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PROCESSO Nº 1472-80.2011.10.0039 

CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTDUAL 

REQUERIDA: MAURA JORGE ALVES DE MELO RIBEIRO 

 
SENTENÇA 

 
EMENTA 

 
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO PESSOAL DE PREFEITA 
MUNICIPAL (ART. 37, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

UTILIZAÇÃO DE LOGOTIPO COM SUA INICIAL ESTILIZADA. 
LOGOTIPO USADO EM IMPRESSOS, CAMISAS, FACHADAS DE 
REPARTIÇÕES PÚBLICAS,  E ATÉ EM SÍMBOLO COM CERCA 
DE 1,0 METRO DE ALTURA EM FORMA DE ABÓBADA, NA 
PARTE SUPERIOR DE PÓRTICO  NA ENTRADA DA CIDADE. 

USO DE INTERNET E DE TV LOCAL. 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO 
DOS PRINCÍPIOS.  PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. FIXAÇÃO DA 
PENALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. 

CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA PROIBIÇÃO DE UTILIZAR 
PUBLICIDADES COM SINAIS PROMOÇÃO PESSOAL DE 
GESTORES. CONDENAÇÃO PARA QUE SE SUSTITUA O ATUAL 
SÍMBOLO PELO BRASÃO OFICIAL. 

MULTA NA PESSOA DO GESTOR PARA  CUMPRIMENTO DA 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

 
1. O art. 37, § 1º, da Lei Federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade 
Administrativa) 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". 
 
2. Na hipótese, a Prefeita Municipal se autopromoveu às expensas 
da municipalidade, adotando uma marca pessoal como símbolo do 
Município, estampando a letra inicial estilizada de seu nome em 
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diversos eventos e obras públicas, inclusive colocando uma placa de 
aproximadamente 1,0 metro de altura em forma de abóbada, em na 
parte superior de pórtico a entrada de locais esportivos e em praça 
na principal entrada da Cidade. 
  
3. Nítido caráter ímprobo da ação, gerando prejuízo para a 
Administração Pública, caracterizado pelo enriquecimento ilícito, 
dano ao erário e pela violação dos princípios da moralidade e 
pessoalidade, tudo com o dolo de autopromoção como se percebe 
das provas dos autos e do escorço literário, com trechos de obras de 
sociologia, psicologia, e ciência política, analisado nesta sentença 
 
4. Sentença procedente, com condenação em perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e 
proibição de contratar e de receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios por parte do Poder Público, diante da extensão do 
dano causado à coletividade, da gravidade da conduta, do proveito 
patrimonial, da posição hierárquica da agente, dos bens jurídicos 
atingidos e da exemplaridade da resposta judicial. 
 
5. Sentença que condena o Municipío de Lago da Pedra a abster-se 
de produzir, determinar ou manter publicidades com sinais ou outros 
meios que impliquem promoção pessoal de seus gestores. 
Condenação inclusive a substituir o atual símbolo utilizado por seu 
Brasão Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias. 
 
6. Multa na pessoa da gestora em caso de descumprimento e 
direcionamento das astreintes para fundo com o fim de recompor o 
bem lesado, nos termos do art. 13 da Lei de Ação Civil Pública. 
 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO em face de MAURA JORGE ALVES DE MELO RIBEIRO e do 

MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA, narrando em síntese que a primeira teria 

desrespeitado o comando do art. 37, § 1º da Constituição da República1, ao usar da 

                                                           
1
 § 1º 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. 
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publicidade institucional com o fim de obter sua promoção pessoal, nos anos de 

2009 a 2011, como se infere da inicial e do inquérito civil anexo. 

Narrou a representante do Ministério Público que a primeira 

requerida passou a utilizar a expressão “Modernidade e Desenvolvimento”, aduzindo 

que o “M” sempre foi grafado de forma diferenciada e com relevo em “várias obras, 

prédios, informativos, outdoors, página de internet e veículos públicos, suscitando 

perplexidade quanto a verdadeira meta perseguida, sendo que em algumas 

obras como a reforma da Quadra de Esporte Velho Zuca, a Praça de Esportes Luan 

Klisman e a reforma da Praça Rosendo Rodrigues da Silva é visualizado apenas a 

fixação de “M”, em alusão não a expressão Modernidade e Desenvolvimento, 

mas ao nome MAURA, prática comum usada inclusive quando a mesma 

exercia outrora o cargo de deputada estadual, como consta em jornal informativo 

de seu gabinete, que traz o título “MARANHÃO MELHOR”, sempre com a letra “M” 

em evidência, fato também evidenciado na atual publicação do “INFORMATIVO 

LAGO DA PEDRA MELHOR”, em que novamente a letra “M” é posta em relevo em 

detrimento das demais (fls. 09 e 10). 

Noticiou ainda que a primeira requerida utilizara-se da rede mundial 

de computadores e de informativos impressos também para conseguir sua 

promoção pessoal, mais uma vez com “notório relevo para a letra “M” com o 

único objetivo de promoção pessoal da Sra. Prefeita Municipal, pois que a 

utilização deste sinal decorre do entendimento de ser esse elemento 

identificador do governante, uma marca de fantasia pertencente a Prefeita 

Municipal.”  (fl. 11) 

Acrescentou ainda que “A publicidade dos réus veiculadas na 

transmissora da Rede Record para a Região do Entorno de Lago da Pera, a TV 

Verdes Lagos, ao que tudo indica também se coloca como instrumento de 

promoção pessoal, com suspeitas de que o primeiro réu venha divulgando sua 

própria imagem, sobejando em relação ao assunto veiculado, ofuscando a 

mensagem dirigida ao público e confundindo a ação do governo como se fosse 
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uma benesse ou favor que a Prefeita ré estaria prestando à comunidade”. (fl. 

14) 

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação da ré Maura 

Jorge Alves de Melo Ribeiro: i) ao ressarcimento integral do dano causado 

decorrente do pagamento da publicidade em que houvera a promoção pessoal; ii) na 

obrigação de abster-se de produzir ou determinar novas publicidades com sinais ou 

outros meios que impliquem promoção pessoal; iii) nas sanções previstas no art. 12, 

incisos I, II e III, diante da alega infringência ao art. 9º, inciso XII e art. 11, inciso I, 

todos da Lei Federal nº 8.429/92, cominado com o art. 37, § 1º da Constituição da 

República. 

Pediu também a condenação do Município de Lago da Pedra  em 

abster-se de produzir ou determinar novas publicidades que contenham promoção 

pessoal de qualquer agente público. 

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 27/120. 

Foi deferido o pedido liminar no qual se proibiu propaganda 

institucional com promoção pessoal da primeira requerida, sob pena de multa diária 

e com possibilidade de afastamento do cargo, em caso de descumprimento, nos 

termos da decisão de fls. 122/127.  

A primeira requerida foi devidamente intimada para apresentar sua 

defesa prévia (fl. 130), fazendo-o às fls. 184/206, alegando em síntese que os atos 

narrados na inicial em verdade não são atos de improbidade, pois “a logomarca da 

Prefeitura faz apenas alusão aos conhecidos morros da cidade e às belezas 

naturais que circundam os arredores do município, conforme descrito no manual 

de identidade visual da prefeitura de Lago da Pedra” (fl.189). 

Aduziu ofensa ao art. 17 §§ 7º e 8º da Lei de Improbidade 

Administrativa e do art. 2º da Lei 8.437/92, ao argumento que foi deferida a liminar 

sem ouvir-se o ente público. 

Dissertou ainda sobre a inexistência de dano ao erário e de má-

fé, afirmando ser o primeiro imprescindível para a configuração do ato de 

improbidade. 
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Por fim, afirmou ser indevida a condenação a perda da função 

pública e suspensão dos direitos políticos. 

Juntou aos autos o manual de identidade visual (fls. 208/228). 

A inicial foi recebida através da decisão de fls. 259/260, na qual se 

rechaçaram os argumentos de infringência ao art. 17 §§ 7º e 8º da Lei de 

Improbidade Administrativa e do art. 2º da Lei 8.437/92, momento em que também 

se determinou a citação dos réus. 

O Ministério Público solicitou o afastamento da Prefeita do cargo, 

tendo em vista a alegada recalcitrância desta em cumprir a ordem liminar referente à 

proibição de se utilizar da promoção pessoal (fls. 262/264). 

Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro comunicou o cumprimento da 

referida ordem (fls. 268/269). 

Depois de regularmente citados (fls. 295 e 297), o Município de 

Lago da Pedra apresentou contestação (fls. 270/291) alegando em síntese: i) sua 

ilegitimidade passiva para figurar no presente feito; ii) que o pleito é confuso ou 

rigoroso, pois então dever-se-ia suspender todas as propagandas municipais; iii) a 

inexistência de promoção pessoal da primeira requerida; iv) ausência de dolo da 

prática de ato de improbidade. 

Por sua vez, Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro apresentou sua 

contestação (fls. 299/325) alegando em suma que: i) em verdade, a publicidade 

não buscara a sua autopromoção, pois o “M”  “faz apenas  uma alusão aos 

conhecidos morros da cidade e às belezas naturais que circundam os 

arredores do município, conforme o descrito no manual de identidade visual 

da prefeitura de Lago da Pedra” (fls. 302) e não houve, segundo ela, má-fé ao 

aplicar a logomarca, já que esta era associada a “condição geográfica da cidade 

de Lago da Pedra, nunca tendo qualquer intenção de fazer autopromoção da 

prefeita municipal” (fl. 320); ii) repetiu a suposta e já decidida ofensa ao art. 17 §§ 

7º e 8º da Lei de Improbidade Administrativa e do art. 2º da Lei 8.437/92, ao 

argumento que foi deferida a liminar sem ouvir-se o ente público; iii) as empresas 

alegadas não teriam prestado serviço ao município de Lago da Pedra, logo a 
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propaganda não seria institucional; iv) o nome da prefeita foi citado “tão somente 

se deu em situações em que a mesma participava das atividades realizadas pela 

prefeitura” (fl. 310). 

A referida ré prossegue aduzindo que: v) a contratação para a 

elaboração dos logotipos e material gráfico ocorreu sem abuso econômico, tendo 

sido realizado licitação para a contratação dos serviços; vi) não ocorreu dano ao 

erário; vi) não foi demonstrada a prática dolosa da conduta; vii) a pena de perda 

da função pública e suspensão dos direitos políticos seria desarrazoada e 

feriria o princípio da proporcionalidade (fl. 316); viii) seria temerário punir uma 

gestora “por uma mera interpretação equivocada, por uma logomarca que nunca 

teve o intuito de fazer alusão ao nome da prefeita municipal (fl. 322). 

Por fim, dissertou sobre o integral cumprimento da decisão 

liminar e ao final requereu que o processo fosse extinto sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do Código de Processo Civil ou que o 

pedido inicial fosse julgado improcedente. 

Foi designada audiência de instrução (fl. 327), oportunidade em que 

se ouviu a primeira requerida e a defesa desistiu da oitiva das testemunhas por ela 

arroladas (fls. 345/347). 

O Município de Lago da Pedra juntou aos autos demonstrativo de 

despesas com propaganda do referido ente (fls. 353/537). 

O Ministério Público apresentou suas alegações finais requerendo a 

condenação da ré Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro nas penas do art. 12, inciso 

III, da Lei de Improbidade Administrativa (fls. 360/365).  

Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro apresentou sua alegações 

derradeiras, pugnando pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, 

afirmando inexistir promoção pessoal e o dolo necessário para os atos de 

improbidade. Subsidiariamente, requereu-se a aplicação tão somente da pena de 

multa (fls. 368/382). 

O Município de Lago da Pedra, apesar de devidamente intimado, 

não apresentou suas alegações finais, conforme certidão de fl. 387. 
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Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. 

A seguir decido. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

Trata-se de ação de improbidade administrativa em que Ministério 

Público do Estado acusa a Prefeita Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro de se utilizar 

da propaganda institucional para realizar sua promoção pessoal, condutas que 

segundo o autor feririam o art. 9º, inciso XII e art. 11, inciso I, ambos da Lei 

Federal nº 8.429/92, cominado com o art. 37, § 1º da Constituição da República. O 

Parquet também arrolou o Município de Lago da Pedra como réu da presente 

demanda e ao final requereu que este se abstivesse de produzir ou determinar 

novas publicidades que contenham promoção pessoal de qualquer agente 

público. 

