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EXCELENTÍSSIMO/A SENHOR/A DOUTOR/A PROCURADOR/A DE JUSTIÇA  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA - AJURD, pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 33.024.042/0001-11, com sede em Porto Alegre 
(RS), na rua dos Andradas n. 1.091/83, bairro Centro Histórico, aqui legalmente 
representada por seu Presidente, Mario Luiz Madureira, brasileiro, solteiro, advogado 
inscrito na OAB/RS sob o n. 5.711 e no CPF sob o n. 062.663.470-91; residente e 
domiciliado em Porto Alegre (RS), por seus/suas procuradores/as signatários/as, vem, 
respeitosamente, a Vossa Excelência, oferecer 

R E P R E S E N T A Ç Ã O 

em desfavor de NELSON MARCHEZAN JÚNIOR, Prefeito Municipal de Porto 
Alegre, com endereço na Praça Montevideo n. 10, Centro Histórico, em Porto Alegre 
(RS), CEP 90010-170, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir articulados:  

I – DOS FATOS 

Conforme informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre, o 
Município firmou contrato de publicidade no valor de R$ 34.935.000,00 (trinta e quatro 
milhões, novecentos e trinta e cinco mil reais).  
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Como será demonstrado, tal campanha, com a chamada “As reformas que o 
Brasil precisa Porto Alegre já fez”, foi veiculada em diversos meios, inclusive em jornais 
que não possuem circulação no Município, como Valor Econômico, Folha de São Paulo 
e O Estado de São Paulo. 

Observe-se as peças publicitárias veiculadas, em dezembro de 2019, nos 
periódicos físicos Folha de São Paulo, Valor Econômico e O Estado de São Paulo: 
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Como se constata, não existe caráter educativo ou informativo na referida 
campanha, mas mera promoção da gestão, o que é absolutamente incompatível com a 
ordem legal e constitucional, especialmente se observarmos que se está a menos de um 
ano do pleito eleitoral. 

Inclusive, nos autos do processo n. 5055216-32.2019.8.21.0001, foi deferida 
liminar para determinar a suspensão de tal publicidade, diante da antijuridicidade de 
suas peças. 

Com efeito, a situação narrada demonstra grave e flagrante violação aos 
princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, especialmente os da 
legalidade, da impessoalidade e da moralidade, vez que a propaganda não é voltada a 
informar à população, mas, sim, para exaltar a atuação da atual gestão do Paço 
Municipal, fora do escopo de atuação da administração pública.  

A campanha representa, a rigor, a apropriação da coisa pública para o 
atendimento de pretensões eleitorais estranhas aos padrões jurídicos de publicidade 
institucional. Em razão de tal prática, manifestamente ilegal, o Prefeito Municipal 
incorreu, em tese, em crime de responsabilidade, nos termos do disposto no art. 1º, III, 
V e XIV, do Decreto n. 201 de 1967.  

II – DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO 

Conforme se extrai do art. 1º do Decreto n. 201/1967, constituem crimes de 
responsabilidade as condutas que seguem: 

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos 
ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do 
pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 

III - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas; 

V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-Ias 
em desacordo com as normas financeiras pertinentes; (...) 

XVI – negar execução à lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de 
cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da 
impossibilidade, por escrito, à autoridade competente; 
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É de se observar também a disposição do §1º do art. 37 da CRFB/1988, a 
qual 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”.  

No mesmo sentido dispõe o §1º do art. 19 da CERS/1989. 

Note-se que, nos autos do processo n. 5055216-32.2019.8.21.0001 já 
referido, o d. Juízo reconheceu que a publicidade em veículos fora do âmbito do 
Município não traz qualquer benefício para a população, tendo, inclusive, viés eleitoral: 

Ademais, os documentos juntados (evento 1, outros 9) revelam 
algumas publicidades de cunho eleitoral, a exemplo das publicações 
feitas nos jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo, 
anunciando "As reformas que o Brasil precisa, Porto Alegre já fez". 
Além de não trazer qualquer informação educativa, mas mera 
promoção de gestão, a publicação foi feita em periódicos fora do nosso 
Estado, que não traz nenhum benefício à população do RS. (grifo 
nosso) 

Em decisão da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 
nos autos do Agravo de Instrumento n. 5000495-51.2020.8.21.7000, interposto pelo 
Município diante da decisão retro, foi reconhecida pelo D. Relator a violação do §1º do 
art. 37 da CF, nos seguintes termos: 

5. Da (In)Observância do art. 37, §1º da Constituição Federal: 

Em uma análise perfunctória dos autos, verifica-se através do 
conteúdo da publicidade, que este não se refere tão somente ao IPTU, 
ampliação no horário de atendimento de postos de saúde, bem como 
a publicação de editais de Parcerias Público-Privadas. (...) 

Sob essa perspectiva, cabe ainda, evidenciar que se por um lado não se 
pode condicionar o pagamento dos salários, já que se tratam de 
despesas que serão arcadas com rubrica orçamentária diversa. 

