MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PROPRIÁ/SE

1 – DO OBJETO DA DEMANDA
A presente ação de improbidade administrativa destina-se a responsabilizar
ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO, GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO,
TARCÍSIO GOMES DE FREITAS, MARX BELTRÃO LIMA SIQUEIRA e FERNANDO
AFFONSO COLLOR DE MELLO pela prática de atos de improbidade administrativa
consistentes na participação em evento de inauguração de obra custeada com recursos públicos
federais sem observar as normas sanitárias vigentes e descumprindo flagrantemente as Leis e
normas que determinavam o uso de máscara de proteção respiratória e medidas de distanciamento
social, o que configurou violação aos princípios da administração pública, especialmente aos
princípios da legalidade, da moralidade e da proteção da saúde pública.

ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO, GILSON MACHADO
GUIMARÃES NETO, TARCÍSIO GOMES DE FREITAS, MARX BELTRÃO LIMA
SIQUEIRA e FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, de forma voluntária, livre e
consciente, na condição de agentes públicos federais (os três primeiros, Ministros de Estado; o
quarto, Deputado Federal; e o último, Senador da República), participaram de evento de inauguração
de obra custeada com recursos públicos federais sem observar as normas sanitárias vigentes e
descumprindo flagrantemente as Leis e normas que determinavam o uso de máscara de proteção
respiratória e medidas de distanciamento social, o que configurou violação aos princípios da
administração pública, especialmente aos princípios da legalidade, da moralidade e da proteção da
saúde pública.
Com efeito, foi formulada representação dando conta de que, no evento ocorrido em
Propriá em 28 de janeiro de 2021, de inauguração da nova ponte sobre o Rio São Francisco, na
divisa entre os estados de Sergipe – município de Propriá – e Alagoas – município de Porto Real do
Colégio – (https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2021/01/governolibera-acesso-a-nova-ponte-sobre-a-travessia-do-rio-sao-francisco),
autoridades
federais
descumpriram a legislação de regência e as normas sanitárias em vigor ao não portar máscara de
proteção respiratória em nenhum momento do evento2.
Logo no DESPACHO 85-2021 GABPR1-EDC – PR-SE-00007826-2021,
consignou-se
fotografia
disponível
no
site
oficial
do
Governo
Federal
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2021/01/sergipe-e-alagoas-contam-comuma-nova-rota-para-travessia-no-rio-sao-francisco#:~:text=A%20ponte%20liga%20a%20cidade em
que aparecem alguns dos ora demandados (a exemplo de FERNANDO AFFONSO COLLOR
DE MELLO e TARCÍSIO GOMES DE FREITAS) em aglomeração e sem uso de máscara de
proteção respiratória:

2

A ausência de conclusão da obra de duplicação do trecho norte da rodovia federal BR-101/SE, entre os municípios
de Propriá e Laranjeiras, já foi objeto de ação civil pública pelo MPF em Propriá, que obteve sentença favorável na
primeira instância, vide http://www.mpf.mp.br/se/sala-de-imprensa/noticias-se/apos-acao-do-mpf-sentenca-dajustica-federal-determina-retomada-e-conclusao-das-obras-do-trecho-norte-da-br-101-em-sergipe
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Por ocasião do evento realizado em 28 de janeiro de 2021 de inauguração da nova
ponte sobre o Rio São Francisco, na divisa entre Sergipe e Alagoas, estava em vigor há quase um ano
a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispôs “sobre as medidas que poderão ser adotadas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019” (art. 1º).
O caput do artigo 3º da Lei 13.979/2020, com alteração promovida pela Lei 14.035,
de 11 de agosto de 2020, estabelece que “para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as
seguintes medidas”, elencando dentre tais medidas, no inciso III, o uso obrigatório de máscaras de
proteção individual, in verbis:
Lei 13.979/2020, art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no
âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas:
III-A – uso obrigatório de máscaras de proteção individual;
Convém salientar que o artigo 3º, III-A, da Lei 13.979/2020 teve a vigência
prorrogada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
6625 em decisão monocrática proferida em 30 de dezembro 2020, a qual foi referendada pelo
Plenário no acórdão prolatado em 8 de março de 2021.
No estado de Sergipe, por sua vez, em 7 de maio de 2020 foi publicada no Diário
Oficial do Estado a Lei Estadual 8.677, de 6 de maio, que dispõe:
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Art. 1º É obrigatória a utilização de máscaras de proteção respiratória, no
Estado de Sergipe, em decorrência da declaração de situação de emergência e/ou
estado de calamidade pública na área da saúde, em razão da disseminação do vírus
COVID-19 (novo coronavírus).
§1º A obrigação do uso de máscaras de proteção respiratória é devida:
I – para circular ou permanecer nas vias públicas e espaços públicos, inclusive
quando na utilização de transporte público ou privado;
II – para circular ou permanecer em áreas comuns de instalações ou edificações
residenciais;
III – nos estabelecimentos públicos e privados.
Art. 3º O disposto nesta Lei deve ser obedecido sem prejuízo das recomendações
de isolamento ou distanciamento social, e outras medidas que sejam expedidas
pelas autoridades sanitárias.
Observe-se que o uso obrigatório de máscara de proteção respiratória
individual como medida de enfrentamento à pandemia está presente tanto na legislação federal
como na estadual: trata-se, assim, de providência reputada indispensável, no atual contexto
de combate à pandemia, tanto pelo legislador federal como pelo legislador estadual.
De acordo com o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, “ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. No caso concreto, como explicado no
parágrafo anterior, tanto a legislação federal como a estadual determinavam o uso de máscara de
proteção respiratória, especificando a Lei Estadual 8.677/2020, no artigo 1º, §1º, I, a
indispensabilidade desse acessório “para circular ou permanecer nas vias públicas e espaços
públicos, inclusive quando na utilização de transporte público ou privado”. À vista da fotografia disponível
na
própria
publicidade
institucional
do
Governo
Federal
em
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2021/01/sergipe-e-alagoascontam-com-uma-nova-rota-para-travessia-no-rio-sao-francisco#:~:text=A%20ponte
%20liga%20a%20cidade e acima reproduzida, percebe-se sem maiores dificuldades que no evento
de inauguração da nova ponte sobre o Rio São Francisco, na divisa entre Sergipe e Alagoas,
realizado em 28 de janeiro de 2021 em Propriá, autoridades federais descumpriram flagrantemente
as leis enunciadas linhas atrás e não fizeram uso de máscara respiratória de proteção individual.
Ainda em nível estadual, o Governador do Estado de Sergipe editara o Decreto nº
40.734, de 15 de dezembro de 2020, por meio do qual foi homologada “a Resolução nº 07, de 14
de dezembro de 2020, do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais –CTCAE, que dispõe sobre
medidas de restrição e enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), de caráter temporal e específico”, cujo
artigo 1º, inciso II, impunha para a realização de eventos a “apresentação de projeto detalhado das medidas
sanitárias a serem adotadas pelo estabelecimento e respectiva aprovação pela Secretaria de Estado da Saúde ”. O
inciso I do mesmo artigo, por sua vez, limitava o número de pessoas em eventos, à época da
inauguração da ponte (janeiro de 2021), à quantidade de 100 (cem) em ambientes fechados e 150
(cento e cinquenta) em ambientes abertos.
No intuito de aprofundar a apuração, foi proferido o DESPACHO 82-2021
GABPRM1-FPCM – PRM-PRP-SE-00000273-2021, em cujo item 2 constou a seguinte providência:
“Solicite-se à SEPAD3, por memorando, a pesquisa e análise de imagens e vídeos sobre o evento em tela que
permitam aferir se a representação efetivamente procede, caso em que poderá ser analisada eventual configuração de ato
3
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Pesquisar, consolidar e analisar imagens e/ou vídeos que demonstrem se no
evento citado acima os representados efetivamente promoveram aglomerações
e o descumprimento das medidas de distanciamento social estabelecidas pelo
Governo do Estado (falta de uso de máscaras, aglomerações etc., vide
DECRETO ESTADUAL Nº 40.734, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020
(https://www.pge.se.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/640.734.....HOMOLOGA-RES-07.2020-CTCAE-1.pdf) e Resolução nº 07, de
14 de dezembro de 2020, do Comitê Técnico-Científico e de Atividades
Especiais
–CTCAE
https://www.se.gov.br/uploads/download/midia/73/aadd6173fa01f2caadc823ef
a2a8e009.docx).
Quesitos:
1- Identificar autoridades federais presentes ao evento;
2 – A partir da análise de imagens e vídeos do evento, foi possível verificar se
as autoridades federais identificadas usaram durante o evento, ou ao menos
durante parte dele, máscara, como determina o art. 3º-A da Lei Federal
nº13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o art. 1º, §1º, I, da Lei Estadual 8.677, de
6 de maio de 2020?
3 – A partir da análise de imagens e vídeos do evento, foi possível verificar se
as autoridades federais identificadas promoveram aglomerações, como por
exemplo interagindo com a população local sem observar o necessário
distanciamento social?
4 - Demais questões que permitam aferir a procedência ou não da
representação.
Foi elaborado, então, o RELATÓRIO 3-2021 SEPAD-PRSE – PR-SE-000171012021, contendo 10 (dez) anexos5. Segundo constou no item “2. DO MATERIAL ANALISADO”,
4