Emerson Garcia2 ensina que “A probidade encontra sua origem 

mais remota no latim probus, que significa aquilo que brota bem (pro + bho – da 

raiz bhu, nascer, brotar), denotando o que é bom, o que tem boa qualidade”. Em 

sentido figurada utiliza-se o vocábulo para caracterizar “o individuo honrado, íntegro, 

reto, leal, que tem bons costumes e é honesto, casto e virtuoso”3 

Prossegue o Mestre do Ministério Público Fluminense4: 

Probidade, assim, significa retidão de conduta, honradez, lealdade, 
integridade, virtude e honestidade. 
De Plácido e Silva conceituou improbidade da seguinte forma: “derivado 
do latim improbitas (má qualidade, imoralidade, malícia), juridicamente, 
liga-se ao sentido de desonestidade, má fama, incorreção, má conduta, má 
índole, mau caráter. Desse modo, improbidade revela a qualidade do 
homem que não procede bem, não ser honesto, que age indignamente, 
por não ter caráter, que não atua com decência, por ser amoral. 
Improbidade é a qualidade do ímprobo. E ímprobo é o mau moralmente, é 

                                                           
2
 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 6.ed., ver. e ampl. e 

atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 214 e ss. 

3
 Ibidem, p. 125 

4
 Idem. 
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o incorreto, o transgressor das regras da lei e da moral. Para os romanos, 
a improbidade impunha a ausência de existimatio, que atribui aos 
homens o bom conceito. E sem a existimatio, os homens se 
convertem em homines intestabiles, tornando-se inábeis, portanto, 
sem capacidade ou idoneidade para a prática de certos atos. ‘Qui sierit 
testatier, libripensve fuerit, ni testimonium feriatur, improbus intestabilisque 
esto’”. 

 

O referido autor teve o cuidada de iniciar o assunto por seus aspecto 

etimológico, entretanto, como ele muito bem pontuou na referida obra, a opção do 

legislador foi de indicar o que deve ser considerado improbidade, “daí a 

impossibilidade de o semântico sobrepor-se ao normativo”.5 

Desta forma, passemos a detida análise dos fatos narrados na inicial 

contrapostos aos argumentos das contestações, sempre orientado pela Constituição 

Federal, Leis de regências e escólio de nossos Tribunais. 

 

2.1 DAS PRELIMINARES 

2.1.1 Da Suposta Ausência de Pressupostos de Constituição e 

de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo  

A primeira requerida solicitou que o processo fosse extinto sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ao argumento de que foi deferida liminar sem que os requeridos fossem ouvidos, 

sustentando violação art. 17 §§ 7º e 8º da Lei de Improbidade Administrativa e do 

art. 2º da Lei 8.437/92. 

Rejeito esta preliminar pelos mesmos fundamentos da decisão de 

fls. 259/260, utilizando da técnica da fundamentação per relationem, como admitido 

pelo Superior Tribunal de Justiça6 e pelo Supremo Tribunal Federal. 

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite 

este tipo de decisão liminar sem se ouvir o requerido em caso deste jaez. Vejamos: 

 

                                                           
5
 Ibidem, p. 126. 

6
 HC 286.080/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 

13/10/2014. 
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE. MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. PODER 
GERAL DE CAUTELA (ART. 804 CPC). EXCEÇÃO AO ART. 17, § 7º, DA 
LIA. TUTELA ESPECÍFICA DE CARÁTER NÃO EXCLUSIVAMENTE 
SANCIONATÓRIO. VIABILIDADE. 
HISTÓRICO DA DEMANDA 1. O recurso traz a exame controvérsia sobre 
a possibilidade de conceder liminar concedida inaudita altera pars em ação 
de improbidade administrativa. Consta do acórdão recorrido que o juízo de 
primeiro grau, antes mesmo de expedir a notificação para defesa prévia, 
determinou, liminarmente, a proibição de a demandada receber verbas do 
Poder Público e com ele contratar ou auferir benefícios ou incentivos 
fiscais e creditícios, direta ou indiretamente. 
........................................................................................................................ 
DEFESA PRÉVIA 3. Embora o art. 17, § 7º da LIA estabeleça, como 
regra, a prévia notificação do acusado para se manifestar sobre a 
ação de improbidade, pode o magistrado, excepcionalmente, 
conceder a medida liminar sempre que verificar que a observância 
daquele procedimento legal poderá tornar ineficaz a tutela de 
urgência pretendida. Poder geral de cautela. Inteligência do art. 804 
do CPC e dos arts. 12 e 21 da Lei 7.347/85 c/c o art. 84, § 3º, da Lei 
8.078/90. Precedente dos Edcl Ag 1.179.873/PR, Rel. Min. Herman 
Benjamin, DJe 12.3.2010, e do REsp 880.427/MG, Rel. Ministro Luiz 
Fux, Primeira Turma, DJe 4.12.2008. 
........................................................................................................................ 
PROVIDÊNCIAS CAUTELARES 5. Ressalvadas as medidas de 
natureza exclusivamente sancionatória - por exemplo, a multa civil, a 
perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos - pode o 
magistrado, a qualquer tempo, adotar a tutela necessária para fazer 
cessar ou extirpar a atividade nociva, consoante disciplinam os arts. 
461, § 5º, e 804 do CPC, 11 da Lei 7.347/85 e 21 da mesma lei 
combinado com os arts. 83 e 84 do Código de Defesa do Consumidor, 
que admitem a adoção de todas as espécies de ações capazes de 
propiciar a adequada e efetiva tutela dos interesses que a Ação Civil 
Pública busca proteger. 
........................................................................................................................ 
7. Recurso Especial não provido. 
(REsp 1385582/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 15/08/2014) 
 

Desta forma, indefiro a suscitada preliminar de Ausência de 

Pressupostos de Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do 

Processo. 
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2.1.2 Da suscitada ilegitimidade passiva do Município para 

figurar no presente feito 

Indefiro também esta preliminar, fazendo-o pelos seguintes 

fundamentos: 

A inicial indica que as propagandas institucionais do Município de 

Lago da Pedra estariam causando a promoção pessoal de sua Prefeita, ou seja, a 

um só tempo o Ministério Público visou punir a primeira requerida por seus atos 

apontados como ímprobos e simultaneamente pretendeu que o Município fosse 

condenado a se abster de fazer qualquer publicidade que traga promoção pessoal a 

qualquer gestor, tudo como o fim de resguardar os valores republicanos da 

impessoalidade e moralidade 

Assim, depreende-se do pedido do Ministério Público que os autos 

tratam de uma demanda objetiva e subjetivamente complexa, e traz uma 

verdadeira hipótese de litisconsórcio necessário, nos exatos termos do art.47 do 

Código de Processo Civil.7 Vejamos. 

Ora, o art. 472 do Código de Processo Civil8 é expresso ao afirmar 

que o limite subjetivo da coisa julgada alcança tão somente às partes. Assim, não 

fosse o Município parte desta demanda, não estaria ele obrigado a cumprir o aqui 

determinado. 

Ademais, qualquer argumento de que deveria haver duas 

demandas, uma contra cada um dos réus, também não procede, seja em razão da 

economia processual, seja em razão da efetividade das ordens judiciais, seja para 

evitar eventuais decisões conflitantes. 

                                                           
7
 Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação 

jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia 
da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. 

Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes 
necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo. 

8
 Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem 

prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no 
processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em 
relação a terceiros. 
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Por outro lado, e tratando a etiologia deste litisconsórcio, ao 

dissertar sobre Órgãos Públicos, outro membro do Ministério Público Fluminense, o 

Professor José dos Santos Carvalho Filho, deixa claro de onde nasce esta 

simbiose entre os réus ora tratados: 

Por inspiração do jurista alemão OTTO GIERKE, foi instituída a teoria do 
órgão, e segundo ela a vontade da pessoa jurídica deve ser atribuída 
aos órgãos que a compõem, sendo eles mesmos, os órgãos, compostos 
de agentes.9 
 

Assim, percebe-se que era o caso de litisconsórcio necessário por 

força da natureza da relação jurídica, já que o caso deve ser decidido de modo 

uniforme para ambas as partes (a primeira, agente; a segunda, pessoa jurídica). 

Assim, nos termos do já citado art. 47 a eficácia da sentença depende da citação 

dos dois litisconsortes. 

Por fim, registre-se que a citação do Município de Lago da Pedra já 

seria obrigatória por força do art. 17, § 3º da Lei nº 8.429/92 e o art. 6º, § 3º da Lei 

4.717/65.10 

Esta inclusive é a posição de nossa jurisprudência. Ei-la: 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM 
JULGAMENTO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL. 
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVA DOS 
PEDIDOS. CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. 
Apelação da União e do MPF em face da sentença que extinguiu o 

processo sem análise do mérito por inépcia da inicial. Entendeu o MM 
Juiz pela impossibilidade de cumulação de pedidos objetiva e 
subjetivamente em sede da presente ação civil pública de 
improbidade administrativa. 2. Verifica-se que a cumulação objetiva 
e subjetiva de pedidos no caso é justificada pelas circunstâncias em 
que foram praticadas as ações ímprobas dos réus, evitando decisões 
contraditórias, sendo a Justiça Federal comum a competente para 
apreciar e julgar todos eles, em virtude de se tratar de verbas de 

                                                           
9
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15. ed. rev., ampl. e atual. 

Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 11. 

10
 Art. 17. § 3

o
  No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que 

couber, o disposto no § 3
o
 do art. 6

o
 da Lei n

o
 4.717, de 29 de junho de 1965.  

 

Art. 6º. § 3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de 
impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que 
isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4717.htm#art6§3
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convênio oriundas do governo federal. 3. Apelação da União e do MPF 
providas para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à 
primeira instância para o regular processamento da ação. 
(TRF-5 - AC: 200581000062310, Relator: Desembargador Federal Marcelo 
Navarro, Data de Julgamento: 26/06/2014,  Terceira Turma, Data de 
Publicação: 02/07/2014) 
 

Desta forma, indefiro a preliminar de ilegitimidade passiva do 

Município de Lago da Pedra. 

 

2.2 DO MÉRITO 

Inicialmente, acerca do mérito desta demanda, sublinho que a 

Constituição da República dispõe o seguinte: 

 

CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Seção I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 37. 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 e, também, ao seguinte: 
 
§ 1º 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. 
................................................................................................................... 
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e 
o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível. 

 

Com inteira pertinência sobre os pontos tratados nesta demanda, os 

constitucionalistas, em obra coordenada por J.J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira 

Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, ensinam que 

 
B – COMENTÁRIOS 
O dispositivo reflete a junção, e harmonia perfeita, os princípios da 
publicidade e da impessoalidade. Em última análise, a regra impõe um 
dever – informar à coletividade como estão sendo realizados os 
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gastos públicos – e estabelece uma proibição – o dever de 
informação não pode ser cumprido trazendo proveito pessoal ao 
agente público. 11 

...................................................................................................................... 
 
2. Função Pública, publicidade e o princípio da impessoalidade 
O cidadão disposto a assumir a titularidade, ainda que provisória, de 
qualquer função pública, tem a plena consciência de que suas atividades 
envolvem uma vocação de servir, no caso, servir o público. Não por outro 
motivo a espécie mais conhecida e expressiva do gênero agentes públicos 
chama-se servidor público. Para aquele que se dispõe a servir o público 
não importa a vontade própria, o desejo pessoal, a preferência íntima: 
suas ações são obrigatoriamente voltadas ao atendimento de fins 
públicos, de interesses da coletividade. Ao cuidar da chamada “relação 
de administração”, observável no direito público e no direito privado, Cirne 
Lima ensinou que administração é a atividade do que não é senhor 
absoluto, “vinculada – não a uma vontade livremente determinada -, 
porém, a um fim alheio à pessoa e aos interesses particulares do 
agente ou órgão que o exercita12. No caso, o fim é público, e não 
privado; administrar é servir o público, e não servir-se dele.13 

 

Fabrício Motta desfecha o capítulo citando a Min. Cármem Lúcia 

Antunes Rocha14: 

Algumas observações a respeito do princípio da impessoalidade podem 
ser colacionadas: a) o princípio objetiva não permitir que o 
administrador se privilegie, pois deste privilégio nasce o prejuízo de 
toda sociedade; b) o princípio traduz a orientação finalística de toda e 
qualquer atividade da Administração, impedindo a mera intenção de 
privilegiar ou prejudicar qualquer cidadão ou qualquer grupo, assim 
como qualquer proveito pessoal do agente público; c) essa orientação 
finalística – ou primado da finalidade – faz com que as vontades pessoais 
seja irrelevantes na composição na “vontade da Administração”. Bem por 
isso, as ações e omissões praticadas são imputadas à estrutura da 
Administração (pessoas políticas, órgão e entidade), admitindo-se, 
contudo, a responsabilização pessoal regressiva por eventuais danos 
causados (art. 37, § 6º). 
Há um dever constitucional de publicidade, conectado com o direito 

                                                           
11

 MOTTA, Fabricio Macedo. Comentário ao artigo 37, §§ 1º e 2º. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; 
MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do 
Brasil. São Paulo:Saraiva/Almedina, 2013. p. 887.  