Por outro, não se pode validar toda e qualquer publicidade, ainda mais, 
com condão, prima facie, de cunho político, especialmente porque 
restou divulgado nos jornais Folha de São Paulo, O Estado de S. Paulo 
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e Valor Econômico (Evento 1 – Outros 9): “As reformas que o Brasil 
precisa, Porto Alegre já fez”., conforme referido na decisão a quo. 

Por fim, considerando todo o exposto, diante da plausibilidade da 
medida deferida na origem, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, 
a questão em relação a nulidade da decisão em sede de plantão, por 
extra petita, será analisada no julgamento de mérito do agravo de 
instrumento, tendo em vista que não há urgência. 

Nestes termos, não merece reparos a decisão a quo. 

Desse modo, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. 

Além disso, a Lei Municipal n. 12.302/2017, em seus arts. 1º e 2º, estabelece 
os parâmetros que devem ser observados para a publicidade institucional no Município 
de Porto Alegre, a saber: 

Art. 1º Em peças e anúncios publicitários institucionais de órgãos e 
entidades dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, bem como 
de concessionárias de serviços públicos, constarão: 

I - o custo total da peça ou do anúncio ao erário municipal e o nome do 
órgão ou ente público do qual provém a verba de custeio; 

II - o número desta Lei; 

III - a quantidade de exemplares ou de inserções, no caso de veiculação 
impressa; e 

IV - o valor do patrocínio, no caso de materiais de eventos 
patrocinados. 

§1º Excetua-se ao disposto no caput deste artigo a veiculação de peças 
ou de anúncios publicitários em rádio, caso em que as informações 
deverão ser disponibilizadas no site do Poder contratante, em até 5 
(cinco) dias após a veiculação. 

§2º A inclusão das informações referidas nos incisos do caput deste 
artigo se dará de forma compreensível pelo público e, no caso de 
veiculação em televisão, na parte inferior de sua imagem ou de seu 
texto, durante todo o tempo de sua duração. 

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se peças ou anúncios 
publicitários institucionais: 
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I - a divulgação de programas, atos, obras, comunicados de utilidade 
pública e campanhas institucionais; 

II - as matérias realizadas pelas agências de propaganda contratadas 
por meio de processo licitatório, nos termos da Lei Federal nº 12.232, 
de 29 de abril de 2010; e 

III - a divulgação de eventos patrocinados e de seus materiais. 

Como se observa, as peças publicitárias veiculadas não atendem ao disposto 
na legislação retro, vez que não se prestam a divulgação de políticas públicas, bem como 
não apresentam seus custos ao erário, o número da lei em questão, nem a quantidade 
de exemplares e/ou inserções. Ou seja, contrariam, de forma irremediável, a Lei 
Municipal n. 12.302/2017. 

Nesta mesma senda, a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, em seu 
art. 125, §2º, estabelece vedação expressa à veiculação de materiais de publicidade 
institucional fora do Município, constando no §8º do mesmo dispositivo que o 
descumprimento de tal determinação configura crime de responsabilidade, verbis: 

Art. 125 - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo obrigados a publicar 
bimestralmente as despesas com publicidade e propaganda pagas, a 
relação de agências contratadas e os veículos de comunicação social 
utilizados. (...) 

§2º - Ficam proibidas a publicidade e a propaganda de órgão da 
administração direta e indireta fora do Município, seja qual for o 
objetivo, exceto aquelas referentes à atividade turística. (...) 

§8º - O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará crime de 
responsabilidade, sem prejuízo da suspensão da propaganda ou 
publicidade e da instauração imediata de procedimento administrativo 
para apuração do ilícito. 

Como se observa, os crimes de responsabilidade previstos no Decreto n. 
201/1967 são abertos, sendo fundamental para o seu efetivo enquadramento uma 
análise sistemática, integrando o tipo descrito com o restante da legislação que 
regulamenta a matéria. 

Note-se que se trata da utilização de recursos públicos para finalidade não 
autorizada por lei. Ou seja, além de afrontar a legislação municipal vigente que 
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regulamenta a publicidade institucional, também há uma violação literal do §1º do art. 
37 da Constituição Federal, sendo impositivo o reconhecimento da prática de crime de 
responsabilidade, nos termos do Decreto n. 201/1967. 

O E. Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que é 
admissível a imputação de crime de responsabilidade pela prática de conduta em 
desconformidade à Constituição Federal, à Lei Orgânica do Município e à Lei Municipal, 
verbis: 