5

Aqui, cabe um parêntese. A exclusão da análise da conduta de sua excelência o Presidente da República, consignada
no DESPACHO 82-2021 GABPRM1-FPCM – PRM-PRP-SE-00000273-2021, decorreu unicamente da literalidade
do artigo 85, V, da Constituição Federal, segundo o qual os atos do Presidente da República que atentem contra a
probidade na administração configuram crimes de responsabilidade, de alçada do Senado Federal, ficando excluídos
consequentemente de apreciação pelo prisma da Lei 8.429/1992. Esse, aliás, foi o entendimento exposado em obiter
dictum pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental na Petição 3.240, julgado em 10 de maio de
2018, redator para acórdão o Ministro Roberto Barroso, o qual tratou de situação envolvendo ex-Ministro de
Estado, constando acertadamente da ementa respectiva que “[…] a única exceção ao duplo regime sancionatório em matéria
de improbidade se refere aos atos praticados pelo Presidente da República, conforme previsão do art. 85, V, da Constituição”.
Respectivamente os documentos 1) COMPLEMENTAR - 297 INFORME EPIDEMIOLÓGICO - BOLETIM DE
28 DE JANEIRO DE 2021; 2) COMPLEMENTAR - DECRETO N. 40.571 DE 08.04.2020 - CALAMIDADE
PÚBLICA; 3) COMPLEMENTAR - DECRETO N. 40.688 DE 05.10.2020 - CALAMIDADE PÚBLICA;
4)COMPLEMENTAR - DECRETO Nº 40.615 DE 15 DE JUNHO DE 2020; 5) COMPLEMENTAR DECRETO Nº 40.652 DE 27 DE AGOSTO DE 2020; 6) COMPLEMENTAR - DECRETO Nº 40.734 DE 15
DE DEZEMBRO DE 2020; 7) COMPLEMENTAR - LEI ESTADUAL 8.677 DE 06 DE MAIO DE 2020;
8)COMPLEMENTAR - LEI FEDERAL 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020; 9) COMPLEMENTAR NOTA TÉCNICA GVIMS-GGTES-ANVISA N 07.2020; 10)COMPLEMENTAR - RESOLUÇÃO 07, DE 14 DE
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todo o material pesquisado e utilizado na confecção do RELATÓRIO 3-2021 SEPAD-PRSE
foi encontrado em fontes abertas, de forma que “foram catalogadas 136 (cento e trinta e seis) imagens e
07 (sete) vídeos extraídos diretamente da internet (de livre acesso a todos) 6, em pastas anexo, que de
alguma forma se relacionam com a solenidade de inauguração da ampliação da ponte que liga os Estados de Sergipe e
Alagoas, evento ocorrido em 28 de janeiro de 2021, na cidade de Propriá-SE, que contou com a presença de
inúmeras pessoas e autoridades civis e militares” (grifos acrescidos).
A cerimônia de inauguração da ponte sobre o Rio São Francisco na rodovia federal
BR-101/SE, na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas, ocorreu em Propriá em 28 de janeiro de
2021 (quinta-feira), iniciando por volta das 10h40min. O evento contou com a participação de sua
excelência o Presidente da República, de Ministros de Estado, de Deputados Federais, de Senadores,
do Governador de Estado de Sergipe e de diversas outras autoridades.

No dia em que o Estado de Sergipe registraria, segundo o 297º
Informe Epidemiológico do Centro de Operações de Emergências em
Saúde Pública do Estado de Sergipe - Boletim de 28 de janeiro de
2021, documento anexo, 5 (cinco) óbitos naquelas últimas 24 (vinte e
quatro) horas, e ocupação de 58,8% das UTIs para adultos na rede
pública e 80% no serviço privado, foi realizado evento na cidade de
Propriá (SE) sem a devida observância às regras de distanciamento
social e a obrigatoriedade do uso de máscaras.
A própria organização não obedeceu aos termos da Resolução
n. 07/2020, do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais –
CTCAE do Estado de Sergipe, que limitava à presença de pessoas nos
eventos a 100 (cem) em ambientes fechado e 150 (cento e cinquenta)
em ambientes abertos. Pelo registro fotográfico a seguir, que permite
uma visão ampla do espaço onde se realizou a solenidade, depreendese que não fora observado o quantitativo máximo de pessoas no
evento, bem como não houve, por parte dos organizadores, cautela
com o distanciamento mínimo entre as cadeiras dispostas para as
autoridades e convidados.
Seguem registros fotográficos presentes nas páginas 6 e 4 do RELATÓRIO 3-2021
SEPAD-PRSE – PR-SE-00017101-2021 que atestam a assertiva acima:

DEZEMBRO DE 2020 DO COMITÊ TÉCNICO-CIENTÍFICO E DE ATIVIDADES ESPECIAIS - CTCAE.
6

Essa ressalva é importante porque, embora conste na parte superior direita de cada página do RELATÓRIO 3-2021
SEPAD-PRSE o termo “sigiloso”, não há em rigor nenhuma informação ou registro minimamente sigiloso em seu
teor.
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No item 4.1 do (p. 8-27) do RELATÓRIO 3-2021 SEPAD-PRSE – PR-SE00017101-2021 –, foram “elencadas as autoridades federais que estiveram presentes na aludida solenidade, com os
respectivos registros fotográficos que permitam aferir se fizeram o uso de máscara, ainda que por algum tempo”,
sendo que “para aquelas que não foram avistadas usando máscaras, vários outros registros serão inseridos, de forma
a comprovar que durante todo o evento não tomaram as medidas de precaução decorrentes da pandemia do Covid-19 ”
(p. 8 do Relatório – grifos acrescidos).
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Nas respostas aos quesitos, item 4.2 (p. 27-32) do RELATÓRIO 3-2021 SEPADPRSE – PR-SE-00017101-2021 – complementado pelo MEMORANDO 8-2021 SEPAD-PRSE –
PR-SE-00021236-20217 –, enumerou-se novamente na alínea a a relação de autoridades federais
identificadas. Na alínea b (p. 29 do Relatório e p. 2 do Memorando), por sua vez, constou:

Ressaltando a limitação do material ora examinado, uma vez
que os registros de imagens e vídeos coletados necessariamente não
exprimem todo o entorno e nem todos os instantes da cerimônia, ainda
assim foi possível observar que muitas pessoas presentes não fizeram
o uso voluntário de máscaras, preocupação não exigida pela
organização do evento.
Inclusive muitas autoridades públicas convidadas também
violaram a Lei Estadual n. 8.677/2020, que determina ser obrigatória,
no estado de Sergipe, a utilização de máscaras de proteção
respiratória, em decorrência da declaração de estado de calamidade
pública na área da saúde por conta da disseminação do vírus COVID19 (novo coronavírus).
Com efeito, não foram encontradas fotos e/ou vídeos que
demostrem que Ernesto Henrique Fraga Araújo, Tarcísio Gomes de
Freitas, Gilson Machado Guimarães Neto, Fernando Affonso Collor de
Mello, Marx Beltrão Lima Siqueira e Luiz Augusto Carvalho Ribeiro
Filho fizeram, ainda que por algum momento, o uso da máscara
durante o evento.
No entanto, quanto a Augusto Heleno Ribeiro Pereira, há
registros onde consta que por alguns instantes fez o uso de máscara
(ver os registros colacionados no item 4.1. “a”).
Por sua vez, as autoridades federais, Antônio Leite dos Santos
Filho, Maria do Carmo do Nascimento Alves, João Bosco da Costa,
Laércio José de Oliveira e Fábio de Almeida Reis, obedeceram à
norma estadual. Todos os registros pesquisados, em diversos
7

O MEMORANDO 8-2021 SEPAD-PRSE – PR-SE-00021236-2021 foi feito para solucionar dúvida exposta no
MEMORANDO 12-2021 GABPRM1-FPCM – PRM-PRP-SE-00000836-2021 quanto à situação de TARCÍSIO
FREITAS. Isso porque nas páginas 12-14 do RELATÓRIO 3-2021 SEPAD-PRSE – PR-SE-00017101-2021 o
demandado TARCÍSIO FREITAS aparece em todas as fotografias e imagens de vídeo sem usar máscara de
proteção respiratória, porém ele não foi relacionado expressamente na resposta ao Quesito 2, onde se apontaram as
autoridades federais para as quais não se identificou uso de máscara em nenhum momento do evento. No
MEMORANDO 8-2021 SEPAD-PRSE – PR-SE-00021236-2021 supriu-se essa omissão e acrescentou-se o nome
de TARCÍSIO FREITAS dentre aquelas autoridades federais que não usaram máscara de proteção respiratória em
nenhum momento do evento em Propriá de inauguração da ponte sobre o Rio São Francisco.
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b) Quesito 2 – A partir da análise de imagens e vídeos do
evento, foi possível verificar se as autoridades federais
identificadas usaram durante o evento, ou ao menos durante parte
dele, máscara, como determina o art. 3º-A da Lei Federal n. 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020 e o art. 1º, §1º, I, da Lei Estadual n. 8.677,
de 6 de maio de 2020?
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momentos da cerimônia, indicam que os mesmos faziam o uso da
máscara de proteção respiratória.

