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Presidente diz que
pode fazer nova troca
na Petrobras, se 
avaliar necessária

Bolsonaro afirma que se
precisar, faz nova substituição 

« ESTATAL »

« JUDICIÁRIO  » Ministros do STF rejeitaram trechos da nova Lei de Improbidade Administrativa 
que impediriam União, Estados e municípios de entrarem com processos de improbidade

Supremo derruba exclusividade 
do MP para ações de improbidade

OSupremo Tribunal Fede-
ral (STF) derrubou os
trechos da nova Lei de

Improbidade Administrativa
(LIA) que impediam União, Es-
tados e municípios de entrarem
com ações de improbidade. A
reforma legislativa aprovada
pelo Congresso em outubro do
ano passado tornou a atribui-
ção uma prerrogativa exclusiva
do Ministério Público.

Os ministros concluíram
que a mudança é inconstitucio-
nal, porque enfraquece a prote-
ção ao patrimônio público. A
avaliação predominante no jul-
gamento foi a de que a Fazen-
da Pública tem o direito e o de-
ver de entrar com ações de im-
probidade sempre que encon-
trar indícios de mau uso do di-
nheiro ou da estrutura adminis-
trativa das prefeituras, dos go-
vernos e da presidência.

A decisão alcança a prerro-
gativa de celebrar acordos de
não persecução civil, que tam-
bém havia sido restrita ao Mi-
nistério Público.

A Procuradoria-Geral da
República (PGR) foi a favor da
derrubada da alteração legisla-
tiva.

O ministro Alexandre de
Moraes, relator do processo,
disse que a mudança deixaria
o sistema de fiscalização "ca-
penga". Ainda segundo o minis-
tro, as alterações ferem "toda a
lógica constitucional de prote-
ção ao patrimônio público".

"O Ministério Público tem
legitimidade extraordinária
concorrente às Fazendas públi-
cas para intensificar o comba-
te à improbidade administrati-
va, jamais para substituir, en-
globar e diminuir essa prote-
ção", defendeu.

"O Ministério Público não

é senhor absoluto da probidade
administrativa. É direito de to-
do cidadão um governo hones-
to", acrescentou a ministra Cár-
men Lúcia.

Deputados e senadores jus-
tificaram a mudança com o ar-
gumento de que as ações de im-
probidade vinham sendo usadas
politicamente para perseguir
adversários. Por isso, defende-
ram restringir a proposição des-
ses processos aos membros do
Ministério Público. Embora se-
jam servidores técnicos, advo-
gados públicos e procuradores
estaduais e municipais fazem
parte da estrutura administra-
tiva dos governos - e não raro
ocupam cargos comissionados.

Na avaliação dos ministros,

há mecanismos para embargar
eventuais ações abusivas e pu-
nir os responsáveis por elas.

"Se há ações temerárias,
aqueles que propuseram essas
ações devem ser responsabiliza-
dos. Ademais, a lei permite que
essas ações sejam encerradas
por justa causa. O que não é pos-
sível é, a priori e genericamen-
te, impedir que toda a advocacia
pública defenda o patrimônio
público porque pode ocorrer um
abuso", defendeu Moraes.

"É preciso aperfeiçoar o sis-
tema, mas isso não significa que
por erro de um juiz ou de um
promotor, nós tenhamos que
cercear os instrumentos de con-
trole, muito menos as institui-
ções", concordou Cármen Lúcia.

Uma corrente minoritária do
STF chegou a propor que as Fa-
zendas Públicas só pudessem
entrar com ações de improbida-
de se houvesse prejuízo aos co-
fres públicos e para pedir o res-
sarcimento do dano ao erário.
Nesse caso, a reivindicação de
sanções políticas contra os ser-
vidores públicos continuaria a
cargo exclusivo do MP. Foi uma
forma encontrada para evitar o
uso abusivo das ações de impro-
bidade em disputas políticas de
grupos antagônicos. Neste pon-
to, ficaram vencidos os minis-
tros Kassio Nunes Marques e
Dias Toffoli.

"Essa questão da aplicação
das demais sanções refoge ao de-
sejo daquele que ajuíza a ação de

improbidade. Quem vai decidir
é o juiz. Nós estaríamos quase
que legislando em matéria pro-
cessual", rebateu o ministro Ri-
cardo Lewandowski.

O ministro Gilmar Mendes
votou para declarar a reforma
legislativa constitucional.

