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DECISÃO
Processo Digital nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Requerido:

1024617-18.2018.8.26.0053
Ação Popular - Violação aos Princípios Administrativos
Flavio Henrique Costa Pereira e outro
Marcio Luiz França Gomes e outro

Vistos.

Trata-se de ação popular com pedido de tutela provisória de
urgência em caráter antecedente ajuizada por FLÁVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA
e TONY FERREIRA DE CARVALHO ISSAAC CHALITA contra MÁRCIO LUIZ
FRANÇA GOMES e ESTADO DE SÃO PAULO.
Aduzem, em síntese, que, o atual Governador de São Paulo Sr.
Márcio Luiz França Gomes utilizou um evento realizado em São José do Rio Preto, com
a participação de representantes de mais de cinquenta cidades, para a sua promoção pessoal
por meio de discurso no evento e publicações nas redes sociais e no sítio eletrônico do
Governo. Alegam, ainda, contrariedade aos princípios da legalidade, da moralidade e da
impessoalidade, diante do desvio de finalidade dos atos praticados. Pretendem, por fim, a
concessão da liminar para que seja determinada: i) a exclusão dos atos de divulgação do
evento de São José do Rio Preto das páginas na internet e dos perfis das redes sociais do
Governo do Estado;

ii) a abstenção do Sr. Márcio Luiz França Gomes em realizar

discursos em eventos públicos com cunho de promoção pessoal ou de sua vida política ou
de eleições; e iii) a quebra dos sigilos telemáticos das mensagens postados para verificar a
autoria das postagens e o desvio do uso da máquina pública. Com a inicial vieram
documentos (págs. 27/56).
O i. Ministério Público manifestou-se de forma favorável pela
concessão da tutela liminar almejada, pois é evidente a intenção de promoção pessoal pelo
atual Governador e perpetuação desses atos consistirá em contínua violação aos princípios
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da Administração Pública.

É o breve relato.
Decido.

Da análise da petição inicial e documentos que a instruem, de rigor
a concessão da liminar pleiteada pelos autores.
Há fortes indícios de utilização de atos da Administração para
promoção pessoal e eleitoral em favor do requerido, o que culminaria em afronta ao
princípio constitucional da impessoalidade.
Dispõe o art. 2º “e” da Lei da Ação Popular que “são nulos os atos
lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: e) desvio
de finalidade.
As obras realizadas ou financiadas pela Administração Pública não
podem ser utilizadas como forma de promoção pessoal em nenhuma hipótese. Corrobora
com tal entendimento, o nobre Professor Regis Fernandes de Oliveira que nos ensina que
“o agente não se pode utilizar da competência que vem gizada na norma para obter
finalidade diversa da que se busca. Quando o texto constitucional fala que um dos
princípios da Administração Pública é a impessoalidade, significa que não pode o
agente valer-se do cargo ou função que ocupa para projetar-se politicamente.” (in
Doutrinas Essenciais: Direito Administrativo volume I. “Moralidade e impessoalidade
administrativa”, p. 970. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012).
Ao desviar a finalidade de um ato administrativo em seu prol, o
agente público violaria o princípio da moralidade, atuando de forma ímproba.
Alegam os autores que houve afronta ao princípio da legalidade
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quando o Governador afirma, em discurso, que criou uma nova forma de fazer convênios,
in verbis:
“Como vocês perceberam, a gente quis fazer de maneira mais
informal e rápida possível, porque nós estamos inaugurando hoje, exatamente aqui
em Rio Presto, essa nova forma de fazer os convênios, ao invés de todo mundo ter que
ir lá no Palácio, se deslocar, que é longe, para o estado de SP são 645 cidades, a gente
então escolhe começar aqui, exatamente por Rio Preto, pra fazer essa solenidade hoje
aqui, de inauguração desta modelagem de fazer os convênios” (pág. 05).
“A gente na política, às vezes a pessoa fala que tudo isso é pela
questão de voto. Veja, cada atividade que a gente faz na vida é por questão de
vocação. O voto é consequência do bom trabalho, as pessoas votam em quem bem
entenderem. Na hora certa o povo vai decidir quem é que tá preparado, quem é que
tem noção das coisas, quem é que tem profundidade pra governar o estado de SP
assim como decidiu quando elegeu cada um de vocês. Mas a nossa tarefa é colaborar
com os prefeitos.” (pág. 07)
Todavia, no que pertine à tal alegação, ou seja, a de que o
Governador estaria realizando convênios de forma irregular, porquanto não os firmou
dentro da Sede do Governo, tal fato deve ser melhor apurado no decorrer da instrução. Em
tese, o fato de firmar os convênios dessa forma não seria contrário à lei e não traz prejuízo
ao erário. Assim, não está bem delineado o motivo elencado nas alíneas “b” e “c do art. 2º
da lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965.
Isto posto, considerando o acima explanado, preenchidos os
requisitos legais, sobretudo a probabilidade do direito, bem como a ineficácia da medida a
ser obtida somente ao final, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de
urgência determinando:
i)

a exclusão dos atos de divulgação do
evento de São José do Rio Preto das
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páginas na internet e dos perfis das redes
sociais do Governo do Estado;
ii)

a abstenção do Sr. Márcio Luiz França
Gomes em realizar discursos em eventos
públicos com cunho de promoção pessoal
ou de sua vida política ou de eleições, sob
pena de multa de R$ 5.000,00 por cada
evento em desobediência à presente
ordem judicial; e

iii)

a quebra dos sigilos telemáticos das
mensagens postados para verificar a
autoria das postagens e o desvio do uso da
máquina pública

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.
Expeça-se mandado de citação para o Governador do Estado de São
Paulo, bem como ao Estado de São Paulo.
Intimem-se.
São Paulo, 02 de julho de 2018.

Alessandra Barrea Laranjeiras
Juíza de Direito
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