Com efeito, analisando o item 4.1 do (p. 8-27) do RELATÓRIO 3-2021 SEPADPRSE – PR-SE-00017101-2021, observa-se a correção das conclusões lançadas na resposta,
transcrita acima, ao Quesito 2.
Uma vez devidamente contextualizados os atos ímprobos objetos desta ação de
improbidade administrativa, convém delimitar e detalhar a autoria de cada demandado.

Ao examinar todo o contexto fático e a conduta das autoridades federais (com
exceção do Presidente da República, vide nota de rodapé 3) presentes no evento de inauguração da
ponte sobre o Rio São Francisco na rodovia federal BR-101/SE, na divisa dos estados de Sergipe e
Alagoas, ocorrido em Propriá em 28 de janeiro de 2021, percebe-se que:
A)
algumas autoridades federais estavam portando máscara de proteção
respiratória todas as vezes em que foram filmadas e/ou fotografadas;
B)
algumas autoridades federais estavam portando máscara de proteção
respiratória ao menos uma ou algumas vezes em que foram filmadas e/ou fotografadas;
C)
outras autoridades federais não estavam usando máscara de proteção
respiratória em nenhuma das vezes em que foram filmadas e/ou fotografadas.
No primeiro caso (item A), todo o arcabouço de normas enunciado no tópico
precedente relativamente ao uso de máscara de proteção respiratória foi atendido, nada havendo a
reprochar.
Na segunda hipótese (item B), embora o uso de máscara de proteção respiratória não
tenha ocorrido durante toda a duração do evento, optou-se por adotar um entendimento mais
benéfico – numa espécie de favor rei – e considerar que, nessa situação, não ficou demonstrado o
dolo/má-fé, tendo em vista que diversas circunstâncias podem ter levado à eventual retirada e
recolocação da máscara durante o curso do evento. É nessa hipótese que se encaixa o Ministro
Augusto Heleno, que não foi demandado nesta ação de improbidade, pois embora tenha estado
presente no evento, ao menos durante parte dele usou máscara de proteção respiratória.
Por fim, no último caso (item C) está discriminada a forma de proceder dotada de
mais gravidade: a daquelas autoridades federais que ignoraram solenemente as normas legais federais
e estaduais, além das normas sanitárias, e em nenhum momento do evento usaram máscara de
proteção respiratória; dentre essas últimas, algumas, não satisfeitas, ainda promoveram aglomerações
e, sem máscara, tiraram fotos juntas de pessoas que acompanhavam o evento.
A conduta das autoridades federais que se enquadram no item C acima –
aquelas que não usaram máscara de proteção respiratória em nenhum momento do evento
–, na visão do Ministério Público Federal, é dotada de gravidade suficiente para configurar
ato de improbidade administrativa, o que será mais adiante detalhado.
Nesta etapa, passa-se a detalhar a forma de agir de cada uma das autoridades federais
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que perpetraram os atos aqui relatados 8, valendo-se para tanto mais uma vez do RELATÓRIO 32021 SEPAD-PRSE – PR-SE-00017101-2021.

3.1 – DO DEMANDADO ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO
O demandado ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO era, na época do
evento de inauguração da ponte sobre o Rio São Francisco na rodovia federal BR-101/SE, na divisa
dos estados de Sergipe e Alagoas, ocorrido em Propriá em 28 de janeiro de 2021, Ministro das
Relações Exteriores, cargo que deixou em 29 de março de 20219.

8

Excepciona-se o Deputado Federal Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, que celebrou Acordo de Não Persecução
Cível com os subscritores, o qual foi submetido à homologação da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal (5ª CCR/MPF) em 27 de julho de 2021, em atenção ao art. 49 da Orientação 10, de 9 de
novembro de 2020, da 5ª CCR/MPF

9

Vide https://www.gazetadopovo.com.br/republica/ernesto-araujo-demitido-reforma-ministerial/
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Sobre ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO, constou no RELATÓRIO 32021 SEPAD-PRSE – PR-SE-00017101-2021:
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Como se vê claramente, o demandado ERNESTO HENRIQUE FRAGA
ARAÚJO esteve durante todo o evento de inauguração da ponte sobre o Rio São Francisco na
rodovia federal BR-101/SE, na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas, ocorrido em Propriá em 28
de janeiro de 2021, sem fazer uso de máscara de proteção respiratória, descumprindo
frontalmente a legislação e as normas sanitárias em vigor. Mas não foi só.
Observa-se nitidamente que, além de não fazer uso de máscara, ERNESTO
HENRIQUE FRAGA ARAÚJO também promoveu aglomerações com populares (alguns dos
quais também sem máscara) para tirar fotos/selfies, as quais divulgou na sua própria conta da rede
social Twitter, vide penúltima imagem acima.
Se o demandado ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO se sentiu à vontade
para, num cenário de pandemia de COVID-19 que àquela altura, em 28 de janeiro de 2021, já matara
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mais de 220.000 (duzentos e vintes mil) brasileiros10, ignorar a legislação e normas sanitárias em
Propriá/SE, o mesmo não ocorreu em numa visita feita a Israel menos de um mês e meio depois.

Foi uma situação deveras inusitada, uma espécie de “patriotismo às avessas”, em
que uma repreensão do mestre de cerimônias de um evento em Israel para que a máscara de
proteção respiratória fosse colocada mereceu pronto atendimento e obediência, ao passo que as leis
e normas sanitárias regularmente expedidas pelas autoridades competentes em solo brasileiro foram
tratadas com descaso e solenemente ignoradas, malgrado a morte de mais de 220 mil brasileiros em
decorrência de COVID-19 até a data do evento objeto desta demanda, o que só reforça a gravidade
da conduta do acionado.
Uma vez evidenciada a prática de atos ímprobos pelos ora demandados, foi criada
cópia eletrônica do procedimento 1.35.000.000309/2021-61 e foi autuado o Procedimento
Administrativo 1.35.003.000043/2021-27 “para acompanhar as tratativas de acordo de não persecução cível no
âmbito do Procedimento Preparatório n° 1.35.000.000309/2021-61, em trâmite no ofício único da PRM
Propriá/SE”, no bojo do qual foram os então investigados notificados a se manifestar sobre o teor
da apuração e sobre a minuta de Acordo de Não Persecução Cível formulada.
ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO foi notificado por meio do
OFÍCIO nº132/2021/MPF/PRM/PRP/SE/GAB-FPCM, de 1º de junho de 2021, recebido em seu
endereço em 14 de junho de 2021, no entanto não apresentou manifestação, consoante faz prova a
CERTIDÃO 85-2021 GABPRM1-FPCM – PRM-PRP-SE-00001077-2021.
Dessa forma, ficam sobejamente demonstradas tanto a prática dos atos reputados
ímprobos como a total voluntariedade e consciência do demandado ao agir, denotando assim a
presença de má-fé e dolo.

3.2 – DO DEMANDADO GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO
O demandado GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO era, na época do
evento de inauguração da ponte sobre o Rio São Francisco na rodovia federal BR-101/SE, na divisa
dos estados de Sergipe e Alagoas, ocorrido em Propriá em 28 de janeiro de 2021 , Ministro do
Turismo, cargo que permanece exercendo.
Sobre GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO, constou no RELATÓRIO
3-2021 SEPAD-PRSE – PR-SE-00017101-2021:

10 Vide https://especiais.gazetadopovo.com.br/coronavirus/evolucao-de-casos-no-brasil/.
11 Por todos, vide https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2021/03/07/em-israel-ernesto-araujo-e-repreendidopor-estar-sem-mascara-em-foto-oficial.
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De fato, em 7 de março de 2021, foi amplamente noticiado 11 que o então Ministro
das Relações Exteriores ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO, em viagem institucional ao
Estado de Israel, ao participar de uma coletiva de imprensa na companhia do ministro das Relações
Exteriores israelense, foi convidado para uma fotografia ao lado do anfitrião ao fim do evento.
Segundo o site CNN Brasil12, “neste momento, Araújo não usava uma máscara, e o mestre de cerimônias
chamou sua atenção. ‘Precisamos fazer isso de máscara’, diz. Araújo, então, retira sua máscara do bolso e coloca no
rosto. A foto é feita na sequência.”.

