÃO DÓRIA se amolda 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, e notadamente: 

I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 

diverso daquele previsto, na regra de competência.  
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6. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA 

 

Como nitidamente demonstrado pela exposição dos fatos, 

a utilização de verba pública para a irregular e ilegal campanha de promoção 

pessoal realizada pelo requerido JOÃO DÓRIA deve ser imediatamente 

impedida, face à sua evidente ilegalidade, sob pena de prosseguimento do 

dano causado ao erário.  

 

É incalculável o prejuízo causado com a utilização do slogan 

#ACELERASP, visto que seu emprego ocorre em grande parte da 

divulgação dos atos administrativos praticados pelo requerido enquanto 

Prefeito do Município de São Paulo dos mais diversos programas 

desenvolvidos pela sua gestão.  

 

Além do mais, é cristalino o uso de sua posição para 

promoção pessoal e projeção política, ato este que ofende gravemente a 

Constituição Federal e demais diplomas infraconstitucionais já mencionados, 

bem como os princípios que norteiam a Administração Pública. A violação é 

profunda e dolosa, devendo ser imediatamente coibida pelo Poder Judiciário. 

 

Importante destacar que no bojo da Ação Civil de 

Responsabilidade pela Prática de Atos de Improbidade Administrativa n° 

1004481-97.2018.8.26.0053, em trâmite perante a 11ª Vara da Fazenda Pública 
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do Foro Central da Capital foi deferida a antecipação da tutela, sob os 

seguintes fundamentos: 

 

Com efeito, estabelece o § 1° do artigo 37 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 autoridades ou 

servidores públicos”. 

No âmbito municipal, a Lei n° 14.166/2006 prevê expressamente 

em seus artigos 1° e 2° que: 

“Art. 1°. Os governantes do Município de São Paulo não poderão 

usar nenhuma logomarca de identificação de sua administração que 

não seja o brasão oficial da cidade, com a inscrição “Cidade de São 

Paulo”. 

§ 1°. Fica expressamente proibido o uso de qualquer logotipo ou 

logomarca que insinue ou lembre por semelhança o símbolo de partido 

político. 

§ 2°. A proibição de que trata este artigo é aplicável à 

Administração Direta e Indireta de todos os poderes do Município, 

suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista. 

Art. 2°. A proibição a que se refere o artigo anterior é também 

aplicável aos veículos oficiais e conveniados, prédios, uniformes, placas 
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de publicidade ou identificação de obras, a qualquer tipo de material, 

objetos e alimentos doados à população e publicações oficiais”. 

Acrescenta-se que de acordo com o artigo 1°, § único, da Lei 

Orgânica são símbolos do Município a bandeira, o brasão e o hino. 

Destarte, a atuação do agente público deve ser pautada pela estrita 

observância dos princípios constitucionais que regem a Administração 

Pública, de sorte que sua conduta seja comprometida tão somente com 

o interesse público. 

Assim é que a publicidade dos atos administrativos é garantia 

vinculada ao direito de informação constitucionalmente assegurado aos 

cidadãos, no intuito de fiscalização da atuação dos agentes públicos. 

Em consequência, toda publicidade relacionada às 

atividades da Administração e daqueles que exerçam 

cargos públicos eletivos deve ser restrita à prestação 

de informações acerca da gestão da coisa pública, 

abstendo-se de mencionar nome ou imagem dos 

eventuais responsáveis, sob pena de afronta aos 

princípios da impessoalidade e da moralidade 

administrativa. 

A observância ao princípio da impessoalidade veda a promoção 

pessoal de agentes políticos, em relação à divulgação de atos, 

programas, serviços e obras públicas, posto que devem ser imputados 

ao ente público, à Administração Pública.  
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A antecipação de tutela fora inclusive mantida em sede 

recursal, conforme se depreende dos v. acórdãos proferidos nos Agravos de 

Instrumento n° 2017525-34.2018.8.26.0000 e n° 2021096-13.2018.8.26.0000, 

da lavra do Relator Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez: 

 

Conforme já decidido no agravo anteriormente apresentado contra a 

mesma decisão, interposto pela Municipalidade, a decisão está 

devidamente fundamentada e corresponde, em princípio, ao disposto 

na Lei Municipal 14.166/06 e ao comando constitucional (art. 37, 

CF), diante da noticiada utilização de identificação em violação ao 

princípio da impessoalidade, nos limites delimitados pela mencionada 

legislação municipal. 