 

12
 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de Direito Administrativo. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, 

p. 21. 

13
 Opere citato, p. 889. 

14
 Princípios constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 153. 
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constitucional à informação e com o próprio princípio republicando: o 
cidadão tem o direto de saber como estão sendo gastos os recursos 
públicos; trata-se de uma satisfação social obrigatória para o poder 
público. É nesse sentido que todos os atos, programas, obras 
serviços e campanhas do poder público são impessoais; destinam-se 
à coletividade, ao proveito geral, à realização dos direitos 
fundamentais e ao alcance dos objetivos da República. A informação 
a respeito de todas estas situações também deve ser impessoal, ampla e 

irrestrita; seu conteúdo deve ser claro, transparente e direto, 
evocando com primazia o que este sendo feito, e não quem o 
está fazendo. O dever de informação não pode ser alvo de 
manipulação para privilégio de uns, tampouco para a glória de 
outros. 
A utilização de qualquer símbolo, imagem ou expressão que busque 
ressaltar a figura do agente público é vedada pela Constituição, 
estando sujeita a sanções de diversos matizes. O poder público possui 
símbolos próprios – geralmente, brasões – que devem ser utilizados para 
ressaltar a oficialidade e a impessoalidade da informação que se transmite. 
A vedação constitucional, em atenção aos princípios comentados, 

deve ser interpretada de forma extensiva: às custas do erário e em 
atendimento à necessidade de informação, não se pode admitir 
o proveito de partidos políticos, sindicatos, associações. 15 
 

Desta forma, o constituinte deixou clara a proibição de se 

autopromover com a propaganda institucional e as palavras da doutrina acima 

transcrita explicitam muito bem tal proibição. 

 

2.2.1 Do uso do “M” estilizado como forma de promoção 

pessoal da Prefeita Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro  

Como narrado acima, sustentou o Ministério Público que a Prefeita 

de Lago da Pedra passara a utilizar o “M” estilizado e em relevo, como símbolo de 

sua pessoa e como forma de efetivar sua autopromoção. 

A defesa basicamente se defendeu desta alegada forma de 

autopromoção, juntando inclusive manual de identidade visual explicando a 

confecção de seu logotipo. Apesar de a defesa ter se concentrado neste meio de 

propaganda, a inicial claramente narrara também outros, quais sejam a 

                                                           
15

MOTTA, Fabricio Macedo. Comentário ao artigo 37, §§ 1º e 2º. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; 
MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do 
Brasil. São Paulo:Saraiva/Almedina, 2013. p. 890. 
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autopromoção através do uso de propagandas nos veículos de comunicação 

(boletins informativos, outdoors e internet) e também através da televisão. 

Assim, comecemos por este aspecto, já que foi o que sobejamente 

tratado nos autos. 

Como prova de suas alegações de que o “M” estilizado estava sendo 

utilizado como autopromoção da Prefeita, o Ministério Público juntou diversos 

impressos em que se constava a referida letra, dos quais ressalto os documentos 

juntados às fls. 40, 44, 50, 52, 116 (todos eles capas dos referidos boletins 

informativos) e as fotografias de fls. 61/70. 

Dentre as fotografias, destaco em uma gradação as abaixo 

enumeradas. Registro que a análise adiante formulada pode ser melhor 

compreendida quando se visualiza as fotografias através da mídia de CD juntado à 

fl. 75-A, já que nesta mídia tais fotografias são coloridas, e por conta de seu 

tamanho e resolução, permitem entender melhor os fatos analisados. Assim, 

vejamos: 

i) À fl. 68, registra-se o “M” em claro relevo, embora sem a 

estilização posteriormente, utilizada na frase “Maura Jorge e Escolinha. Crescendo 

como o Esporte, sinal de Modernidade e Desenvolvimento” em faixa levada por 

estudantes em desfile de rua, provavelmente no desfile do dia 07 de setembro de 

2010, como se percebe através da legenda; 

ii) Às fls. 64 e 67, vê-se  o logotipo citado na inicial nas camisas de 

crianças em uma inauguração de uma quadra e no uniforme de funcionários do 

Município em um Mutirão de combate a Dengue, fatos ocorridos nos dias 06.04.2011 

e 17.01.2011 respectivamente; 

iii) Às fls. 61 e 69, percebe-se o “M” também já estilizado pintado na 

entrada de prédios públicos (Escola e Secretaria de Educação), setores que não por 

acaso são visto por um grande número de jovens; 

iv) Às fls. 62/63, percebe-se que o aludido “M”, sempre com sua 

típica estilização, passa a substituir o “M” das palavras, como ocorre nestas 

fotografias. No painel em que se lê “Arraial da Mocidade”, tal placa foi colocada na 
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entrada do local em que se comemoraram as festas juninas de 2011. Aqui, além de 

ser algo direcionado para a juventude (as festas juninas), o referido “M” escrevia 

justamente a palavra Mocidade; 

v) Às fls. 65, 66 e 70, vê-se o auge da gradação aqui delineada, 

quando se percebe que o logotipo com o referido “M” foi construído e utilizado 

isoladamente para identificar a Prefeita Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro 

respectivamente  nos símbolos da inauguração e da construção da Praça de Esporte 

Luan Klisman e a reinauguração da Quadra de Esportes Velho Zuca, fatos ocorridos 

entre abril e julho de 2011. 

Sublinho, já que de fundamental importância para a compreensão do 

fato, que as fotografias de fls. 66 e 70 permitem inferir (numa comparação das 

dimensões do “M” estilizado com os homens que estão no mesmo plano) que os 

referidos “M” mediam aproximadamente 1,0 m (um metro) e nas três situações 

foram colocados em forma de abóbada16, de pórtico (em sua parte superior) na 

entrada de locais esportivos. 

Registro também que a Praça de Esporte Luan Klisman fica 

justamente na principal entrada da Cidade, na Avenida Roseana Sarney (MA 245) 

e a Quadra Velho Zuca fica em importante Rua da Cidade, mais precisamente na 

Rua José Viêira de Melo, entre a Av. Roseana Sarney e a Rodoviária da Cidade. 

Justo nestes locais foram colocados os logotipos do M” que mediam 

aproximadamente 1,0 m (um metro). 

Pode-se perceber também que esta gradação foi interrompida 

justamente pela ação do Ministério Público que, no dia 13 de julho de 2011, 

autuou os documentos já referidos como Peças de Informação e começou a solicitar 

provas da promoção pessoal da prefeita. 

O Ministério Público, como prova de suas alegações, ainda juntou o 

documento de fl. 115, datado de agosto de 2003, época em que a ré ocupou cargo 

                                                           
16

  1 Arquit Construção em arco, feita de pedras ou tijolos, colocados em cunha; cúpula. 2 Tudo o que 
tenha forma de teto arqueado:Abóbada celeste, abóbada da gruta, abóbada palatina. Extraído do 
site: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php 
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de Deputada Estadual e também já utilizava um “M” estilizado em seu 

informativo “Maranhão Melhor”. 

Ou seja, a Prefeita iniciou usando um “M” estilizado em suas 

frases, passou a utilizar o referido “M” como logomarca de seu Governo e por fim 

ainda determinou a fixação desta logomarca com cerca de 1,0 m (um metro) de 

altura em pontos estratégicos da Cidade. 

Por outro lado, em seu depoimento pessoal, a ré Maura Jorge Alves 

de Melo Ribeiro, em síntese, aduziu que: 

A logomarca foi feita antes mesmo da posse como Prefeita por uma 
empresa de Publicidade; O objetivo era marcar a administração; Nega a 
intenção de se promover; O logotipo representa morros, palmeiras, 
Sol; a exposição de motivos do logotipo foi feita diante de centenas de 
pessoas na Igreja Assembleia de Deus; Tudo foi um mal entendido do 
Ministério Público; Respeita a iniciativa, mas não admite tal fato; Que não 
precisava usar de subterfúgios; Não atentou que houvesse qualquer 
problema com a substituição da logomarca pelo “M”; A prova de sua 
boa-fé é que houve um estudo; Não pode dissociar a pessoa física da 
prefeita; enfatizou que não tentou se eternizar na logomarca; não 
responde à pergunta do Juiz de quem foi a ideia de usar o logotipo 
como o “M”; que isto foi apenas houve um deslize; Acatou a decisão 
da Justiça e tirou todas as placas; a logomarca foi custeada com os 
próprios recursos dela, sem licitação e a logomarca foi apresentada na 
Igreja Assembleia de Deus; As perguntas do Ministério Público: Não 
sabe se existia uma logomarca da administração anterior; Não existe 
nenhuma obrigação de seguir a simbologia do Município; Acha que 
deveria ter uma lei que formalizasse o símbolo do município; Não tem 
conhecimento se tem um símbolo; Criou o símbolo entre a eleição e a 
posse; Não havia intenção de fazer nenhuma ligação com a ré; Na 
verdade representa os morros; A logomarca é do Município e não do 
gestor; Se a empresa criou esta associação toda a população também 
não faria?; Não foi algo voluntário da assessoria, de dentro da 

Prefeitura; aos 27 min da gravação responde que – Símbolo 
virou o “M” na Quadra, no Posto de Saúde, “M” do nome da ré – 
não houve a intenção; Houve estudo prévio, procurou alguém 
que tinha acesso e que podia pagar [a empresa responsável 
pela logomarca]; Não houve dolo, intenção de marca a 
Administração. 
 

A defesa técnica em linhas gerais caminhou no mesmo sentido da 

autodefesa como registramos acima: “:em verdade, a publicidade não buscara a 

sua autopromoção, pois o “M”  “faz apenas  uma alusão aos conhecidos morros 
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da cidade e às belezas naturais que circundam os arredores do município, 

conforme o descrito no manual de identidade visual da prefeitura de Lago da 

Pedra” (fls. 302) e não houve, segundo ela, má-fé ao aplicar a logomarca, já que 

esta era associada a “condição geográfica da cidade de Lago da Pedra, nunca tendo 

qualquer intenção de fazer autopromoção da prefeita municipal” (fl. 320)”. 

Ora, diante das claras evidências trazidas acima seria no mínimo 

ingenuidade acreditar que a escolha do “M” para simbolizar a Administração 

da Prefeita Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro foi simplesmente por fazer 

“apenas  uma alusão aos conhecidos morros da cidade e às belezas naturais 

que circundam os arredores do município”. 

E mais, com todo respeito e deferência que nutro pela 

Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Lago da Pedra-Ma e por todos os 

Excelentíssimos Advogados constituídos,  um argumento como este de que a 

escolha do “M” se deu unicamente por conta dos morros e das belezas naturais é 

descrer na inteligência de quem o analisará. E explico. 

Ainda que as razões expostas no manual de identidade visual 

juntado aos autos sejam verdadeiras (o que também é facilmente questionado), a 

forma como o referido logotipo do “M” foi utilizado deixa claro, e, sem sombra 

de dúvidas, que o foi projetado para promover pessoalmente a Prefeita de 

Lago da Pedra e que esta, como Chefe do Executivo Municipal, agiu dolosamente 

para tanto. Vejamos. 

O documento de fl. 115 comprova que desde 2003 a ré utilizava 

um “M” estilizado em sua publicidade como Deputada Federal. Qual seria a 

referência deste “M”? Aos morros do Maranhão? 

Por outro lado, o que haveria de tão especial nos “conhecidos 

morros da cidade e às belezas naturais que circundam os arredores do 

município” para justificar a colocação do “M” nos pórticos de entrada de 

quadra e de praça em pontos estratégico da Cidade? 

Não seria isto um claramente um exagero ufanista tal 

afirmação? Qual outra medida correlata teria sido desenvolvida pelos 
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requeridos para demonstrarem tamanho amor pelos montes de Lago da Pedra, 

como a de imortaliza-los em monumentos? Os requeridos desenvolveram 

algum projeto ambiental significativo para conter o desmatamento dos morros, 

o assoreamento dos rios, a morte de suas nascentes? 

A Prefeita perguntou em juízo: “Se a empresa criou esta associação 

toda a população também não faria?” o que poderia ser prontamente respondido 

com outra pergunta: “Se o Ministério Público fez esta associação, então toda 

população também não faria?” Se formos considerar a parte da população menos 

instruída, com certeza, esta parcela faria mais facilmente a associação com o nome 

da Prefeita, a qual é vista com frequência e com importância, do que com os  morros 

da cidade. 