12 Vide nota de rodapé 10.
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Como se vê claramente, o demandado GILSON MACHADO GUIMARÃES
NETO esteve durante todo o evento de inauguração da ponte sobre o Rio São Francisco na
rodovia federal BR-101/SE, na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas, ocorrido em Propriá em 28
de janeiro de 2021, sem fazer uso de máscara de proteção respiratória, descumprindo
frontalmente a legislação e as normas sanitárias em vigor.
Uma vez evidenciada a prática de atos ímprobos pelos ora demandados, foi criada
cópia eletrônica do procedimento 1.35.000.000309/2021-61 e foi autuado o Procedimento
Administrativo 1.35.003.000043/2021-27 “para acompanhar as tratativas de acordo de não persecução cível no
âmbito do Procedimento Preparatório n° 1.35.000.000309/2021-61, em trâmite no ofício único da PRM
Propriá/SE”, no bojo do qual foram os então investigados notificados a se manifestar sobre o teor
da apuração e sobre a minuta de Acordo de Não Persecução Cível formulada.
GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO foi notificado por meio do
OFÍCIO nº134/2021/MPF/PRM/PRP/SE/GAB-FPCM, de 1º de junho de 2021, cujo
recebimento foi confirmado 8 de junho de 2021 pelo seu Gabinete, dando origem ao processo SEI
nº 72031.008500/2021-76.
No documento intitulado REQUERIMENTO (Despacho do Ministro GM 1030595
SEI 72031.008500/2021-76), assinado eletronicamente por GILSON MACHADO GUIMARÃES
NETO em 25 de junho de 2021, às 17h52min, e dirigido ao Procurador-Geral da União, o
demandado dedicou, inicialmente, pouco mais de três páginas a discorrer sobre a “Atuação do
Ministério do Turismo durante a pandemia da COVID-19”, detalhando as políticas públicas promovidas
pelo Ministério do Turismo para fazer face ao impacto que a pandemia de COVID-19 vem
causando no setor.
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Inicialmente, é oportuno reforçar que não é objeto desta ação de improbidade
administrativa o conjunto de medidas e políticas públicas implementadas pelo Ministério
comandado pelo demandado. A causa de pedir remota diz respeito unicamente às condutas dos
demandados exaustivamente narradas linhas atrás.

Em razão de todos os motivos já alegados, os quais
demandavam, e ainda demandam, atenção integral e postura de
liderança por parte do Ministro do Turismo e tendo como finalidade
agregar esforços para não comprometer os setores turístico e cultural,
mantive minhas atividades no regime presencial. E, para me
assessorar, mantive uma equipe reduzida, a fim de permitir também a
continuidade daquelas atividades e ações do MTur desempenhadas
presencialmente. Ressalto, por oportuno, que continuamente são
exortados a importância da adoção e manutenção dos protocolos de
segurança sanitária, necessários para minimizar a propagação do
COVID-19 para todos os membros do órgão.
Entendemos que estas atuações externas, realizadas com
agilidade, competência e com respeito às normas sanitárias, foram
essenciais para o sucesso da manutenção de emprego e renda dos
cidadãos no país. Compreendendo das responsabilidades diretas e
indiretas inerentes ao cargo em que ocupo, colaborando com as
medidas de segurança contra o coronavírus, principalmente,
quanto aos protocolos de uso de máscara, álcool e adoção de
distanciamento social.
Neste sentido, reitero que, nas oportunidades em que
participei de agendas externas, sempre procurei seguir os
protocolos de saúde, e, a fim de permitir a facilitação do
entendimento por parte do público presente, e, eventualmente
optei pelo não uso da máscara especialmente nos momentos de
proferir meus discursos; e pontualmente, com extrema brevidade,
registros fotográficos.
Por fim, reitero o apoio desta Pasta, e, claro, também meu
apoio pessoal, a todas as medidas sanitárias que tem por objetivo
imped;ir, ou minimizar, a propagação do vírus da COVID-19,
notadamente o uso de máscaras.
(grifos acrescidos)

No item “b” do REQUERIMENTO, intitulado “Inauguração da Ponte -19 [sic] sobre o
Rio São Francisco (BR- 101), na divisa entre Sergipe (Cidade de Propriá) e Alagoas (Cidade de Porto Real do
Colégio)”, GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO confirmou mais uma vez não ter feito
uso de máscara de proteção respiratória, o que supostamente teria ocorrido pontualmente, e
afirmou:
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MACHADO GUIMARÃES NETO no REQUERIMENTO:
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Em alguns momentos da referida visita, mormente quando dos
discursos oficiais, na linha do que foi ressaltado no tópico anterior,
respeitado o distanciamento no instante da fala, não utilizei máscara
[...]

O RELATÓRIO 3-2021 SEPAD-PRSE – PR-SE-00017101-2021 e a documentação
que o acompanha, inclusive os registros audiovisuais, na maioria produzidos por órgãos de
comunicação social do próprio Governo Federal, evidenciam que, no evento de inauguração da
ponte sobre o Rio São Francisco na rodovia federal BR-101/SE, na divisa dos estados de Sergipe
e Alagoas, ocorrido em Propriá em 28 de janeiro de 2021, GILSON MACHADO GUIMARÃES
NETO, contrariando a sua própria manifestação dirigida a este MPF ressaltando a
importância do uso de máscara de proteção respiratória e a necessidade de observância das
normas sanitárias, não usou máscara de proteção respiratória em nenhum momento. Tanto
é assim que nem ele mesmo conseguiu apresentar um registro – fotográfico, em vídeo etc. –
sequer usando máscara nesse evento, o que obviamente teria feito se houvesse tal registro.
Dessa forma, ficam sobejamente demonstradas tanto a prática dos atos reputados
ímprobos como a total voluntariedade e consciência do demandado ao agir, denotando assim a
presença de má-fé e dolo.

3.3 – DO DEMANDADO TARCÍSIO GOMES DE FREITAS
O demandado TARCÍSIO GOMES DE FREITAS era, na época do evento de
inauguração da ponte sobre o Rio São Francisco na rodovia federal BR-101/SE, na divisa dos
estados de Sergipe e Alagoas, ocorrido em Propriá em 28 de janeiro de 2021, Ministro da
Infraestrutura, cargo que permanece exercendo.
Sobre TARCÍSIO GOMES DE FREITAS, constou no RELATÓRIO 3-2021
SEPAD-PRSE – PR-SE-00017101-2021:

Assinado digitalmente em 09/08/2021 10:27. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3BD96462.65962482.6EBB5550.5133F6E7

Com a devida vênia, as justificativas de GILSON MACHADO GUIMARÃES
NETO não procedem.
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Como se vê claramente, o demandado TARCÍSIO GOMES DE FREITAS esteve
durante todo o evento de inauguração da ponte sobre o Rio São Francisco na rodovia federal
BR-101/SE, na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas, ocorrido em Propriá em 28 de janeiro de
2021, sem fazer uso de máscara de proteção respiratória, descumprindo frontalmente a
legislação e as normas sanitárias em vigor.
Uma vez evidenciada a prática de atos ímprobos pelos ora demandados, foi criada
cópia eletrônica do procedimento 1.35.000.000309/2021-61 e foi autuado o Procedimento
Administrativo 1.35.003.000043/2021-27 “para acompanhar as tratativas de acordo de não persecução cível no
âmbito do Procedimento Preparatório n° 1.35.000.000309/2021-61, em trâmite no ofício único da PRM
Propriá/SE”, no bojo do qual foram os então investigados notificados a se manifestar sobre o teor
da apuração e sobre a minuta de Acordo de Não Persecução Cível formulada.
TARCÍSIO GOMES DE FREITAS foi notificado por meio do OFÍCIO
nº133/2021/MPF/PRM/PRP/SE/GAB-FPCM, de 1º de junho de 2021, cujo recebimento foi
confirmado por e-mail em 8 de junho de 2021 pelo seu Gabinete.
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Em documento subscrito por TARCÍSIO GOMES DE FREITAS em 16 de junho
de 2021 e dirigido ao Procurador-Geral da União, o demandado dedicou, inicialmente, pouco mais
de três páginas a discorrer sobre a “Atuação do MInfra durante a pandemia da COVID-19”, detalhando
as políticas públicas promovidas pelo Ministério da Infraestrutura para fazer face ao impacto que a
pandemia de COVID-19 vem causando no setor correlato.
Inicialmente, é oportuno reforçar que não é objeto desta ação de improbidade
administrativa o conjunto de medidas e políticas públicas implementadas pelo Ministério
comandado pelo demandado. A causa de pedir remota diz respeito unicamente às condutas dos
demandados exaustivamente narradas linhas atrás.