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE 
RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS. CONTRATAÇÃO SEM REALIZAÇÃO 
DE CONCURSO PÚBLICO (ART. 1º, XIII, DL 201/67). TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. DENÚNCIA DEVIDAMENTE DESCRITA. CONTRATOS 
CELEBRADOS FORA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E LEI REGULADORA DO TEMA. 
ALEGAÇÃO DE LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIAS. MANDAMUS DENEGADO. 1. Somente é cabível o 
trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver 
comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da 
atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da 
ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da 
incidência de causa de extinção da punibilidade. 2. Descrito na 
denúncia, e confirmado pelo Tribunal de origem, ao receber a inicial, 
que as contratações temporárias foram realizadas fora das hipóteses 
autorizadas na legislação (Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal que regulamenta as contratações), tem-se 
como admissível a imputação pelo crime de nomeação de servidor 
contra expressa disposição de lei. 3. A discussão de ter o paciente 
seguido lei local, de considerá-la vigente e prevalente sobre outras leis, 
é tema que ultrapassa os limites do habeas corpus e melhor definição 
terá, inclusive quanto ao dolo, na pertinente ação penal. 4. Indevido, 
ainda, o debate de temas não analisados pela instância a quo sob pena 
de incorrer em supressão de instâncias. 5. Habeas Corpus denegado. 
(HC 406.746/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado 
em 11/09/2018, DJe 24/09/2018) 

Por evidente, nem se defende nem se admite aqui a possibilidade de que lei 
municipal venha a definir conduta típica, mas, diversamente disto, que a uma norma 
jurídica da estatura da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, aponta, em ilustração 
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grave e específica do tipo previsto em lei federal, para o enquadramento, em tese, da 
conduta do Prefeito Nelson Marchezan Junior como crime de responsabilidade. 

Assim, a autoridade do Executivo Municipal, ao violar o §2º do art. 125 da 
Lei Orgânica do Município, os arts. 1º e 2º da Lei Municipal n. 12.302/2017, afronta o 
§1º do art. 37 da Constituição Federal e o §1º do art. 19 da Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul, e, em tese, incorre no crime previsto no art. 1º, III e V, do Decreto n. 
201/1967. 

Por fim, calha salientar que no julgamento do tema n. 576 com repercussão 
geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a condenação de Prefeito Municipal 
por crime de responsabilidade não impede a sua responsabilização por atos de 
improbidade administrativa, nos termos da Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia 
das instâncias: 

CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE 
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 
201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. 
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. "Fazem muito mal à República os 
políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles 
mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam 
por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais 
nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. 
Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma 
constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos 
sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, 
penais e político-administrativos) e os atos de improbidade 
administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional 
para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera 
ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público 
voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito 
de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o 
perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e 
pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para 
punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do 
cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao 
erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, 
independentemente das já existentes responsabilidades penal e 
político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da 
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autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos 
Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 
1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 
201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa 
é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO 
PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO 
GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de 
responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua 
responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na 
Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”. (RE 976566, 
Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 
13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 
DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019) 

Sendo assim, imperativa a promoção de ação penal em face do Prefeito 
Municipal de Porto Alegre, o Sr. Nelson Marchezan Junior, diante da prática, em tese, 
de crime de responsabilidade tipificado no art. 1º, III, V e XIV, do Decreto n. 201/1967. 

III – DO REQUERIMENTO 

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência seja promovida a competente 
ação penal, diante da prática, em tese, de crime de responsabilidade pelo Sr. Nelson 
Marchezan Junior, com o pedido de afastamento preventivo do exercício do cargo, 
durante a instrução criminal, nos termos do art. 2º do Decreto n. 201/1967, sem prejuízo 
da promoção da devida ação de improbidade administrativa. 

Em vista de necessária reparação ao Erário, sugere-se, desde já, a apuração 
do quanto efetivamente gasto em “publicidade institucional” em veículos de 
comunicação fora de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul,   

Porto Alegre (RS), 27 de janeiro de 2020. 

 
Lenio Luiz Streck, 
OAB/RS n. 14.439. 

 
Gabriel Pauli Fadel, 
OAB/RS n. 7.889. 
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Mário Luiz Madureira, 
OAB/RS n. 5.711. 

 
 

Maritânia Lúcia Dallagnol, 
OAB/RS n. 25.419. 

 
 

Jucemara Beltrame, 
OAB/RS n. 25.339. 

 
 

Leonardo Kauer Zinn, 
OAB/RS n. 51.156. 

 
 

Jorge Santos Buchabqui, 
OAB/RS n. 11.516. 

 
 

João Lúcio da Costa, 
OAB/RS n. 63.654. 

 
 

Luciane Toss 
OAB/RS n. 37090 

 
 

Daniel Severo Schiites, 
OAB/RS n. 113.866. 

 
 

Jorge Luiz Garcia de Souza, 
OAB/RS n. 21.331. 

 
 

Orlando Venâncio dos Santos Filho 
OAB/RS n. 30.386 

 
 
 

Ramiro Nodari Goulart, 
OAB/RS n. 83.812. 

 
 
 

Renata Gabert de Souza, 
OAB/RS n. 22.628. 

 
 
 

Patrícia Maria Costa de Mello, 
OAB/RS n. 94.328. 

 
 
 

Gisele Espellet Di Bella 
OAB/RS n. 19.763 

 
 

Oscar José Plentz Neto, 
OAB/RS n. 18.061. 

Luisa Stern, 
OAB/RS n. 86.693. 

 
Vitor Hugo Loretto Saydelles, 

OAB/RS n. 22.985. 
 

Jeferson Henrique Aguiar Pereira 
OAB/RS n. 105.504 
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