Ademais, a requerida admitiu em juízo que: i) a logomarca foi feita 

antes mesmo desta assumir o cargo de prefeita, como de fato se verifica à fl. 228-

verso; ii) a logomarca foi feita às suas expensas, independente de licitação;  iii) a ré 

procurou alguém para fazer a logomarca que tinha acesso e que podia pagar; iv) a 

logomarca foi apresentada para centenas de pessoas antes mesmo da posse no 

cargo de Prefeita, na Igreja Assembleia de Deus nesta Cidade; vi) não respondeu a 

pergunta do Juiz de quem foi a ideia de usar o logotipo como o “M”, acrescentando 

que isto foi só um deslize. Em verdade, estas considerações da Requerida 

juntamente com o desdobrar dos fatos só demonstram o seu dolo em preparar 

com antecedência um símbolo que viesse a lhe notabilizar. E mais ainda, como 

consignado acima, foi a intervenção do Ministério Público que freou a atuação 

da ré sentido de propalar sua empreitada de se celebrizar. 

Ressalto que a Ré disse que teria acatado a decisão da Justiça e 

tirado todas as placas com os referidos “M”. Entretanto, como consignado no 

relatório da presente sentença, a requerida somente retirou as placas depois que 

o Ministério Público solicitou o seu afastamento do cargo de Prefeita, tendo 

em vista a sua recalcitrância desta em cumprir a ordem liminar referente a 

proibição de se utilizar da promoção pessoal. Registre-se que somente foi 
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comunicado o cumprimento da ordem judicial no dia 06.03.2012, sendo que o seu 

prazo havia vencido no dia 14.02.2012, portanto, com quase um mês de atraso. 

E o pior de tudo, depois de tanta celeuma acerca das montanhas 

da Cidade, suas belezas naturais e a letra inicial de sua atual Prefeita, ora ré, e 

sua autopromoção, pesquisando no site da Prefeitura de Lago da Pedra17, 

percebe-se que a recalcitrância e renitência continuam orientando a escolha 

dos símbolos do Município, já que continuam a se utilizar de um “M” para 

redesenhar o símbolo municipal, desta vez de forma mais discreta e elaborada, 

entretanto, facilmente perceptível que os Requeridos continuam a desobedecer 

o preceito constitucional e a ordem judicial, já que continuam de forma 

subliminar perpetuando um sinal da pessoa da Prefeita no símbolo do órgão 

municipal. Vejamos a figura retirada do site oficial da Prefeitura no dia 16.03.2016: 

 

 

Ora, agora os Réus imaginam ter alcançado um álibi perfeito. Uma 

montanha em forma de “M”, justamente o que eles tentaram fazer crer e não 

conseguiram ao contestar a ordem liminar. É possível que esta ideia tenha surgido 

justamente dos embates jurídicos travados neste processo. 

                                                           
17

 http://www.lagodapedra.ma.gov.br/ 
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Ressalto que o próprio réu juntou aos autos, provavelmente de 

forma inconsciente, um receituário da Secretaria Municipal de Saúde, em que 

se pode ver exatamente o mesmo símbolo acima colado, conforme fl. 336. 

Sublinho que a Psicologia ressalta muito bem as características das 

formas das figuras, o estímulo ambíguo, e os seus resultados, como se percebe 

deste excerto da obra “Introdução à Psicologia de Hilgard”18: 

Relacionamento entre Características A descrição de uma forma não 
se limita a suas características: o relacionamento entre as 
características também devem ser especificados. A importância destes 
relacionamentos é ilustrada na Figura 5.12. Por exemplo, as características 
de um ângulo reto e uma linha diagonal devem ser combinadas de uma 
maneira específica para resultar em um triângulo. Uma interseção em 
forma de Y e um hexágono devem ser especificamente alinhadas para 
restaurem no desenho de um cubo. Foram estes tipos de 
relacionamentos entre características que os psicólogos da gestalt 
tinham em mente quando enfatizavam que “o todo é diferente da 
soma de suas partes.’ 

Um aspecto no qual o todo é diferente é que ele cria novas 
características perceptivas que não podem ser compreendias 
simplesmente examinando-se as partes componentes. A Figura 

5.12 mostra quatro destas características emergentes.  Essas 
características emergem de relacionamento espaciais muito específicos 
entre características mais elementares. Não obstante, elas muitas vezes 
comportam-se simplesmente como características mais simples em tarefas 
perceptivas como detecção de alvo e busca visual (Enns e Resnick, 1990; 
Enns e Prinzmetal, 1984; He e Nakayama, 1992). Estes resultados 
indicam que antes que os resultados destas análises sejam 
disponibilizados à consciência, o sistema visual executa muitas 
análises sofisticadas da forma. 

........................................................................................................................ 

Os efeitos do contexto são particularmente notáveis quando o objeto 
de estímulo é ambíguo, isto é, pode ser percebido de mais de uma 
maneira. 
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 Introdução à Psicologia de Hilgard / Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Edward E. Smith, Daryl 
J. Bem, Susan Nolen-Hoeksema e Carolyn D. Smith; tradução Daniel Bueno. – 13.ed. – Porto Alegre: 
Artmed, 2002, pp. 187/188 e 192. 
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Por outro lado, Leonard Mlodinow, em sua obra “Subliminar: como o 

inconsciente influencia nossas vidas”19, também nos mostra a importância de 

estímulos como o dos autos para o nosso comportamento consciente. Vejamos: 

Os aspectos subliminares de tudo o que acontece conosco 
podem parecer pouco importantes na vida cotidiana,... [mas] 
são as raízes quase invisíveis de nossos pensamentos 
conscientes. Carl Jung p. 07 
 

O olho que vê não é um mero órgão físico, mas uma forma de 
percepção condicionada pela tradição na qual seu possuidor foi 
criada. Ruth Renedict p. 43 
 
O comportamento humano é produto de um interminável fluxo de 
percepções, sentimentos e pensamentos, tanto no plano consciente 
quanto no inconsciente. A noção de que não estamos cientes da causa 
de boa parte do nosso comportamento pode ser difícil de aceitar. p. 24 
 
... para garantir nosso perfeito funcionamento, tanto no mundo físico 
quanto no social, a natureza determinou que muitos processos de 
percepção, memória, atenção, aprendizado e julgamento fossem 
delegados a estruturas cerebrais separadas da percepção consciente. 
p. 26 
 
Agora aqui vai a questão que os cientistas estavam estudando: o que 
teria mais influência no quanto você come de pipoca, o sabor ou a 
quantidade? Para abordar essa questão, eles distribuíram quatro 
diferentes combinações de pipoca e de embalagem. Alguns espectadores 
receberam pipocas boas num saco menor, outros ganharam pipocas boas 
num saco maior, pipocas ruins num saco menor ou pipocas ruins num saco 
maior. O resultado? As pessoas parecem ‘decidir’ o quanto comem 
baseadas tanto no tamanho da embalagem quanto no sabor. Outros 
estudos apóiam o resultado mostrado que dobrar o tamanho de uma 
embalagem de salgadinho aumenta de 30 a 40% o seu consumo p. 
29/30 [talvez isto explique o motivo da Prefeita ter determinado a fixação 
de um ““M”” tão grande na entrada da Cidade e em outros pontos 
importantes] 
 

Na verdade, pesquisas como essa confirmam o que os 
publicitários há muito já desconfiavam – que ‘fatores 
ambientais’, como o formato da embalagem, tamanho, porção e 
descrições no menu nos influenciam de modo inconsciente. p.29 
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 Mlodinow, Leonard 1954. Subliminar: como o inconsciente influencia nossas vidas/Leonard 
Mlodinow; tradução Cláudio Carina. – 1.ed – Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 
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A ciência do novo inconsciente está cheia de relatos de fenômenos 
como esses, idiossincrasias nos nossos julgamentos e na percepção 
de eventos e pessoas, artefatos que surgem das formas (em geral 
benéficas) com que nosso cérebro processa a informação de modo 
automático. A questão é que nós não somos como os computadores, que 
processam dados de uma forma relativamente direta e calculam o 
resultado. Em vez disso, nosso cérebro compreende uma coleção de 
módulos que funcionam em paralelo, como interações complexas, a 

maioria das quais operando fora da consciência. Por isso, as 
verdadeiras razões por trás de nossos juízos, sentimentos e 
atitudes podem nos surpreender. p. 31/32 

 
 

Assim, percebe-se que o argumento da Defesa de que “a 

logomarca da Prefeitura faz apenas alusão aos conhecidos morros da cidade e 

às belezas naturais que circundam os arredores do município”, é apenas uma 

peroração20, com de fins de apelo emocional. 

Ou seja, afirmar que os fatos narrados na inicial apenas 

enaltecem os morros da cidade e suas belezas naturais, desprovidos de 

qualquer propósito de autopromover-se, em verdade, é uma patente promoção 

pessoal disfarça de um lirismo ufanista e o pior, com um tom pseudo 

ambiental. 

 

2.2.2 Da promoção pessoal da Prefeita Maura Jorge Alves de 

Melo Ribeiro através da propaganda nos veículos de comunicação (boletins 

informativos, outdorrs e internet). 
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 Em retórica clássica, uma peroração
[1]

 é a parte final de um discurso, sendo um dos quatro ou 

cinco componentes de sua parte dispositiva. 

A peroração tem dois propósitos principais: lembrar à audiência os pontos principais do discurso 

(recapitulatio) e influenciar suas emoções (affectus). O papel da peroração foi definido por autores 

gregos que escreveram sobre retórica, que os chamavam de epílogos; mas está mais 

frequentemente associado com oradores romanos, que faziam uso frequente de apelos 

emocionais. Um famoso exemplo é o discurso deMarco Antônio Orador em defesa de Aquílio, 

durante o qual Antônio rasgou a túnica de Aquílio para revelar suas cicatrizes de guerra
[2]

. Extraído de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Perora%C3%A7%C3%A3o em 17.03.2016. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perora%C3%A7%C3%A3o#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orat%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_Ant%C3%B4nio_Orador
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2nio_Aqu%C3%ADlio_(c%C3%B4nsul_em_101_a.C.)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perora%C3%A7%C3%A3o#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perora%C3%A7%C3%A3o
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Esta foi uma das formas de promoção pessoal atribuída a requerida 

na inicial. Entretanto, ela quase não se defendeu desta forma. Vejamos como 

também ficou configurada esta categoria de promoção pessoal. 

Os documentos de fls. 34,35,36, 37, 38,39, todos impressos do site 

oficial da Prefeitura de Lago da Pedra fazem patente promoção pessoal da Prefeita. 

E para perceber isto, basta ler os respectivos títulos: 1) Prefeita Maura Jorge vai ao 

bairro Vieira Neto; 2) Maura Jorge entrega Kits para mães lagopedrenses; 3) Prefeita 

Maura Jorge se destaca entre as melhores prefeitas do norte e nordeste, diz Dalupe 

Group Editorial e IBVG; 4) Prefeita entrega kits de enxoval às gestantes; 5) Prefeita 

Maura Jorge entrega termos de aforamento aos donos de terrenos do bairro Vieira 

Neto; 5) Prefeita Maura Jorge reivindica benefício nos ministério em Brasília. 

Além dos títulos que falam por si só, os textos repetem diversas 

vezes o nome da Prefeita, trazem sua foto em destaque e alguns ainda contam com 

declarações de populares como a seguinte: “A Prefeita Maura está fazendo por mim 

e por minha família o que ninguém fez em 70 anos de via e de labuta”, como narra o 

Parquet em sua inicial. 

Por outro lado, os informativos de fls. 40/55 e 119/126, que são os 

informativos “Lago da Pedra Melhor” dos anos de 2010/2011 também sobejam 

promoção pessoal da Prefeita. Em todas as capas veem-se fotografias em destaque 

da Alcaide, além de diversas fotografias ao longo dos informativos, também em uma 

clara forma de se promover. 

Peço vênia aqui para fazer um comparativo com um julgado 

semelhante do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. 

À fl. 116-verso, consta a seguinte coluna com fotografia da Prefeita: 

Um sentimento de gratidão invade o meu coração neste período de 
eleições. Gratidão em primeiro lugar a Deus, que em um ano e oito meses 
de mandato, nos deu capacidade de superar dificuldades e de governar 
para os menos favorecidos em prol da justiça social no nosso município; 
dando acesso para estas pessoas à saúde, cultura, lazer, educação, 
assistência social, esporte... Através do nosso trabalho na sede e dos 
grandes mutirões realizados também nos povoados. 
Gratidão ao povo de Lago da Pedra, por ter acreditado em mim e me 
concedido a oportunidade de como Prefeita, cuidar da gente que amo. 
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Foi por causa do seu voto que hoje Lago da Pedra conta com 
modernidade e desenvolvimento na educação, na saúde, na agricultura, 
segurança pública, geração de emprego e renda, assistência social... 