A tutela concedida, de outra parte, não compromete a 

realização de programas municipais, de modo que 

não se verifica, nesta fase, risco de dano irreparável ou 

de difícil reparação ao agravante. Por isso, a decisão 

proferida em primeiro grau deve ser mantida.  

 

Mutatis mutandis, muito embora o caso supracitado refira-se 

a programa de governo - SP Cidade Linda, o fundamento da conduta 

ímproba do requerido JOÃO DÓRIA é o mesmo – a promoção pessoal às 

custas do erário público, gerando enriquecimento ilícito do alcaide e 

evidente violação aos princípios que norteiam a Administração Pública. 
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Diante deste quadro, presentes os requisitos legais para a 

concessão da tutela antecipada de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora), 

requer-se:  

 

a) seja determinado ao requerido JOÃO DÓRIA , que 

imediatamente, se abstenha de utilizar o slogan ACELERA SP ou seu 

símbolo - , que não sejam os oficiais definidos na Lei Orgânica do 

Município de São Paulo e na Lei Municipal n° 14.166/2006. Tal vedação, 

a partir da comunicação oficial da determinação, deverá abranger toda e 

qualquer forma de divulgação (outdoors, placas, camisetas, bonés, adesivos, 

publicações, folders, “memes”, etc) por rádio, TV, internet, redes sociais 

(especialmente Facebook e Twitter), tanto as oficiais, quanto àquelas pessoas 

do Prefeito (neste caso, apenas em relação às divulgações relacionadas a atos 

de gestão do Município de São Paulo), sob pena de, não o fazendo, pagar 

multa pessoal diária de R$ 50.000,00 em consequência de cada ato que 

caracterize o descumprimento; 

 

b) que em até 30 dias, a contar de sua notificação, 

providencie o requerido a retirada/cancelamento de toda e qualquer forma 

de divulgação do slogan ACELERA SP e seu respectivo símbolo - , que 

não sejam os oficiais definidos na Lei Orgânica do Município de São 

Paulo e na Lei Municipal n° 14.166/2006. Tal vedação, a partir da 

comunicação oficial da determinação, deverá abranger toda e qualquer forma 
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de divulgação (outdoors, placas, camisetas, bonés, adesivos, publicações, folders, 

“memes”, etc) por rádio, TV, internet, redes sociais (especialmente Facebook e 

Twitter), tanto as oficiais, quanto àquelas pessoas do Prefeito (neste caso, 

apenas em relação às divulgações relacionadas a atos de gestão do Município 

de São Paulo), sob pena de, não o fazendo, pagar multa pessoal diária de 

R$ 50.000,00 em consequência de cada ato que caracterize o 

descumprimento; 

 

c) visando ulterior liquidação do proveito ilictamente 

acrescido ao patrimônio particular e o prejuízo ao erário público municipal 

causado, tratando-se de informação que depende de esclarecimentos da 

Municipalidade (artigo 324, § 1°, inciso III, do Código de Processo Civil), 

requer determine-se à Municipalidade que, em até 30 dias, apresente – 

sob as penas decorrentes de eventual omissão -, desde 01/01/2017 até a 

presente data, de forma discriminada e com o respectivo 

correspondente na execução orçamentária, todos os gastos da 

Administração Pública direta e indireta vinculados à serviços de 

publicidade dos atos administrativos praticados pela atual gestão, a 

qualquer título, seja em divulgação de rádio, TV, internet, custo de 

equipe de comunicação (oficial ou contratada), outdoors, placas, 

camisetas, bonés, adesivos, publicações, folders, “memes”, vídeos, etc; 

sob pena de, não o fazendo, pagar multa diária de R$ 5.000,00. 
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7. DOS PEDIDOS 

 

     Diante do exposto, distribuída e autuada esta com o 

Inquérito Civil n° 14.0695.0000921/2017-3, 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: 