Em razão de todos os motivos já alegados, os quais
demandavam, e ainda demandam, atenção integral e postura de
liderança por parte do Ministro da Infraestrutura, me senti na obrigação
de continuar desempenhando minhas atividades de forma presencial.
E, para me assessorar, mantive uma equipe mínima, a fim de permitir
também a continuidade daquelas atividades e ações do MInfra
desempenhadas presencialmente. Ressalto, por oportuno, que cada
um dos colaboradores que manteve suas atividades presenciais eram,
e são, continuamente exortados acerca da importância da adoção e
manutenção dos protocolos de segurança sanitária, necessários para
minimizar a propagação do COVID-19.
[…]
Entendemos que esta atuação externa, realizada com
agilidade, competência e com respeito às normas sanitárias, foi
essencial para o sucesso da estratégia de manutenção da logística de
transporte de cargas e passageiros no país.
Compreendendo das responsabilidades diretas e indiretas
inerentes ao cargo que ocupo, saliento que sempre busquei servir
de bom exemplo aos meus colaboradores, principalmente, quanto
aos protocolos de uso de máscara, álcool e adoção de
distanciamento social.
Neste sentido, reitero que, nas oportunidades em que
participei de agendas externas, sempre procurei seguir os
protocolos de saúde, e, a fim de permitir a facilitação do
entendimento por parte do público presente, e, porque não, de
levar uma mensagem de esperança ao povo já tão desgastado
pelas mazelas da doença, eventualmente optei pelo não uso da
máscara especialmente nos momentos de proferir meus
discursos; e pontualmente, com extrema brevidade, registros
fotográficos — junto àqueles que garantiram o êxito de todas essas
ações — em especial os parlamentares que garantiram os recursos
orçamentários; e os engenheiros, encarregados e operários que
13 Vale registrar que, embora a manifestação de TARCÍSIO GOMES DE FREITAS conste de papel sem logomarca
do Governo Federal ou do Ministério da Infraestrutura, e conquanto tenha sido assinada fisicamente, na maior parte
possui praticamente a mesma redação do REQUERIMENTO assinado eletronicamente pelo Ministro do Turismo
GILSON MACHADO NETO e parcialmente transcrito no tópico precedente.
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labutaram para converter as políticas públicas em realidade.
[…]
Por fim, reitero o apoio desta Pasta, e, claro, também meu
apoio pessoal, a todas as medidas sanitárias que tem por objetivo
imped;ir, ou minimizar, a propagação do vírus da COVID-19,
notadamente o uso de máscaras.
(grifos acrescidos)

Em alguns momentos da referida visita, mormente quando dos
discursos oficiais, na linha do que foi ressaltado no tópico anterior,
respeitado o distanciamento no instante da fala, não utilizei máscara
[...]
procedem.

Com a devida vênia, as justificativas de TARCÍSIO GOMES DE FREITAS não

O RELATÓRIO 3-2021 SEPAD-PRSE – PR-SE-00017101-2021 e a documentação
que o acompanha, inclusive os registros audiovisuais, na maioria produzidos por órgãos de
comunicação social do próprio Governo Federal, evidenciam que, no evento de inauguração da
ponte sobre o Rio São Francisco na rodovia federal BR-101/SE, na divisa dos estados de Sergipe
e Alagoas, ocorrido em Propriá em 28 de janeiro de 2021, TARCÍSIO GOMES DE FREITAS,
contrariando a sua própria manifestação dirigida a este MPF ressaltando a importância do
uso de máscara de proteção respiratória e a necessidade de observância das normas
sanitárias, não usou máscara de proteção respiratória em nenhum momento. Tanto é assim
que nem ele mesmo conseguiu apresentar um registro – fotográfico, em vídeo etc. – sequer
usando máscara nesse evento, o que obviamente teria feito se houvesse tal registro. Os
registros fotográficos juntados por ele se referem a outros eventos, o que torna ainda mais
reprovável e incompreensível a postura dele ao comparecer sem o uso de máscara
justamente na inauguração da ponte em Propriá, onde esteve cercado de populares.
Dessa forma, ficam sobejamente demonstradas tanto a prática dos atos reputados
ímprobos como a total voluntariedade e consciência do demandado ao agir, denotando assim a
presença de má-fé e dolo.

3.4 – DO DEMANDADO FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO
O demandado FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO exercia, na
época do evento de inauguração da ponte sobre o Rio São Francisco na rodovia federal BR-101/SE,
na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas, ocorrido em Propriá em 28 de janeiro de 2021, o
mandato eletivo de Senador da República pelo Estado de Alagoas, no qual ainda permanece.
Sobre FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, constou no
RELATÓRIO 3-2021 SEPAD-PRSE – PR-SE-00017101-2021:
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No item “b” de sua manifestação, intitulado “Inauguração da Ponte sobre o Rio São
Francisco (BR- 101), na divisa entre Sergipe (Cidade de Propriá) e Alagoas (Cidade de Porto Real do Colégio) ”,
TARCÍSIO GOMES DE FREITAS confirmou mais uma vez não ter feito uso de máscara de
proteção respiratória, o que supostamente teria ocorrido pontualmente, e afirmou (página 5 do
documento):
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Como se vê claramente, o demandado FERNANDO AFFONSO COLLOR DE
MELLO esteve durante todo o evento de inauguração da ponte sobre o Rio São Francisco na
rodovia federal BR-101/SE, na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas, ocorrido em Propriá em 28
de janeiro de 2021, sem fazer uso de máscara de proteção respiratória, descumprindo
frontalmente a legislação e as normas sanitárias em vigor, tendo inclusive divulgado na sua página
pessoal da rede social Instagram foto em que aparece sem máscara (a foto da tabela acima, do lado
esquerdo).
Uma vez evidenciada a prática de atos ímprobos pelos ora demandados, foi criada
cópia eletrônica do procedimento 1.35.000.000309/2021-61 e foi autuado o Procedimento
Administrativo 1.35.003.000043/2021-27 “para acompanhar as tratativas de acordo de não persecução cível no
âmbito do Procedimento Preparatório n° 1.35.000.000309/2021-61, em trâmite no ofício único da PRM
Propriá/SE”, no bojo do qual foram os então investigados notificados a se manifestar sobre o teor
da apuração e sobre a minuta de Acordo de Não Persecução Cível formulada.
FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO foi notificado por meio do
OFÍCIO nº135/2021/MPF/PRM/PRP/SE/GAB-FPCM, de 1º de junho de 2021, cujo
recebimento por e-mail foi confirmado pela Presidência do Senado Federal em 8 de junho de 2021,
no entanto não apresentou manifestação, consoante faz prova a CERTIDÃO 85-2021 GABPRM1FPCM – PRM-PRP-SE-00001077-2021.
Dessa forma, ficam sobejamente demonstradas tanto a prática dos atos reputados
ímprobos como a total voluntariedade e consciência do demandado ao agir, denotando assim a
presença de má-fé e dolo.

3.5 – DO DEMANDADO MARX BELTRÃO LIMA SIQUEIRA
O demandado MARX BELTRÃO LIMA SIQUEIRA exercia, na época do evento
de inauguração da ponte sobre o Rio São Francisco na rodovia federal BR-101/SE, na divisa dos
estados de Sergipe e Alagoas, ocorrido em Propriá em 28 de janeiro de 2021, o mandato eletivo de
Deputado Federal pelo estado de Alagoas, no qual ainda permanece.
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Sobre MARX BELTRÃO LIMA SIQUEIRA, constou no RELATÓRIO 3-2021
SEPAD-PRSE – PR-SE-00017101-2021:
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Como se vê claramente, o demandado MARX BELTRÃO LIMA SIQUEIRA
esteve durante todo o evento de inauguração da ponte sobre o Rio São Francisco na rodovia
federal BR-101/SE, na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas, ocorrido em Propriá em 28 de
janeiro de 2021, sem fazer uso de máscara de proteção respiratória, descumprindo frontalmente
a legislação e as normas sanitárias em vigor.

MARX BELTRÃO LIMA SIQUEIRA foi notificado por meio do OFÍCIO
nº136/2021/MPF/PRM/PRP/SE/GAB-FPCM, de 1º de junho de 2021, cujo recebimento por email foi confirmado pela Assessoria Jurídica da Presidência da Câmara dos Deputados em 7 de
junho de 2021, no entanto não apresentou manifestação, consoante faz prova a CERTIDÃO 852021 GABPRM1-FPCM – PRM-PRP-SE-00001077-2021.
Dessa forma, ficam sobejamente demonstradas tanto a prática dos atos reputados
ímprobos como a total voluntariedade e consciência do demandado ao agir, denotando assim a
presença de má-fé e dolo.