O nosso governo tem se firmado democraticamente desenvolvendo 
políticas públicas sem partidarismo, fazendo cumprir a Constituição 
Brasileira. Mantivemos apesar das crises nos planos de investimento, a 
construção de estradas, escolas, postos de saúde, apoio ao cidadão e à 
economia lagopedrense, ao comércio local com a geração de novos 
empregos, acreditando no valor do nosso povo. 

Os resultados mostram que o nosso município é o que mais cresce na 
região e O TRABALHO CONTINUA, com competência administrativa e 
acima de tudo compromisso firmado com o povo. 

Oro a Deus para que Ele fortaleça cada dia mais a nossa união, não nos 
faltando forças para continuar construindo uma Lago da Pedra digna, 
sempre no caminho da MODERNIDADE E DESENVOLVIMENTO 

Um beijo e um abraço no coração:  

Maura Jorge. 

 

Nas capas dos informativos, lê-se ainda: 1) “É assim que Maura 

Jorge constrói cidadania em Lago da Pedra: Com livre iniciativa, justiça social e o 

apoio do povo (fl. 40); 2)  Prefeita anuncia diversas obras no aniversário da 

cidade. Maura fez em um ano mais que o seu antecessor em oito. Na 

mensagem ao povo de Lago da Pedra, Maura faz balanço de 2009 (fl. 52); 

Prefeita Maura Jorge vê de fato acontecer a modernidade e o desenvolvimento em 

Lago da Pedra (fl. 119). 

Em todas as frases, fica nítida a união entre a promoção pessoal e 

as obras realizadas pelo Município. Como registrado acima “O dever de informação 

não pode ser alvo de manipulação para privilégio de uns, tampouco para a 

glória de outros.”21 

Por outro lado, em situação semelhante, no bojo do voto condutor do 

AgRg no Agravo Em Recurso Especial Nº 634.908 - MG , o Superior Tribunal de 

Justiça o decidiu: 
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 MOTTA, Fabricio Macedo. Comentário ao artigo 37, §§ 1º e 2º. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; 
MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do 
Brasil. São Paulo:Saraiva/Almedina, 2013. p. 890 
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DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  

No caso dos autos, ficou comprovada a utilização de recursos públicos 
em publicidade, para promoção pessoal, uma vez que a veiculação da 
imagem do agravante não teve finalidade informativa, educacional ou 
de orientação, desviando-se do princípio da impessoalidade. É o que 
se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 587/591, e-
STJ):  

"No caso dos autos, o informativo constante às f. 48, promove o 
agente publico, desviando-se do caráter meramente informativo a que 
esse tipo de publicidade deve se adstringir. Vejamos o teor da 
mensagem:  

"Caro amigo, O ano de 2006 foi de importantes conquistas para 
Uberaba, quando juntos conseguimos evoluir bastante. Nossa cidade 
está mais bela e produtiva e grandes oportunidades estão surgindo. Todo 
este avanço somente foi possível graças ao seu apoio e empenho.  

Espero contar com você em 2007, para mais uma jornada de 
crescimento e desenvolvimento. Aproveito a oportunidade para desejar 
boas festas, um feliz ano novo e convidar você a participar das festividades 
da virada do ano em Uberaba.  

Um abraço fraterno,  

Anderson Adauto  

Prefeito de Uberaba"  

Da leitura do panfleto, vislumbra-se que as construções lingüísticas 

utilizadas – “caro amigo", "juntos conseguimos nossa cidade", 
“espero poder contar com você em 2007”, "um abraço fraterno" 
associadas, em primeiro plano, à imagem do agente público, 

conduzem ao transbordamento da natureza meramente 
informativa que poderia ostentar, para assumir feição de 
autopromoção da pessoa nele veiculada. 

Semelhante estratagema também foi empregado no informe publicitário de 
f. 51, em que o texto é construído na primeira pessoa do plural, para 
ressaltar, de modo direto, a imagem do agente público. O teor da 

comunicação, portanto, desborda de uma mera divulgação da 
atividade governamental genérica, incluindo alusões, frases e 
manifestações relativas a uma qualificação positiva do chefe do 
executivo. 

Nessa linha, ante a violação do art. 37, § 2° da CF deve-se reconhecer 
a prática de ato de improbidade pelos embargantes, porquanto a 
promoção pessoal foi realizada por ato voluntário, de modo que não se 
pode, nas circunstâncias dos autos, cogitar-se de erro escusável ou 
ausência de dolo, mesmo porque houve dano ao erário. 

À luz dessas considerações, não há dúvidas de que os embargantes, 
na qualidade de agentes públicos, agiram dolosamente e causaram 
lesão ao erário, em violação direta dos princípios regentes da 



 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

1ª VARA DA COMARCA DE LAGO DA PEDRA 
Processo nº 1472-80.2011.8.10.0039  

 

 

Marcelo Santana Farias 
Juiz de Direito 

Rua Adonias Hilário Sales Neto, nº 177-A, Centro, Lago da Pedra – MA. CEP 65.715.000 
Telefone/ Fax: (99) 3644 1381. Email: vara1_lped@tjma.jus.br 

27 
 

Administração Pública, praticando, portanto, ato de improbidade 
administrativa." 

Nos termos da jurisprudência do STJ, para que seja reconhecida a 
tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de 
Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento 
subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos 
arts. 9º e 11 e, ao menos pela culpa, nas hipóteses do art. 10. Isso 
porque não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A 
improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo 
da conduta do agente.  

Ressalta-se, todavia, que os atos de improbidade administrativa descritos 
no art. 11 da Lei n. 8.429/92, como visto, dependem da presença do dolo 
genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a 
Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. Nesse sentido, 
as ementas dos seguintes julgados: 

 

O referido agravo regimental, ao qual foi negado provimento, mostra 

estratagemas semelhantes ao da ora Requerido que também se utiliza de 

expressões como “Um sentimento de gratidão invade o meu coração neste 

período de eleições”, “Gratidão ao povo de Lago da Pedra, por ter acreditado em 

mim e me concedido a oportunidade de como Prefeita, cuidar da gente que amo. 

Foi por causa do seu voto que hoje”, “Um beijo e um abraço no coração:  

Maura Jorge”, “Prefeita anuncia diversas obras no aniversário da cidade. 

Maura fez em um ano mais que o seu antecessor em oito.” 

A diferença é que no caso dos autos o apelo pessoal e eleitoreiro é 

muito maior! 

Aqui novamente fica claro que a conduta da Ré Maura Jorge Alves 

de Melo Ribeiro ofende frontalmente a norma contida no art. 37, § 1º, da 

Constituição da República, norma que veda a publicidade governamental para fins 

de promoção pessoal. 

Ademais, tudo isto também deixa cristalino mais uma vez que o 

elemento subjetivo, no caso o dolo da conduta da Prefeita, mesmo na 

modalidade genérica, permite o reconhecimento de ato de improbidade 

administrativa. 
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2.2.3 Da promoção pessoal da Prefeita Maura Jorge Alves de 

Melo Ribeiro através da Televisão 

O Ministério Público ainda acusa os réus de usarem da publicidade 

veiculada “na transmissora da Rede Record para a Região do Entorno de Lago 

da Pera, a TV Verdes Lagos, ao que tudo indica também como instrumento de 

promoção pessoal”. 

Novamente aqui o Ministério Público suspeita de que o primeiro réu 

venha divulgando sua própria imagem, “sobejando em relação ao assunto veiculado, 

ofuscando a mensagem dirigida ao público e confundindo a ação do governo 

como se fosse uma benesse ou favor que a Prefeita réu estaria prestando à 

comunidade”. 

No bojo do inquérito civil, o Ministério Público requisitou diversas 

vezes mídias com as propagandas institucionais e o Quadro “Cartas na Mesa”. 

Estas requisições foram direcionadas para a Diretoria da TV Verdes Lagos, a 

Coordenação de Comunicação do Município, como se percebe nos ofícios de fls. 96, 

113, 114. Como não obteve resposta o Ministério Público requisitou a instauração do 

respectivo inquérito policial, como se observa à fl. 120. 

Este cenário poderia ensejar, além da responsabilidade criminal 

dos envolvidos, um busca e apreensão judicial da prova pretendida. Entretanto, 

nos autos não há notícia alguma do desfecho destas provas. 

Todavia, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil22, os 

fatos notórios independem de provas. 

Posso afirma que é um fato notório o uso da TV local, a “TV Verdes 

Lagos”, como instrumento de promoção pessoal por parte da Prefeita Maura Jorge. 

Todos da cidade, senão os mais críticos e instruídos, podem narrar de cor alguma 

passagem neste sentido. 

                                                           
22

 Art. 334. Não dependem de prova os fatos: 

I - notórios 
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Registro à guisa de exemplo que nos autos da Ação tombada sob o 

nº  2219-88.2015, que tramita neste juízo, em que a Câmara Municipal de 

Vereadores move contra o Município, o autor juntou uma mídia em que há o claro 

uso da TV local como promoção pessoal e manipulação política por parte da ora 

Requerida Maura Jorge. No referido caso a Prefeita, em tom visivelmente irritada, 

leva mais de 4 minutos tentando colocar a população de Lago da Pedra contra os 

Vereadores, pois estes requereram um aumento do duodécimo. No mesmo ato, ela 

também tenta desmerecer o Legislativo Municipal. 

Aqui novamente fica claro que a conduta da Ré fere a norma do art. 

37, § 1º, da Constituição da República. E pior aqui fica evidentemente 

demonstrado o dolo direto da Prefeita em sua empreitada, na prática dos 

referidos atos de improbidade. 

 

2.2.4 Escorço literário sobre o poder político 

A nossa literatura mundial é pródiga de exemplos e lições sobre a 

ciência política. Diante do caso dos autos pode-se lembrar da obra de Nicolau 

Maquiavel, que “é considerado o 'pai' da ciência política, e seus textos são 

estudados e analisados em escolas e universidades de todo o mundo. Nenhum 

político, empresário, governante ou líder pode permitir-se ignorar os ensinamentos 

de Maquiavel. Ninguém mais útil do que ele para nos orientar para nossa verdadeira 

condição humana - seres livres. Maquiavel inaugurou um novo modo de pensar para 

a humanidade.”23 

Desta forma, os atos da requerida lembram alguns trechos da 

referida obra em especial24: 

Nada faz que um príncipe seja mais estimado do que os grandes 
empreendimentos e os altos exemplos que dá. Vemos em nossos dias 
Fernando, rei de Aragão, que é hoje o rei da Espanha. Quase se pode 
chamá-lo de príncipe novo, pois de monarca sem importância 
transformou-se no primeiro soberano da cristandade, em fama e 

                                                           
23

 Machiavelli, Niccolo, 1469-1527. O príncipe; comentado por Napoleão Bonaparte / Maquiavel; 
[tradução Pietro Nasseti]. –São Paulo: Martin Claret, 2007. – (Coleção a obra-prima de casa autor.), 
contracapa. 