Defesa
O STF também decidiu que

os advogados públicos não são
obrigados a defender servido-
res processados por improbida-
de, mesmo quando tiverem
emitido pareceres usados para
fundamentar os atos adminis-
trativos contestados.

Para a maioria do STF, na
decisão que foi tomada na quar-
ta-feira, essa imposição acaba-
ria gerando um "receio de atua-
ção". Os ministros avaliaram
que, apesar de um eventual pa-
recer técnico, o gestor público
é quem tem a palavra final so-
bre as decisões administrativas.

"Salvo a comprovada má fé,
ou o conluio com o agente pú-
blico, [o advogado público ou
procurador do Estado] não po-
de ser responsabilizado pelo seu
parecer, porque o parecer não
é vinculativo", complementou
Moraes. "Entre a declaração de
legalidade do ato por um deter-
minado parecer e o que o admi-
nistrador faz durante a execu-
ção daquele ato há inúmeras
possibilidades."

A decisão não impede a Ad-
vocacia-Geral da União (AGU)
e as procuradorias dos Estados
e municípios de assumirem a
defesa dos agentes públicos
processados por improbidade,
mas deixa a cargo dos governos
e prefeituras decidirem, com
base na legislação local, se essa
representação judicial é ou não
adequada.

Ministros do STF concluíram que a mudança é inconstitucional, porque enfraquece a proteção ao patrimônio público
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É preciso aperfeiçoar
o sistema, mas isso
não significa que por
erro de um juiz ou de
um promotor, nós
tenhamos que
cercear os
instrumentos de
controle, muito
menos as
instituições.”

CÁRMEN LÚCIA
Ministra do STF

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) minimizou nes-
ta quinta-feira, 1º, as tro-

cas no comando da Petrobras
durante o seu governo. "Se pre-
cisar ir para o oitavo, eu vou",
declarou o chefe do Executivo,
em entrevista à Rede TV. Can-
didato à reeleição, Bolsonaro
disse que é preciso colocar na
presidência da estatal alguém
que entenda a função social da
empresa. De acordo com ele es-
se é o perfil do atual presiden-
te, Caio Paes de Andrade.

"Você vê a Petrobras. Eu fui
para o quarto presidente. A im-
prensa, grande parte, bateu em
mim. Se tiver que ir para o oita-
vo, eu vou. Tenho que colocar
uma pessoa lá que realmente in-
terprete a Petrobras e veja seu
lado social, inclusive a garantia
disso está na própria Constitui-
ção, está na Lei das Estatais, pa-
ra que ele possa administrar,
por exemplo, o que é a tal da PPI,
o preço de paridade internacio-
nal", afirmou Bolsonaro.

"Não precisava ser corrigido
o preço dos combustíveis da for-
ma que foi nos presidentes an-
teriores. Esse aqui interpreta
agora à luz da Constituição e à
luz da Lei das Estatais. Por isso,
houve a redução dos combustí-
veis", emendou o presidente.

Após ter dito ontem que ha-

veria uma "boa notícia" relacio-
nada aos combustíveis até sex-
ta-feira, 2, Bolsonaro comemo-
rou hoje no Twitter o anúncio da
Petrobras de nova redução no
preço da gasolina a partir de
amanhã. Durante comício em
Curitiba (PR), o candidato à ree-
leição afirmou, em entrevista ao
SBT, que essa é a prática de Paes
de Andrade.

"Dos combustíveis, toda se-
mana temos uma boa notícia.
Hoje é quarta-feira. Eu acho que
até sexta vai ter mais uma boa
notícia porque está sendo uma
prática do novo presidente da
Petrobras", declarou Bolsonaro
ontem.

Esta é a quarta vez desde ju-
lho que a Petrobras reduz o pre-
ço da gasolina nas refinarias,
graças à queda no valor do bar-
ril de petróleo no mercado ex-
terno. A política de preços pra-
ticada pela estatal, de paridade
internacional, leva em conta a
variação do dólar e do barril de
petróleo tipo Brent, negociado
em Londres.

Caio Paes de Andrade assu-
miu a presidência da Petrobras
em 28 de junho, no lugar de Jo-
sé Mauro Coelho, que havia su-
cedido o general Joaquim Silva
e Luna. O militar passou a co-
mandar a estatal depois da de-
missão de Roberto Castello Bran-
co, o primeiro presidente da es-
tatal no governo Bolsonaro.
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