4 – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL
A legitimidade ativa do MPF para o presente caso deriva do fato de que os
demandados são todos autoridades federais (ministros e ex-ministro, deputado federal e senador) e
as condutas por eles perpetradas ocorreram integralmente no contexto de evento de
inauguração de obra pública federal, qual seja, o evento de inauguração da ponte sobre o Rio São
Francisco na rodovia federal BR-101/SE, na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas, ocorrido em
Propriá em 28 de janeiro de 2021, para o qual compareceram em função dos cargos públicos
federais que ocupam.
É preciso frisar que não se tratou de evento promovido pelo Governo do Estado de
Sergipe, ou pelo Município de Propriá, e para o qual os demandados foram convidados.
Ao revés, cuidou-se de evento foi promovido e coordenado pelo Governo
Federal, até mesmo por se tratar de inauguração de obra pública federal, contando com a presença
inclusive do Presidente da República, conforme se vislumbra das diversas imagens reproduzidas
nesta petição inicial.
Nesse contexto, há evidente legitimidade do MPF em atuar em situação que
se reputa caracterizadora de ato de improbidade quando os sujeitos ativos do ato ímprobo
são autoridades federais em situação funcional federal, como no presente caso.
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Uma vez evidenciada a prática de atos ímprobos pelos ora demandados, foi criada
cópia eletrônica do procedimento 1.35.000.000309/2021-61 e foi autuado o Procedimento
Administrativo 1.35.003.000043/2021-27 “para acompanhar as tratativas de acordo de não persecução cível no
âmbito do Procedimento Preparatório n° 1.35.000.000309/2021-61, em trâmite no ofício único da PRM
Propriá/SE”, no bojo do qual foram os então investigados notificados a se manifestar sobre o teor
da apuração e sobre a minuta de Acordo de Não Persecução Cível formulada.
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Com efeito, estabelece a Lei Complementar 75/1993, art. 6º, XIV, “f ”:

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
XIV - promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções
institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto:

Naturalmente, na sua esfera de atribuição, também o Ministério Público
Estadual detém legitimidade para promover as ações necessárias para a defesa da
probidade administrativa e para a responsabilização de quem praticar atos que configurem
improbidade, nos termos da Lei 8.429/1992. O que deve sobressair para delimitar a
atribuição de cada Ministério Público, nesse aspecto, é a presença de interesse federal,
presente neste caso.
Ademais, uma vez justificadamente presente o Ministério Público Federal no
polo ativo da ação de improbidade administrativa, necessariamente a competência para
processar e julgar o feito é da Justiça Federal, com base no art. 109, I, da Constituição Federal.
Nessa linha é o entendimento pacífico e longevo do Superior Tribunal de
Justiça, a quem compete, por expressa disposição constitucional (CF, art. 105, I, “d”),
processar e julgar “os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o
disposto no art. 102, I, ‘o’, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes
vinculados a tribunais diversos”, in verbis:

STJ – PRIMEIRA SEÇÃO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AJUIZAMENTO
PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ATOS PRATICADOS POR
DIRIGENTES DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, CUJO
CAPITAL MAJORITÁRIO PERTENCE À UNIÃO. INTERESSE
ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Conforme o entendimento jurisprudencial da Primeira Seção, "o mero
ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, por entender estar
configurado ato de improbidade administrativa, fixa a competência na
Justiça Federal" (AgRg no AgRg no CC 104.375/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Primeira Seção, DJe 04/09/2009). No mesmo sentido: CC 100.300/PI,
Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 25/05/2009.
2. Agravo regimental não provido.
(STJ AgRg no CC 122.629/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 02/12/2013)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ? AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL ? CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ENTE
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f) à probidade administrativa;
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FEDERAL ? UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS PÚBLICOS ?
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA IDÊNTICA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ? CONVÊNIO RELATIVO AO
PROGRAMA "SAMU-192" ? ATRIBUIÇÃO DO TCU DE FISCALIZAR
CORRETA APLICAÇÃO DO REPASSE ? COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.
1. Nos termos do inciso I, do art. 109, da CF/88, a competência cível da Justiça
Federal define-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo ? rationae
personae ?, sendo desnecessário perquirir a natureza da causa (análise do pedido
ou causa de pedir), excepcionando-se apenas as causas de falência, de acidente do
trabalho e as sujeitas às Justiças Eleitoral e do Trabalho.
2. O mero ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, por
entender estar configurado ato de improbidade administrativa, fixa a
competência na Justiça Federal, nos termos da norma constitucional
citada.
3. Ainda que não se entenda como exclusivo o critério subjetivo, a Súmula
208/STJ afirma que a natureza federal do órgão fiscalizador fixa a competência
para o feito na Justiça Federal.
4. Manutenção da decisão que conheceu do conflito de competência para declarar
competente o Juízo Federal da 5ª Vara de Ribeirão Preto - SJ/SP, suscitado.
Agravo regimental improvido.
(STJ AgRg no AgRg no CC 104.375/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 04/09/2009)
STJ – PRIMEIRA TURMA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL NO POLO ATIVO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA. PRESENÇA DO
ELEMENTO SUBJETIVO. DANO AO ERÁRIO. DOSIMETRIA. SANÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade
Administrativa proposta pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrente,
ex-Prefeito de Itaberaba/BA, objetivando a sua condenação pela prática de ato
ímprobo, consistente em irregularidades na aplicação de verba repassada pelo
Fundo Nacional de Saúde ao Município de Itaberaba, no período de
outubro/2005 a março/2006, destinada ao Programa de Epidemiologia e
Controle de Doença (ECD), cobertura ambulatorial e hospitalar no Piso de
Atenção Básica (PAB) e ações estratégicas, acarretando prejuízo ao Erário no
importe de R$ 211.554,37 (duzentos e onze mil, quinhentos e cinquenta e quatro
reais e trinta e sete centavos).
2. O Juiz de 1º Grau julgou procedente o pedido.
3. O Tribunal a quo negou provimento a Apelação do ora agravante.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 4. A Primeira Seção
estabeleceu que "o mero ajuizamento da ação pelo Ministério Público
Federal, por entender estar configurado ato de improbidade administrativa,
fixa a competência na Justiça Federal (AgRg no AgRg no CC 104.375/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 04/09/2009)". Nesse sentido:
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No Recurso Extraordinário 616.043, o Supremo Tribunal Federal – inicialmente
por meio de decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio, a qual foi mantida por unanimidade
pela Primeira Turma em sede de Agravo Regimental – entendeu ser competente a Justiça
Federal para processar e julgar ação de improbidade administrativa ajuizada contra
servidores públicos federais da Universidade Federal de Santa Maria que, “ no exercício dos
respectivos cargos, teriam praticado atos de improbidade administrativa envolvendo o
Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul – Detran/RS”, concluindo o ministro
relator14:

2. A premissa assentada pelo Regional Federal é inafastável. Tem-se ação civil
pública, presente improbidade administrativa, a envolver servidores
públicos federais e a respectiva administração. Ante o quadro, descabe ter
como inobservado o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição
Federal. Aprecia-se o extraordinário a partir das premissas fáticas, insubstituíveis,
consignadas no acórdão impugnado. Eis dado que qualifica a instância como
excepcional.

Também trilha o mesmo caminho o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, in
verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE.
PRELIMINARES. REJEIÇÃO. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃP - FUNDEB. BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA QUE RECONHEU
A CONDUTA ÍMPROBA, TIPIFICADA NO ART. 11, INCISO I, DA LEI Nº
8.429/92 APENAS EM RELAÇÃO AO EX-GESTOR DO MUNICÍPIO.
REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. AUSÊNCIA DO DOLO NA
CONDUTA DOS DEMANDADOS. CONSTATAÇÃO EM CONSONÂNCIA
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AgRg no CC 122.629/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
2.12.2013; CC 40.534/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, DJU de 17.5.04; AgRg
no CC 107.638/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 20.4.2012, e
REsp 1.249.118/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
28.11.2014.
5. No mais, o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, firmou
entendimento no mesmo sentido. A propósito: RE 822.816, AgR, Relator
Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15.6.2016. Destaca-se ainda o
precedente do Plenário: RE 228.955, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal
Pleno, DJ 24/3/2001.
[...]
21. Agravo Interno não provido.
(STJ AgInt no AREsp 763.733/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 13/12/2016)

14 STF RE 616043 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 05-09-2014 PUBLIC 08-09-2014 .
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COM AS PROVAS DOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Apelação da sentença que rejeitou a prescrição arguida, indeferiu o pedido de
benefício da justiça gratuita e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
reconhecer apenas em relação ao ex-gestor do Município de Cuité/PB, a prática
de ato ímprobo tipificada no art. 11, I, da Lei 8.429/92 (praticar ato visando fim
proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência), condenando-o nas penalidades previstas no art. 12, III, da referida
lei, que compreende a suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 3 (três) anos
e o pagamento de multa civil no valor de R$ 10.000,00. 2. A despeito da pretensão
do apelante, de aplicação da Súmula 209 do STJ, a natureza federal do órgão
fiscalizador de possíveis irregularidades de repasse do FUNDEB, no caso o TCU,
fixa a competência da Justiça Federal para o deslinde da controvérsia. Demais,
disto, o próprio STJ, já decidiu em Conflito de Competência, com
fundamento no inciso I, do art. 109, da CF/88, que o mero ajuizamento da
ação pelo Ministério Público Federal, por suposta configuração de ato de
improbidade administrativa, igualmente, fixa tal competência. 4. "Deve-se
observar uma distinção (distinguishing) na aplicação das Súmulas 208 e 209 do
STJ, no âmbito cível. Isso porque tais enunciados provêm da Terceira Seção deste
Superior Tribunal, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria
penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a
competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF."
(REsp 1325491/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014). Preliminar de incompetência
absoluta, rejeitada.
(…)
30. Preliminares rejeitadas, apelação parcialmente provida e improvimento à
remessa oficial tida por interposta.
(TRF5 AC - Apelação Civel - 572708 0003273-60.2011.4.05.8201, Desembargador
Federal Rogério Fialho Moreira, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data::18/09/2014
- Página::314.)