24
 Ibidem. 
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glória. Se examinarmos seus atos, veremos que foram todos grandes, 
e alguns mesmo extraordinários. . p.116 

 

É muito útil também para o príncipe dar algum exemplo notável da 
sua grandeza no campo da administração interna, como o que se 
aponta a respeito de messer Barnabò de Milão. [...] Acima de tudo, um 
príncipe deve procurar, em todas as suas ações, conquistar fama de 
grandeza e excelência. pp.117. e 118  

 

Por outro lado, também são aplicáveis ao caso dos autos as análises 

de Michel Foucault, um dos mais proeminentes pensadores do século XX, o qual, 

em sua obra “Microfísica do Poder”25, pondera: 

Ora, o que os intelectuais descobriram recentemente é que as massas não 
necessitam deles para saber; elas sabem perfeitamente, claramente, muito 
melhor do que eles; e elas o dizem muito bem. Mas existe um sistema de 
poder que barra, proíbe, invalida esse discurso e esse saber. Poder que 
não se encontra somente nas instâncias superiores da censura, mas 
que penetra muito profundamente, muito sutilmente em toda a trama 
da sociedade. Os próprios intelectuais fazem parte deste sistema de 
poder, a idéia de que eles são agentes da "consciência" e do discurso 
também faz parte desse sistema. O papel do intelectual não é mais o 
de se colocar "um pouco na frente ou um pouco de lado" para dizer a 
muda verdade de todos; é antes o de lutar contra as formas de poder 
exatamente onde ele é, ao mesmo tempo, o objeto e o instrumento: na 
ordem do saber, da "verdade", da "consciência", do discurso”. ( p. 131) 
 
“A questão tradicional da filosofia política poderia ser esquematicamente 
formulada nesses termos: como pode o discurso da verdade, ou 
simplesmente a filosofia entendida como o discurso da verdade por 
excelência, fixar os limites de direito do poder? Eu preferiria colocar 
uma outra, mais elementar e muito mais concreta em relação a esta 

pergunta tradicional, nobre e filosófica: de que regras de direito as 
relações de poder lançam mão para produzir discursos de 
verdade? Em uma sociedade como a nossa, que tipo de poder é 
capaz de produzir discursos de verdade dotados de efeitos tão 
poderosos? Quero dizer que em uma sociedade como a nossa, mas 

no fundo em qualquer sociedade, existem relações de poder 
múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o corpo social 
e que estas relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer 
nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação 
e um funcionamento do discurso. Não há possibilidade de exercício 
do poder sem uma certa economia dos discursos de verdade que 
funcione dentro e a partir desta dupla exigência. Somos submetidos 

                                                           
25

 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto 
Machado, 25 ed. São Paulo: Graal, 2012. p. 183 
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pelo poder à produção da verdade e só podemos exercê−lo através da 

produção da verdade. Isto vale para qualquer sociedade, mas creio 
que na nossa as relações entre poder, direito e verdade se 
organizam de uma maneira especial”.(p.278) 

 

“Quinta precaução metodológica: é bem possível que as grandes 
máquinas de poder tenham sido acompanhadas de produções 
ideológicas. Houve provavelmente, por exemplo, uma ideologia da 
educação; uma ideologia do poder monárquico, uma ideologia da 
democracia parlamentar, etc.; mas não creio que aquilo que se forma na 

base sejam ideologias: é muito menos e muito mais do que isso. São 
instrumentos reais de formação e de acumulação do saber: 
métodos de observação, técnicas de registro, procedimentos de 
inquérito e de pesquisa, aparelhos de verificação. Tudo isto 
significa que o poder, para exercer−se nestes mecanismos 
sutis, é obrigado a formar, organizar e por em circulação um 
saber, ou melhor, aparelhos de saber que não são construções 
ideológicas” (p.288) 

 
“Consequentemente, o modo de análise terá dois aspectos: por um lado, 
demarcação dos perigos (de onde vêm, em que consistem, qual é sua 
intensidade); por outro lado, desenvolvimento da arte de manipular as 
relações de força que permitirão ao príncipe fazer com que seu principado, 
como liame com seus súditos e com o território, possa ser protegido. 
Esquematicamente, se pode dizer que O Príncipe de Maquiavel é 
essencialmente um tratado da habilidade do príncipe em conservar seu 
principado e é isto que a literatura anti−Maquiavel quer substituir por uma 
arte de governar. Ser hábil em conservar seu principado não é de modo 
algum possuir a arte de governar”. (p.410) 
 
“A população aparece, portanto, mais como fim e instrumento do governo 
que como força do soberano; a população aparece como sujeito de 
necessidades, de aspirações, mas também como objeto nas mãos do 
governo; como consciente, frente ao governo, daquilo que ela quer e 
inconsciente em relação àquilo que se quer que ela faça. O interesse 
individual − como consciência de cada indivíduo constituinte da população − e o 
interesse geral − como interesse da população, quaisquer que sejam os interesses 
e as aspirações individuais daqueles que a compõem − constituem o alvo e o 
instrumento fundamental do governo da população. Nascimento portanto de 
uma arte ou, em todo caso, de táticas e técnicas absolutamente novas” 
(p.425). 

 

Fiz aqui este escorço literário, com trechos da sociologia, da 

psicologia, e da ciência política, para demonstrar que ficou claramente 

reconhecido nos autos que a requerida praticou atos de improbidade 

administrativa, ao se utilizar da Administração Pública Municipal para se 

autopromover. Ademais, esta promoção foi realizada por atos voluntários, de 
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modo que não se pode, nas circunstâncias dos autos, cogitar-se de erro 

escusável ou ausência de dolo, mesmo porque houve dano ao erário. 

Por fim, como desfecho deste raciocínio, sublinho que a ré 

utiliza-se de estímulos ambíguos com fim de se autopromover ao colocar seu 

nome em diversas obras e eventos da cidade, como se observa no Centro de 

Ensino Maura Jorge de Melo, na importante Rua José Vieira de Melo; na 

Avenida Maura Jorge , importante via que conduz até a saída da Cidade em 

direção ao Município de Paulo Ramos; na Copa Maura Jorge de Futsal (fl. 75). 

O uso dos estímulos ambíguos é tão grande que até mesmo a 

rádio da cidade chama-se Rádio Santa Maura. 

Recursos como os narrados talvez sejam de fato eficazes. Num 

levantamento informal no caso dos autos, verificou-se que de 18 gestões 

municipais desde a emancipação política de Lago da Pedra (1953), um total de 

08 mandatos foram da Requerida  ou de seus familiares (a sua mãe de 1970 a 

1972, de 1977 a 1982, de 1997 a 2004, o seu primo de 1973 a 1973, o seu irmão 

1989 a 1992 e a requerida de 2009 a 2016). 

 

2.2.5 Da Subsunção da Conduta da Requerida a mais de um 

Tipo de Improbidade Administrativa 

Cabe destacar aqui que em improbidade administrativa, o réu 

defende-se do fatos narrados na inicial e não  da qualificação jurídica que o autor lhe 

atribuiu. Acerca do assunto, vejamos as lições de Rogério Pacheco Alves26: 

De pronto, em vista do principio jura novit curia,  é necessário enfatizar 

que, sem qualquer prejuízo à teoria da substanciação, não haverá 
nenhuma incongruência na circunstancia de considerar o juiz 
aplicável dispositivo legal  diverso do invocado pelo autor na 
inicial. A esse respeito, cumpre assinalar, conforme alertado pelos 

clássicos, “... que mesmo que o autor, não se limitando a descrever o fato 
e a consequência jurídica que do fato decorre (o pedido), passe a postular 
a regência da hipótese por certa regra de direito, essa postulação nada 
mais é que mera argumentação, pois ao juiz cabe definir o mandamento 
adequado à solução da controvérsia”.  Especificamente no âmbito da 

                                                           
26

 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 6.ed., ver. e ampl. e 
atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 850. 



 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

1ª VARA DA COMARCA DE LAGO DA PEDRA 
Processo nº 1472-80.2011.8.10.0039  

 

 

Marcelo Santana Farias 
Juiz de Direito 

Rua Adonias Hilário Sales Neto, nº 177-A, Centro, Lago da Pedra – MA. CEP 65.715.000 
Telefone/ Fax: (99) 3644 1381. Email: vara1_lped@tjma.jus.br 

33 
 

improbidade, a conclusão se vê confirmada pela enunciação meramente 
exemplificativa adotada pelos arts.9°, 10 e 11 da Lei n°8.429/92. Mesmo 
na seara criminal, onde tal não ocorre (principio da tipicidade cerrada), 
dispõe o art.383 do CPP que o juiz poderá dar ao fato definição jurídica 
diversa da que constar da queixa ou da denuncia, ainda que, em 
consequência tenha de aplicar pena mais grave, o que não representará 
nenhuma surpresa ao réu, que se defende dos fatos narrados e não 
da classificação jurídica dada a eles pelo autor. 

 

Assim, este raciocínio também se aplica aos autos. 

 

2.2.6 Da Subsunção da Conduta da Requerida a mais de um 

Tipo de Improbidade Administrativa (Importam Enriquecimento Ilícito; que 

Causam Prejuízo ao Erário e Atentam Contra os Princípios da Administração Pública 

– Artigos 9º, 10 e 11 da LIA) 

Transcrevo aqui as sábias palavras de Emerson Garcia27 já que 

pertinente ao caso:  

12.4. Subsunção da Conduta a mais de um Tipo 
 
Não raro ocorrerá que a conduta do agente, a um só tempo, importe 
em enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios 
administrativos; o que, por via reflexa, permitiria a simultânea 
aplicação de todas as sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/1992. 
(...) 
Tratando-se de ato único, entendemos que um único feixe de sanções 
deve ser aplicado ao agente, ainda que sua conduta, a um só tempo, 
se subsuma ao disposto nos arts. 9º, 10 e 11. Único o ato, único 
haverá de ser o feixe de sanções (ne bis in eadem). No que concerne 
à dosimetria, haverão de compor o feixe de sanções os valores 
relativos de maior severidade, o que possibilitará o estabelecimento 
de uma relação de adequação com a natureza dos ilícitos, sendo que 
a pluralidade destes será valorada por ocasião da individualização e 
fixação de cada uma das sanções que compõem o feixe. 
Como foi visto, todo ato de improbidade importará em violação aos 
princípios regentes da atividade estatal, o que, ipso facto, resultaria na 
aplicação das sanções previstas no inciso III do art. 12. Em sendo 
identificado o dano ao erário ou o enriquecimento ilícito, ter-se-á um plus 
que justificará a ascensão para um feixe de sanções mais severo. 
Havendo múltipla subsunção, normalmente serão aplicadas as 
sanções do inciso I do art. 12, cujos valores relativos são mais 
elevados, terminando por absorver as demais sanções; não sendo 
identificado o enriquecimento ilícito, mas tão somente o dano ao patrimônio 

                                                           
27

 Ibidem p. 608 
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público, aplicar-se-á o feixe do art. 12, II, com grau de severidade 
intermédio. Desta forma, a simultânea violação dos preceitos 
proibitivos implícitos nos arts. 9º, 10 e 11 somente sujeitará o agente 
a um feixe das sanções. 

 

Este raciocínio de Emerson Garcia é perfeitamente aplicável na 

espécie. A Prefeita a um só tempo violou princípios, causou dano ao erário e 

enriqueceu-se ilicitamente. Vejamos novamente o escólio do Emerson Garcia28 

acerca do assunto: 

Regulamentando a finalidade que deve ser perseguida com a publicidade 
dos atos do Poder Público, almejou o Constituinte conter os gastos 
exorbitantes de outrora, os quais visavam, única e exclusivamente, à 
promoção pessoal dos administradores públicos. Tinha-se, assim, a 
dilapidação do patrimônio publico em beneficio de poucos e em detrimento 

de toda a coletividade. A ratio  do preceito constitucional é clara: vedar 
a promoção pessoal do administrador às custas da publicidade das 

atividades desenvolvidas pela administração. Em razão disto, será 
ilícito qualquer artifício, subterfúgio ou engodo empregado para 
se burlar a vedação constitucional, ainda que a atividade meio, 
ao ser analisada de forma dissociada do fim almejado, seja 
aparentemente lícita. Em casos tais, será patente a fraude, sendo 

exemplos os “informes publicitários”, com individualidade própria ou sob a 
forma de suplementos do Diário Oficial, editados sob a responsabilidade 
dos diferentes entes da Federação, onde, a pretexto de se conferir 
transparência à atividade administrativa, são divulgadas fotos e 
entrevistas com o administrador, com o nítido propósito de promover 
sua imagem junto à população. A publicidade, qualquer que seja ela, 
deve ter caráter: a) educativo; b) informativo; ou de c) orientação social; 
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que vinculem o 
administrador ao objeto divulgado, caracterizando sua promoção pessoal. 
Violado o principio da impessoalidade, a conduta do agente poderá 
ser enquadrada na tipologia da Lei n°8.429/1992, caracterizando a 

improbidade administrativa. 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. Do 
mesmo modo, causa dano ao erário ao influir de qualquer forma 
para a aplicação irregular da verba pública, havendo a 
subsunção de sua conduta à figura do art. 10, XI, in fine, da Lei 
n°8.429/1992. Por derradeiro, ao violar o principio da 

                                                           
28

 Ibidem p. 453/454. 
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impessoalidade, o agente publico infringe o dever jurídico previsto no 
art. 4° da Lei n°8.429/1992. No primeiro dispositivo, ao violar um dos 
princípios regentes da atividade estatal e infringir o dever de honestidade e 
lealdade às instituições ao empregar o dinheiro publico em 
desconformidade com um preceito constitucional; no segundo, ao “praticar 
ato visando fim de proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 
previsto da regra de competência”, pois atuara com desvio de poder.   
 

Assim como sobejamente demonstrado acima a conduta da 

requerida se subsume simultaneamente às improbidades do art. 9º, XII, do art. 