 

7.1. seja a presente ação distribuída por dependência à 11ª Vara da 

Fazenda Pública do Foro Central da Capital, em razão da existência de 

conexão com o Processo n° 1004481-97.2018.8.26.0053, em trâmite 

perante este MM. Juízo; 

 

7.2. inaudita altera parte (inclusive antes da notificação para apresentação de 

defesa preliminar), presentes os requisitos legais e flagrante o periculum in mora 

para o Erário Municipal, sejam deferidas as tutelas de urgência 

requeridas no item 5, letras ‘a’ a ‘c’; 

 

7.3. 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 para responder, caso queira, aos termos da 

presente ação, sob pena de revelia e confissão; 
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7.4. 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; 

 

7.5. seja autorizado ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do 

Código de Processo Civil para a realização dos atos processuais; 

 

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

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

vistoria, inspeção judicial, etc.); 

 

7.7. seja o requerido condenado ao pagamento das custas, emolumentos, 

encargos e demais despesas processuais; 

 

7.8. 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; 

 

7.9. 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; 
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7.10. ao final, se digne Vossa Excelência a julgar procedente a presente 

ação para: 

 

a) condenar o requerido JOÃO AGRIPINO DA 

COSTA DÓRIA JÚNIOR a se abster de utilizar o slogan ACELERA 

SP ou seu símbolo - , que não sejam os oficiais definidos na Lei 

Orgânica do Município de São Paulo e na Lei Municipal n° 

14.166/2006. Tal vedação, a partir da comunicação oficial da determinação, 

deverá abranger toda e qualquer forma de divulgação (outdoors, placas, 

camisetas, bonés, adesivos, publicações, folders, “memes”, etc) por rádio, TV, 

internet, redes sociais (especialmente Facebook e Twitter), tanto as oficiais, 

quanto àquelas pessoas do Prefeito (neste caso, apenas em relação às 

divulgações relacionadas a atos de gestão do Município de São Paulo), sob 

pena de, não o fazendo, pagar multa pessoal diária de R$ 50.000,00 em 

consequência de cada ato que caracterize o descumprimento; 

 

b) condenar o requerido JOÃO AGRIPINO DA 

COSTA DÓRIA JÚNIOR a providenciar, no prazo de 30 dias, a 

retirada/cancelamento de toda e qualquer forma de divulgação do slogan 

ACELERA SP e seu respectivo símbolo - , que não sejam os oficiais 

definidos na Lei Orgânica do Município de São Paulo e na Lei 

Municipal n° 14.166/2006. Tal vedação, a partir da comunicação oficial da 

determinação, deverá abranger toda e qualquer forma de divulgação (outdoors, 
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placas, camisetas, bonés, adesivos, publicações, folders, “memes”, etc) por rádio, 

TV, internet, redes sociais (especialmente Facebook e Twitter), tanto as 

oficiais, quanto àquelas pessoas do Prefeito (neste caso, apenas em relação às 

divulgações relacionadas a atos de gestão do Município de São Paulo), sob 

pena de, não o fazendo, pagar multa pessoal diária de R$ 50.000,00 em 

consequência de cada ato que caracterize o descumprimento; 

 

c) condenar o requerido JOÃO AGRIPINO DA 

COSTA DÓRIA JÚNIOR pela prática de ato de improbidade 

administrativa previsto no artigo 9°, inciso XII, da Lei n° 8.429/92 e nas 

respectivas sanções previstas no artigo 12, inciso I, 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 

oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do 

acréscimo patrimonial 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 dez anos; ou 

 

d) sucessivamente, condenar o requerido JOÃO 

AGRIPINO DA COSTA DÓRIA JÚNIOR pela prática de ato de 

improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso IX, da Lei n° 
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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 

 

e) sucessivamente, condenar o requerido JOÃO 

AGRIPINO DA COSTA DÓRIA JÚNIOR pela prática de ato de 

improbidade administrativa previsto no artigo 11, 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 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.  
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7.11. 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$ 1.000,00 (mil 

reais), em cumprimento ao disposto no artigo 291 do Código de 

Processo Civil.  

 

   São Paulo, 14 de março 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 