Na doutrina, ao sintetizarem a conclusão de artigo publicado especificamente
sobre o tema, sustentam Eduardo Chemale Selistre Peña e Guilherme Corona Rodrigues Lima
(Revista de Processo | vol. 208/2012 | p. 439 - 448 | Jun / 2012) que:

A presença do Ministério Público Federal é suficiente para determinar a
competência da Justiça Federal para julgamento da causa, nos termos do art. 109,
I, da CF/1988(LGL\1988\3).
Isto se dá por duas razões: (a) o Ministério Público Federal, legitimado
ativo para a ação coletiva, age como substituto processual e se reveste das
características do substituídos,entre os quais, invariavelmente, estará a
“União”, o que impõe a incidência do art. 109,I, da CF (LGL\1988\3); (b) o
Ministério Público Federal é “União” para fins de interpretação e aplicação
do art. 109, I, da CF/1988 (LGL\1988\3).

Configurada a legitimidade do MPF, fica caracterizada a competência da Justiça
Federal para processar e julgar o presente feito.
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5 – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
A Constituição Federal dispõe, no artigo 37, §4°, sobre os atos de improbidade

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:
(...)
§ 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.

A fim de concretizar esse dispositivo constitucional e os anseios sociais a ele
relacionados, surgiu a Lei 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos,
nos casos de improbidade no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração
direta, indireta ou fundacional, ou entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou
creditício de órgão público.
A Lei alcança os demandados, na condição de agentes públicos e particulares,
conforme conceitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º.
No que tange à materialidade das infrações, os ilícitos caracterizadores da
improbidade administrativa, de acordo com os arts. 9º, 10, 10-A e 11, da Lei 8.429/1992, estão
divididos em três grupos: atos que importam enriquecimento ilícito; atos que causam prejuízos ao
erário, incluída aqui a hipótese do art. 10-A; e atos que violam princípios da administração.
Sobre o tema, preleciona Emerson Garcia15:

Da leitura dos referidos dispositivos legais, depreende-se a coexistência
de duas técnicas legislativas: de acordo com a primeira, vislumbrada no caput
dos dispositivos tipificadores da improbidade, tem-se a utilização de conceitos
jurídicos indeterminados, apresentando-se como instrumento adequado ao
enquadramento do infindável número de ilícitos passíveis de serem praticados, os
quais são frutos inevitáveis da criatividade e do poder de improvisação humanos;
a segunda, por sua vez, foi utilizada na formação de diversos incisos que
compõem os arts. 9º, 10 e 11, tratando-se de previsões, específicas ou passíveis
de integração, das situações que comumente consubstanciam a improbidade, as
quais, além de facilitar a compreensão dos conceitos indeterminados veiculados
no caput, têm natureza meramente exemplificativa, o que deflui do próprio
emprego do advérbio notadamente. (negritos acrescidos)
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administrativa:

15 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 349-350.
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Diante dessa classificação, os acionados incorreram no art. 11 da Lei 8.429/1992
(atos que violam os princípios da administração). É o que se verifica:

No tópico “2 – DOS ATOS ÍMPROBOS” desta petição inicial, foi exaustivamente
detalhado o rol de normas legais e infralegais flagrantemente descumprido pelos demandados num
contexto de pandemia que já ceifara, na data de realização do evento em questão, mais de 220.000
(duzentos e vinte mil) brasileiros (vide nota de rodapé 9).
Já no tópico “3 – DA AUTORIA DOS ATOS ÍMPROBOS”, analisou-se
individualmente a conduta de cada demandado e as manifestações que alguns deles apresentaram
após serem notificados pelo MPF.
O exame conjunto de todo o arcabouço do Inquérito Civil 1.35.000.000309/2021-61,
especialmente do RELATÓRIO 3-2021 SEPAD-PRSE – PR-SE-00017101-2021 e documentação
correlata e do MEMORANDO 12-2021 GABPRM1-FPCM – PRM-PRP-SE-00000836-2021 deixa
claro que as autoridades federais demandadas promoveram aglomerações e, ainda por cima, sem
usar máscaras de proteção respiratória, num total desrespeito às Leis e às normas sanitárias vigentes,
isso num contexto em que a pandemia continuava não só presente no Brasil, como particularmente
em Sergipe.
A conduta das autoridades federais demandadas de participarem de evento de
inauguração de obra custeada com recursos públicos sem observar as normas sanitárias e
legais em vigor, descumprindo particularmente e de maneira inconteste as Leis e normas
que determinavam o uso de máscara de proteção respiratória, configura violação aos
princípios da administração pública, especialmente aos princípios da legalidade, da moralidade e
da proteção da saúde pública, configurando ato de improbidade administrativa, nos termos do art.
11 da Lei 8.429/1992.
No que diz respeito aos atos de improbidade administrativa por violação aos
princípios da administração pública, de acordo com o entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça, anota-se que o “elemento subjetivo, necessário à configuração de
improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo
genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não
se exigindo a presença de dolo específico (STJ REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011)”, e “o entendimento consolidado pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça assevera que a configuração dos atos de improbidade
administrativa descritos no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 dispensa a demonstração da
ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente (STJ AgInt
nos EDcl no AREsp 379.862/RO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 02/08/2018, DJe 14/08/2018)”.
Convém ressaltar que, ao contrário do que alegou a Advocacia-Geral da União no
PARECER n. 00323/2021/CONJUR-Mtur/CGU/AGU feito a pedido de um dos demandados, o
uso de máscara de proteção respiratória não pode, no presente caso, ser analisado unicamente “[…]
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Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente: (...)
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto na regra de competência;
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sob a ótica do poder de polícia, no caso, dos órgãos, administrativos do Estado de Sergipe”.

Em segundo lugar, é verdade que nem toda infração ou desrespeito à lei por parte de
agente público configura ato de improbidade. Somente a conduta cuja gravidade extrapole
substancialmente a mera ilegalidade e viole princípios primordiais para a administração
pública e para toda a coletividade é que pode ser passível de responsabilização e punição
pelo prisma da Lei de Improbidade Administrativa, sob pena de se atacar como ímprobo
qualquer ilegalidade.
No caso concreto, é certo que algumas autoridades federais descumpriram as normas
que determinavam o uso de máscara de proteção respiratória, porém quando se tratou de
desrespeito pontual, ou que, pelo menos, não ficou demonstrado durante todo o evento, o MPF
entende que se trata de mera infração ao poder de polícia, a ser sancionado pelo órgão competente.
Foi o que se deu, a título ilustrativo, com o Ministro Augusto Heleno, o que está demonstrado em
imagens presentes no RELATÓRIO 3-2021 SEPAD-PRSE – PR-SE-00017101-202116.
Todavia, o caso dos demandados é distinto.
É que, longe de terem retirado suas máscaras para conceder entrevista, proferir
discurso ou por qualquer outra hipótese, os demandados permaneceram sem usar máscara de
proteção respiratória durante todo o evento de inauguração da ponte sobre o Rio São Francisco
na rodovia federal BR-101/SE, na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas, ocorrido em Propriá em
28 de janeiro de 2021. E, frise-se, nesse evento os demandados estavam presentes na condição
de agentes públicos federais, motivo pelo qual foi montado todo um aparato de segurança e
logística custeado pelo contribuinte para possibilitar que eles comparecessem.
Não se pode ignorar, por outro lado, o (péssimo) exemplo que os demandados
transmitiram para todos os populares de Propriá e região que compareceram ao evento e se
depararam com autoridades federais da mais alta envergadura sem usar máscara de
proteção respiratória, abalando, assim, a própria imagem e credibilidade do Estado, neles
personificado no que concerne à função de cada um enquanto gestor do Poder Executivo ou
membro do Parlamento. Realmente, se autoridades como ministros e membros do Poder
Legislativo se sentem à vontade para descumprir normas legais e sanitárias e não usar máscara de
proteção respiratória em evento contendo aglomeração de pessoas, é compreensível que o
cidadão comum, à vista de tal proceder, também ignore as leis e normas em vigor e deixe de
observar as medidas sanitárias emitidas pelas autoridades competentes sob o pretexto de
“eu chego como eu quiser, onde eu quiser, eu cuido da minha vida”, numa completa
subversão do Estado de Direito em que o capricho individual se sobrepõe às normas
jurídicas vigentes.