10, XI, in fine, e do art. 11, caput e do seu inciso I c/c o art. 4º, todos da Lei 

Federal nº 8.429/1992 , todos cominados com o art. 37, caput, e § 1º da 

Constituição da República, os quais estabelecem: 

CAPÍTULO II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa 

Seção I 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam 

Enriquecimento Ilícito 

        Art. 9° 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. 

 

Seção II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao 

Erário 

        Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão 
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje 
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação 
dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e 
notadamente: 

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas 
pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação 
irregular; 
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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: 

        I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 
diverso daquele previsto, na regra de competência; 

Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe 
são afetos. 

 

CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Seção I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 37. 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 e, também, ao seguinte: 

§ 1º 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. 

 

2.2.7 DA COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS DA RÉ NO CASO 

CONCRETA DOS AUTOS 

i) Em relação aos atos do art. 9º, inciso XII, da Lei de Improbidade 

Administrativa, a ré Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro empregou o dinheiro 

público no custeio de publicidade que lhe garantiu a promoção pessoal. 

Assim, nas palavras de Emerson Garcia acima transcritas ela “está, 

nitidamente, usando em proveito próprio a renda da entidade a que presta 

serviços.” 
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ii) De igual modo, a conduta da requerida se amolda 

perfeitamente ao tipo do art. 10, inciso, XI da Lei de Improbidade 

Administrativa, quando a Prefeita influiu para a  aplicação irregular de verbas 

públicas para patrocinar a sua publicidade pessoal. 

Esta influência da Ré Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro ficou 

demasiadamente demonstrada nos itens: “2.2.1 Do uso do “M” estilizado como 

forma de promoção pessoal da Prefeita Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro ” – fls. 

12 e ss. desta decisão; item “2.2.2 Da promoção pessoal da Prefeita Maura Jorge 

Alves de Melo Ribeiro através da propaganda nos veículos de comunicação (boletins 

informativos, outdorrs e internet).” – fls. 20 e ss. desta decisão; item “2.2.3 Da 

promoção pessoal da Prefeita Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro através da 

Televisão” ” – fls. 24 e ss. desta decisão; e o desfecho através do item  “2.2.4 

Escorço literário sobre o poder político” – fls. 25 e ss. desta decisão. 

Por fim, ressalto que o próprio Município de Lago da Pedra juntou 

aos autos os documentos de fls. 353/357, os quais registram gastos com a 

publicidade do Município nos anos de 2010 e 2011. Sublinho que em 2010 o 

Municipio gastou R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) com consultoria publicitária e 

mais R$ 10.470,00 (dez mil quatrocentos e setenta) de “serviços de divulgação de 

material institucional”. 

No ano de 2011, o gasto com publicidade saltou para R$ 

134.890,00 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa reais). Ressalto 

que todos os valores (de ambos os anos) foram pagos à mesma empresa 

(S.J.P. Ewerton – ME). 

A defesa não dissertou nenhuma linha sequer acerca da 

probidade destes gastos. Ao reverso, tão somente se concentrou em afirmar 

que o “M” de sua logomarca representava os morros e as belezas naturais da 

cidade. 

Assim, fica claro também que estes valores subtraídos do 

Erário foram usados em benefício exclusivo da Ré Maura Jorge Alves de Melo 

Ribeiro, devendo ser assim ressarcidos ao Município. 
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iii) Por todo o exposto, percebe-se também que a conduta da 

requerida se amolda ao tipo do art. 11, caput, e do seu inciso I c/c o art. 4º, 

todos da Lei Federal nº 8.429/1992 , todos cominados com o art. 37, caput, e § 

1º da Constituição da República. 

A sua conduta fere o principio da honestidade, imparcialidade, 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência (já que a publicidade 

poderia ser técnica e mais eficaz em sua função se não fosse a requerida). 

 

2.2.8 Do dolo da Requerida Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro  

O elemento anímico da requerida está mais patente ao longo desta 

sentença. Os itens 2.2.1, 2.2.2,  2.2.3,  2.2.4, inclusive as cifras envolvidas, deixam 

às escâncaras que o dolo da Requerida realmente foi o de se promover às custas do 

erário. 

O simples fato de depois de proibida por ordem judicial de veicular o 

seu  “M” no logotipo oficial, a Excelentíssima Prefeita consente ou instrui a fazerem 

outro símbolo com o “M”, e ainda junta aos autos este segundo símbolo também 

com um “M” personalizado. Condutas como estas trazem um verdadeiro descrédito 

ao Judiciário. 

Desta forma, fica evidenciada a vontade livre e consciente da 

requerida em cometer os atos narrados, fato que configura o dolo enquanto 

elemento subjetivo da conduta ímproba que lhe é imputada. 

Registre-se, por oportuno, que nos casos do artigo 11, a Primeira 

Seção do STJ unificou a tese de que o elemento subjetivo necessário para 

caracterizar a improbidade é o dolo genérico, ou seja, a vontade de realizar ato que 

atente contra os princípios da administração pública.  

Diante das argumentações acima postas, assiste razão ao autor, 

devendo a Requerida ser condenado nas penas impostas no art. 12 da Lei nº. 

8.429/92, por ter praticado atos de improbidade administrativa.  
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2.3 DO MÉRITO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aqui mais uma vez tem razão o autor. 

Ele pediu também a condenação do Município de Lago da Pedra  

em abster-se de produzir ou determinar novas publicidades que contenham 

promoção pessoal de qualquer agente público. 

Todos os dispositivos citados acima, em especial o art. 37, § 1º da 

Constituição da República, dão guarida ao pedido do Parquet. 

Acerca do assunto, a Excelentíssima Prefeita quando ouvida em 

juízo afirmou:  

Não existe nenhuma obrigação de seguir a simbologia do 
Município; Acha que deveria ter uma lei que formalizasse o símbolo 

do município; Não tem conhecimento se tem um símbolo; Criou o 
símbolo entre a eleição e a posse; Não havia intenção de fazer 
nenhuma ligação com a ré; Na verdade representa os morros; A 
logomarca é do Município e não do gestor; 
 

A resposta para o desconhecimento da Nobre Prefeita  acerca da 

obrigatoriedade do uso do símbolo do Município vem de duas normas, bem simples 

e diretas. Uma delas inclusive já carreada aos autos pela Nobre Promotora de 

Justiça que instruiu a inicial (à fl. 91). Senão vejamos o que diz a Constituição da 

República sobre o assunto: 

 
Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República 
Federativa do Brasil. 

§ 1º São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, 
o hino, as armas e o selo nacionais. 
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter 
símbolos próprios. 
 

Por outro lado, a Lei Orgânica do Município de Lago da Pedra  assim 

dispõe acerca do assunto (fl. 88): 

Art. 2º - São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo e o Executivo.  

Parágrafo Único. São símbolos do Município a Bandeira e o 
Hino, representativos de sua cultura e história. 
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A Nobre Promotora de Justiça ainda junta aos autos cópia da 

bandeira e do brasão do Município de Lago da Pedra. O brasão, o mesmo repetido 

na Bandeira do Município, representa verdadeiramente as belezas naturais da 

Cidade. Aqui sim há a clara figura dos montes, das palmeiras, do céu e do Sol da 

região. Registra-se também no símbolo a data de fundação da Cidade: “1 de Janeiro 

de 1953”. Além de tudo, ainda traz em latim a frase “Justitia Cum Labore”, o que 

numa tradução livre seria “Justiça com Labor” (trabalho). 

Eis o Brasão referido: 

 

Ora, salta aos olhos que fere de morte a Constituição da 

República, e todos os princípios republicanos, a troca constante do símbolo 

do município ao alvedrio de cada um dos administradores. Cada troca 

ressuscitaria novamente demandas como esta em que a promoção pessoal do 

Prefeito seria feita de forma subliminar no brasão tipo como oficial. 

Do contrário, para que serviria o Brasão Oficial? 

Então, seja pelo aqui exposto, seja pelo o registrado acima acerca 

do “M” de Maura Jorge na logomarca atual do Município, percebe-se que todo o 

nosso ordenamento impõe que no caso dos autos, deve-se utilizar apenas e 

tão somente o brasão oficial, em todos os documentos públicos, fachadas de 

prédio, etc. 
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2.3.1 Da conveniência das astreintes recair sobre a pessoa da 

Gestora 

As lições mais comezinhas de Direito Administrativo instruem que os 

bens públicos de uso comum e os de uso especial são, em regra, inalienáveis; 

enquanto, os bens dominicais podem ser alienados, desde que observadas às 

exigências legais. Este inclusive é o teor dos artigos 100 e 101 do Código Civil. 

Dessa forma, não vejo como uma eventual conduta morosa do 

Gestor onerar, por meio das astreintes, apenas e tão somente o patrimônio público. 

Isto seria uma ofensa aos Princípios da Supremacia do Interesse Público e da 

Indisponibilidade.  Acerca disso, José dos Santos Carvalho Filho29 leciona que: 

Os bens e interesses públicos não pertencem à Administração 
nem a seus agentes. Cabe-lhes apenas geri-los, conservá-
los e por eles velar em prol da coletividade, esta sim a 
verdadeira titular dos direitos e interesses públicos. O 
princípio da indisponibilidade enfatiza tal situação. A 
Administração não tem a livre disposição dos bens e 
interesses públicos, porque atua em nome de terceiros. 
Por essa razão é que os bens públicos só podem ser 
alienados na forma em que a lei dispuser. (grifei) 

Ressalte-se que, em regra, as diversas formas de alienação de bens 

públicos exigem autorização legislativa e interesse público devidamente justificado, o 

que, por certo, não existiria no caso dos autos em eventual mora do Gestor no 

cumprimento desta decisão. 

A respeito do tema, a Segunda Turma do Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou pela possibilidade do aqui fixado. Veja-se: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
ASTREINTES. FIXAÇÃO CONTRA AGENTE PÚBLICO. 
VIABILIDADE. ART. 11 DA LEI Nº 7.347/85. FALTA DE 
PRÉVIA INTIMAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO 
CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. 

............................................................................................ 

2. Como anotado no acórdão embargado, o art. 11 da Lei nº 
7.347/85 autoriza o direcionamento da multa cominatória 
destinada a promover o cumprimento de obrigação de 

                                                           
29

 Manual de Direito Administrativo, Editora Lumen Juris, 15ª Edição, p. 25 
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fazer ou não fazer estipulada no bojo de ação civil pública 
não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às 
autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela 
efetivação das determinações judiciais, superando-se, 
assim, a deletéria ineficiência que adviria da imposição 
desta medida exclusivamente à pessoa jurídica de direito 
público. 

(EDcl no REsp 1111562/RN, Rel. Ministro  CASTRO MEIRA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 16/06/2010) 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES 
DE FAZER E NÃO FAZER. ASTREINTES. VALOR. REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. FIXAÇÃO 
CONTRA AGENTE PÚBLICO. VIABILIDADE. ART. 11 DA LEI 
Nº 7.347/85. 
1. O pedido de minoração da quantia arbitrada a título de 
astreintes não ultrapassa a barreira do conhecimento, uma vez 
que o valor confirmado pela Corte de origem - R$ 5.000 (cinco 
mil reais) por dia - não se mostra manifestamente 
desarrazoado e exorbitante. Por conseguinte, sua modificação 
dependeria de profunda incursão na seara fático-probatória. 
Incidência da Súmula 07/STJ. 
2. A cominação de astreintes prevista no art. 11 da Lei nº 
7.347/85 pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, 
mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes 
responsáveis pelo cumprimento das determinações 
judiciais. 
3. Recurso especial conhecido em parte e não provido. 
(REsp 1111562/RN, Rel. Ministro  CASTRO MEIRA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009) 

 

Ainda sobre o tema, é pertinente a lição de Leonardo José Carneiro 
da Cunha: 

Para conferir efetividade ao comando sentencial, cabe, 
portanto, a fixação de multa, com esteio no parágrafo 4º do art. 
461 do CPC, a ser exigida do agente público responsável, 
além de se a exigir da própria pessoa jurídica de direito 
público. 

(A Fazenda Pública em Juízo, Editora Dialética, 5ª Edição, p. 
140) 
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No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Rodrigues Wambier e 

Teresa Arruda Alvim Wambier30, que ao tratar da multa do parágrafo único do art. 14 

do Código de Processo Civil, assim dispõem: 

 

Estão certamente incluídos dentre esses empeços os entraves 
de caráter burocrático, de qualquer natureza, inclusive aqueles 
criados por servidores públicos, fundacionais ou autárquicos, 
de qualquer das esferas da administração pública, que serão 
pessoalmente responsabilizados por sua conduta. A atribuição 
de responsabilidade pessoal ao agente administrativo 
parece ser a única interpretação capaz de dar ao 
dispositivo o rendimento desejado, em favor da efetividade 
do processo, quando se tratar de responsável vinculado ao 
poder público. 

 

Dessa forma, diante do exposto, tenho como necessário e 

conveniente que a multa ora fixada recaia, solidariamente, contra os Gestores 

Municipais (Prefeito e Secretário Municipal de Saúde) e na Fazenda Pública 

Municipal/MA. 

Quanto ao bloqueio nas contas da municipalidade requerido pelo 

autor, compreendo não ser cabível nesse momento, apesar da urgência no 

cumprimento da tutela satisfativa. 

Como não foi dado ao Município a oportunidade de cumprir a 

decisão dentro do prazo estipulado, opto por aguardar o referido cumprimento por 

parte desta antes de tomar medicas de cunho mais enérgico, de forma que não 

descarto a possibilidade, apenas a analisarei, caso preciso, em momento mais 

oportuno. 

 

2.4 DA DOSIMETRIA DAS PENAS DOS ATOS DE IMPROBIDADE 

Por fim, destaco que o artigo 12, em seu parágrafo único, obriga o 

magistrado à aplicação da pena observando a extensão do dano causado, assim 

como o proveito obtido pelo agente. É necessário que haja ponderação no momento 

                                                           
30

 Citados por Leonardo José Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, Editora Dialética, 
3ª Edição, p. 126 
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de se fazer essa correlação entre fato e sanção, para que não se configurem 

situações extravagantes, decorrentes da aplicação de sanções exacerbadas ou 

ínfimas.  

Acerca do assunto, o incansável Emerson Garcia31 ainda vaticina: 

12.6. Considerações Finais 
Partindo-se das sólidas ideias lançadas por Bentham,252 pode-se dizer 
que a empreitada de identificação e dosimetria das sanções passíveis 
de aplicação ao ímprobo haverá de manter-se adstrita a seis regras 
fundamentais: 
1° O mal infringido pela sanção deve superar o proveito auferido com 
o ilícito; 

2° Quando o ato é de natureza a fornecer prova concludente de 
um hábito, é preciso que a sanção seja forte o suficiente para 
exceder não somente o proveito do ilícito individual, mas 
também de todos os ilícitos considerados em seu conjunto, 
devendo ser valorado seu efeito sinergético; 
3°A sanção deve exceder o proveito auferido com o ilícito a ponto de 
compensar o que se perde em termos de certeza e de proximidade 
com a inevitável delonga em sua aplicação, pois enquanto o proveito 
é certo e imediato, a sanção pressupõe o concurso de diversos 
fatores (êxitos na investigação e descoberta do ilícito, curso regular 
de um processo etc.), o que permite ao agente, ressalvadas eventuais 
medidas de natureza cautelar, usufruir do produto de sua 
improbidade por longa data. 
4° Se dois ou mais ilícitos são praticados em concurso, ao mais 
nocivo deve ser cominada e aplicada uma sanção mais forte, a fim de 
que o ímprobo tenha sempre um motivo que o leve a parar no menos; 
5° Quanto mais nocivo à administração pública é o ilícito, maior deve 
ser a sanção aplicada a fim de se tentar preveni-lo. 
6° A mesma sanção não deve ser mecanicamente infringida a todos os 
ímprobos envolvidos no ilícito, sendo necessário valorar as circunstancias 
que influíram sobre a sensibilidade de cada um deles. 
 

Assim, utilizando o princípio da proporcionalidade, parece-me justo a 

aplicação as seguintes sanções à requerida Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro: 1)  

ressarcimento integral do dano no valor apurado abaixo; 2) perda da função pública; 

3) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; 4) pagamento de 

multa civil de 03 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial; 5) proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
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 Ibidem, p. 612. 
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creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos. 

 

2.5 DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO  

Da análise dos documentos acostado aos autos, percebo que o valor 

do dano causado pela requerida ao erário municipal foi de R$ 37.470,00 (trinta e 

sete mil quatrocentos e setenta) referente ao exercício financeiro de 2010 e R$ 

134.890,00 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa reais) no exercício 

financeiro de 2011, conforme documentos de fls. 353/357 dos autos e tópico 

próprio desta decisão (item 2.2.7, p. 35). 

Considerando que não há, nos autos, data provável em que os atos 

de contratação ilícita do serviço de publicidade foi efetivada, fixo o último dia do ano 

de 2010 e 2011, para fins de considerar a devedora em mora, com base no que 

dispõe o artigo 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do STJ. Os juros, por sua 

vez, serão fixados na razão de 1,00% ao mês nos termos do art. 406 do Código Civil 

e do art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional. 

Assim, nos termos do cálculo efetuado conforme site do TJDTF, 

aplicando correção e juros de mora, tem-se que o valor atualizado do débito da 

requerida é de R$ 238.407,58 (duzentos e trinta e oito mil e quatrocentos e sete 

reais e cinquenta e oito centavos), soma que se obtem das duas quantias acima 

registradas depois de atualizadas (R$ 54.299,76 + R$ 184.107,82), conforme cálculo 

em anexo. 

3. DISPOSITIVO 

 

3.1 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão condenatória deduzida na inicial e, 

por consequência, CONDENO a ré MAURA JORGE ALVES DE MELO RIBEIRO, 

atual Prefeita do Município de Lago da Pedra, por violação das normas contidas 

no art. 9º, inciso XII, do art. 10, inciso XI, in fine, e do art. 11, caput e do seu inciso I 

c/c o art. 4º, todos da Lei Federal nº 8.429/1992 , cominados com o art. 37, caput, e 
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§ 1º da Constituição da República. 

3.2 Desta forma, considerando a extensão do dano causado à 

coletividade, a gravidade da conduta, o proveito patrimonial, a posição hierárquica 

da agente, os bens jurídicos atingidos, a exemplaridade da resposta judicial, com 

esteio no artigo 12, inciso I e parágrafo único da Lei 8.429/1992, CONDENO A RÉ 

a(o): 

1) ressarcimento integral do dano no valor de R$ 238.407,58 

(duzentos e trinta e oito mil e quatrocentos e sete reais e cinquenta e oito centavos); 

2) perda da função pública; 

3) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; 

4) pagamento de multa civil de 03 (três) vezes o valor do acréscimo 

patrimonial, ou seja, R$ 715.222,74 (setecentos e quinze mil duzentos e vinte e dois 

reais e setenta e quatro centavos), devidamente corrigida monetariamente pelo 

INPC, e juros moratórios de 1,0% ao mês, a partir da prolação desta sentença até o 

efetivo pagamento,. 

5) 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. 

Registro que a pena da suspensão dos direitos políticos e a perda 

função pública poderá ser executada com a manutenção desta sentença em  

segundo grau, conforme enunciado nº 01 do Movimento Maranhão contra a 

Corrupção e o entendimento firmado pelo STF no HC 126292.32 

 

3.3 Ademais, e ante o exposto, com esteio no art. 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil, CONDENO o MUNICIPÍO DE LAGO DA PEDRA a 

abster-se de produzir, determinar ou manter publicidades com sinais ou outros 

meios que impliquem promoção pessoal de seus gestores. CONDENO 

                                                           
32

 1.    Aplica-se às ações de improbidade administrativa o entendimento firmado pelo STF no HC 
126292, de modo que se viabiliza a execução das sanções de perda da função pública e suspensão 
dos direitos políticos quando confirmada a condenação do agente em 2º grau de jurisdição, extraído 
do site: http://www.tjma.jus.br/tj/visualiza/sessao/19/publicacao/411866 
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inclusive o Município a substituir o atual símbolo utilizado por seu Brasão 

Oficial. 

3.4 Desta forma, nos termos do art. 461, § 5º do Código de 

Processo Civil, DETERMINO que o símbolo atualmente utilizado pelo Município 

de Lago da Pedra (colado à fl. 20) seja removido, no prazo de 20 (vinte) dias 

contados a partir da intimação de seu advogado via Diário Eletrônico, de todos 

os locais onde esteja registrado, como os documentos públicos, internet 

repartições e congêneres.  

3.5 Com esteio no art. 2º, parágrafo único, da Lei Orgânica do 

Município de Lago da Pedra, DETERMINO ainda que em todos os lugares onde 

hoje vê-se o símbolo ora proibido seja colocado o Brasão Oficial do Município, 

tal qual colado à fl. 40 desta decisão e juntado à fl. 91 dos autos (retirado do site 

oficial do Município). 

3.6 Assim, por tratar-se de obrigação de fazer, aplico multa diária de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais reais) em caso de descumprimento, a qual será 

revestida em favor de fundo destinado à restituição dos bens lesados, nos termos do 

art. 13 da Lei da Ação Civil Pública. 

3.7 Sublinho que o cumprimento da obrigação de fazer imposta 

ao requerido deverá ser comprovado tempestivamente  nos autos, sob pena de 

se executar a multa. 

3.8 Ressalto que, nos termos do quanto acima expendido, em 

caso de eventual descumprimento desta decisão ou em seu atraso, a multa 

diária aqui estipulada incidirá solidariamente sobre a pessoas da Gestora 

Municipal e na Pessoa Jurídica do Município de Lago da Pedra/MA. 

3.9 Com base na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça33, 

Intime-se, pessoalmente, a Prefeita do inteiro teor desta decisão, por meio de Oficial de 

Justiça, devendo o Oficial explicitar que a multa por descumprimento deu-se na 

pessoa da própria Prefeita. Se, eventualmente, houver óbice a intimação, proceda-se 

                                                           
33

 A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer 
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nos moldes da citação por hora certa, nos termos do art. 226 a 229 do Código de 

Processo Civil. 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) A multa civil deverá ser revertida em favor dos cofres do Município 

de Lago da Pedra, nos termos do que preceitua o art. 18 da Lei nº. 8.429/9234. 

b) Intimem-se o Município de Lago da Pedra(MA), a fim de que tome 

conhecimento da presente sentença. 

c) Custas processuais por conta da condenada. 

d) Após o trânsito em julgado da sentença, oficie-se aos órgãos 

estatais, remetendo-lhes cópia dessa decisão, para os fins de direito e, 

especialmente, para as anotações, nos registros respectivos, da proibição acima 

determinada, como ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MA e ao Cartório da 74ª 

Zona Eleitoral, acerca da suspensão dos direitos políticos pelo prazo epigrafado, nos 

termos do art. 15, V, e art. 37, § 4º, da Constituição Federal e art. 71, inciso II, do 

Código Eleitoral. 

e) Com o trânsito em julgado, inclua-se a presente condenação no 

Cadastro do CNJ de condenados por atos de improbidade (Resolução nº 44 de 20 

de novembro de 2007). 

f) Depois de publicada esta sentença, oficie-se ainda ao Tribunal de 

Contas do Estado e à Procuradoria Geral do Estado, comunicando esta sentença, 

inclusive para os fins de se cumprir a proibição de contratar com o poder público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 
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 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENA 
DE MULTA. DESTINAÇÃO. ENTE PREJUDICADO. ARTIGOS 12 E 18 DA LEI 8.429/92. 1. A multa 
fixada na sentença condenatória por ato de improbidade deve ser revertida ao ente prejudicado pelo 
ato ímprobo. Exegese dos artigos 12 e 18 da Lei 8.429/92. 2. "O produto da multa civil deve ser 
destinado à pessoa jurídica que sofreu a lesão patrimonial. Não havendo adimplemento espontâneo 
por parte do ímprobo, deverá a pessoa interessada promover a liquidação da sentença e o 
cumprimento do julgado, na forma das novas regras processuais." (FILHO, José Dos Santos 
Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Lúmen Júris Editora, 16ª edição, p.901). 3. Deve ser 
deferido pedido de intimação da pessoa jurídica lesada para promover a execução da multa, já que 
dela é o beneficiário direto, como destinatário. 4. Agravo de instrumento provido. (TRF1 – Terceira 
Turma. Agravo de Instrumento: AG 12063 AM 0012063-43.2010.4.01.0000. Relator: Dês. Federal 
Carlos Olavo. Julgamento: 26/10/2010. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
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g) Publique-se a presente sentença no Diário de Justiça Eletrônico.  

Registre-se. Intimem-se as partes, via DJE e o Ministério Público 

pessoalmente. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na 

distribuição. 

Cumpra-se. 

Lago da Pedra/MA, 17 de março de 2016. 

 
 

Juiz Marcelo Santana Farias 
Titular da 1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra 

 