16 Evidentemente, caso os demandados informem que outras autoridades federais também participaram do evento em
análise sem usar máscara de proteção respiratória em nenhum momento, imediatamente serão tomadas as medidas
cabíveis pelo MPF.
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A uma porque é inevitável que um ato de improbidade praticado por agentes
públicos também configure infração administrativa passível de punição pela administração pública.
Assim, se um servidor público subtrai para si e vende para terceiro computador da repartição em
que trabalha, estará certamente praticando uma infração administrativa, um ato de improbidade que
causou enriquecimento e ilícito e prejuízo ao erário e, outrossim, crime de peculato. De forma
similar, o pregoeiro que em conluio com licitantes frustra a competitividade de uma licitação
causando dano ao erário tanto comete infração administrativa como ato de improbidade e,
igualmente, crime.
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Aliás, a conduta dos demandados, inclusive, configura o crime17 descrito no art. 268
do Código Penal, in verbis:

O delito do art. 268 do Código Penal é formal e de perigo abstrato, como
entendem os professores Guilherme de Souza Nucci18 e Eduardo Viana e Lucas Montenegro 19. Isso
significa que, para sua configuração, basta somente que haja o descumprimento da determinação do
poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa, a exemplo da COVID-19,
sendo desnecessária a comprovação de que daquela infração decorreu a contaminação de terceiros.
Se para a adequação típica do crime do art. 268 do Código Penal somente se exige o
descumprimento da medida sanitária regularmente expedida pelo poder público, independentemente
de quaisquer resultados, da mesma forma para a configuração do ato de improbidade
administrativa correlato também é suficiente o mero descumprimento das normas legais e sanitárias
vigentes por agentes públicos no exercício da função, como se deu no presente caso.
Não se está, portanto, diante de mero ilícito perpetrado pelos demandados,
mas diante de todo um contexto de descumprimento, por autoridades federais, de normas
legais e sanitárias no contexto de um evento de inauguração de obra custeada com recursos
públicos federais.

6 – DAS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE
A Lei de Improbidade Administrativa, cumprindo o comando constitucional do art.
37, §4º, da CF, estabelece as sanções devidas pela prática de atos de improbidade administrativa nos
quatro incisos do art. 12, correspondendo a cada inciso um dos tipos de ato ímprobo (gerador de
enriquecimento ilícito, causador de dano ao erário – compreendendo o art. 10-A – ou violador de
princípios da administração pública).
17 Tendo em vista que todos os demandados gozavam à época em que o Inquérito Civil foi instaurado de foro
privilegiado no Supremo Tribunal Federal, foi dirigido à Procuradoria-Geral da República o OFÍCIO 58-2021
GABPRM1-FPCM – PRM-PRP-SE-00000275-2021 contendo cópia do procedimento para que sua excelência o
Procurador-Geral da República adotasse as medidas que reputasse cabíveis pelo prisma criminal.
18 NUCCI, Guilherme de Souza. A pandemia do coronavírus e a aplicação da lei penal. Disponível em:
https://guilhermedesouzanucci.jusbrasil.com.br/artigos/823696891/a-pandemia-do-coronavirus-e-a-aplicacao-dalei-penal. Acesso em: 2 ago. 2021.
19 MONTENEGRO, Lucas; VIANA, Eduardo. Coronavírus: um diagnóstico jurídico-penal. Disponível em:
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/penal-em-foco/coronavirus-um-diagnostico-juridico-penal23032020. Acesso em: 2 ago. 2021.
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Infração de medida sanitária preventiva
Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir
introdução ou propagação de doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da
saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou
enfermeiro.
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Com a entrada em vigor da Lei 12.120/2009, as sanções previstas em cada inciso do
art. 12 da LIA passaram a poder ser aplicadas isolada ou cumulativamente, indo ao encontro ao que
já apregoava a melhor doutrina e jurisprudência.
Sobre a questão, convém pontuar o seguinte.

Além disso, a reprovabilidade da conduta dos demandados é especialmente
gravosa, em razão de suas posições de Ministros de Estado e Parlamentares Federais. Em se
tratando de agentes públicos que detinham poderes tão amplos e a quem competia zelar em última
instância pela observância das leis e medidas administrativas sanitárias, esse elemento transcende os
parâmetros normais à espécie. Não se pode tratar os demandados com o mesmo rigor que se trataria
um servidor público ocupante de cargo de baixo escalão, sem poder de decisão. A sanção deve ser
proporcional à envergadura e responsabilidade dos cargos dos demandados.
Igualmente, as consequências do ilícito também extrapolam a mera configuração
dos atos de improbidade por ter sido afetada área social sensível, qual seja, a proteção da
saúde pública, e por terem sido atingidas a imagem e a credibilidade da administração
pública federal. O mau exemplo que caracterizou a conduta dos demandados pode ter colocado
em risco a saúde de pessoas humildes que foram ao evento para prestigiar a inauguração da ponte
sobre o Rio São Francisco e, em vez de terem nas figuras dos demandados alguém que deles
cuidasse, como pessoas públicas que são, findaram por se expor a risco de contaminação de
COVID-19 em razão de as normas sanitárias e leis correlatas terem sido solenemente desrespeitadas
justamente por quem mais deveria dar o exemplo, o que torna ainda mais gravosas as consequências
do ato ímprobo. Por isso, as sanções aplicadas pela sentença deste feito devem corresponder de
maneira justa e proporcional a essa constatação, a fim de que não resulte na proteção
insuficiente ao bem jurídico tutelado.
Desde já, o MPF requer a imposição, para cada um dos demandados, de multa civil
no valor de 100 (cem) vezes a respectiva remuneração. Quanto às demais sanções, o MPF se
pronunciará ao final da instrução processual.

7 – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS
Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer:
a) a notificação do(s) demandado(s), que valerá como citação (devendo tal
advertência constar do ato notificatório), para se manifestar(em) por escrito, no prazo de 15 (quinze)
dias, e que, após tal prazo, em juízo de admissibilidade, seja recebida a presente demanda, dando
prosseguimento regular, nos termos dos §§ 7º e 9º do art. 17 da Lei 8.429/1992;
b) a intimação do(s) demandado(s) por intermédio de seu(s) advogado(s) para,
querendo, contestar o feito, no prazo legal, sob pena de revelia (art. 344 do CPC) 20;
20 Nesse exato sentido, veja-se o teor trecho da ementa do RESP 841421, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 22/05/2007, DJ 04/10/2007, p. 182: “Os §§ 9º e 10 do art. 17 da Lei 8.429, de 1992, tratam do que se
segue à admissão da petição inicial. O § 9º prescreve que o réu será citado, e o § 10 expressa que da decisão de
admissão da petição inicial cabe agravo de instrumento. Não pode haver dúvidas, diante do conteúdo do § 7º, de que
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As circunstâncias que permeiam a prática dos atos ímprobos narrados nos tópicos
precedentes são particularmente desfavoráveis, pois consistiram no descumprimento de normas
legais e sanitárias voltadas a combater a maior pandemia das últimas décadas e a preservar
a saúde da coletividade.
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c) a intimação do União, por meio da Advocacia-Geral da União, com endereço na
av. Beira Mar, 53, 13 de Julho, Aracaju/SE, CEP:49020-010, (79) 3301-7200, endereço eletrônico:
pu.se@agu.gov.br, para que, querendo, ingresse no polo ativo do processo, na condição de
litisconsorte (art. 17, §3º, da Lei 8.429/1992 e art. 6º, §3º, da Lei 4.717/1965);
d) a condenação do(s) demandado(s) nas sanções previstas no art. 12, inciso III, da
Lei 8.429/1992, na forma descrita acima, bem como nas despesas processuais;

Registra o MPF, em atenção ao art. 319, VII, do CPC, que a tentativa extrajudicial
de transação por meio de Acordo de Não Persecução Cível não foi frutífera por terem dois dos
demandados negado que os fatos narrados nesta petição inicial fossem ímprobos, e por não terem
os outros três demandados nem sequer respondido à proposta de acordo apresentada pelo MPF,
motivo pelo qual não se vislumbra possibilidade de vir a ocorrer acordo judicialmente, de modo
que solicita que não seja marcada audiência de conciliação, salvo na hipótese de haver
requerimento expresso dos demandados.
Protesta, ademais, pela produção de todas as provas admissíveis em direito,
notadamente a juntada de novos documentos, prova pericial, depoimento pessoal e oitiva de
testemunhas.
Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para fins meramente fiscais.
Aracaju/SE, data do protocolo.
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o contraditório já está completo quando o réu é notificado para se manifestar sobre a petição inicial. Neste instante
processual a relação processual já se apresenta triangularizada - o que é, inequivocamente, a realização concreta do
princípio do contraditório constitucionalmente assegurado. Assim sendo, mais técnico que, após a admissão da
petição inicial, seja o réu apenas intimado para apresentar sua defesa, considerando que ele já faz parte da relação
processual e"pois, que dela ele já tem ciência. Quando menos, que se entenda o termo "citação", empregado pelo
dispositivo, evidenciando a parte final (o ato de se defender) de sua definição legal, tal qual dada pelo art. 213 do
Código de Processo Civil." [...]
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e) a expedição de ofício à Presidência da República e ao Ministério da
Infraestrutura para que informem os nomes dos responsáveis pela organização do evento e
o valor total gasto – tanto em pessoal (diárias e passagens), como em logística e demais
despesas – para realização do evento de inauguração da ponte sobre o Rio São Francisco na
rodovia federal BR-101/SE, na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas, ocorrido em Propriá
em 28 de janeiro de 2021.
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