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CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, brasileiro, 

casado, advogado, membro de comissão na OAB/SP, 

residente e domiciliado na Rua Rio Branco, 234, ap. 34. 

Centro - São Bernardo do Campo/SP. CEP 09710-090, com 

e-mail para publicações e intimações: 

carlosklomfahs@adv.oabsp.org.br, vem com fundamento 

no artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal e artigo 

1º da Lei nº 4.717 de 1965, propor 

AÇÃO POPULAR  



com pedido de suspensão liminar (artigo 5º, § 4º) de 

EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE ARTISTA 

CONSAGRADO COM INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO, por violação à moralidade administrativa e por 

ausência de previsão de recursos orçamentários (inciso III, 

do parágrafo 2º, do art. 7º, da Lei nº 8.666/93); exposição 

administrativa da razão da escolha do executante do 

serviço artístico e justificativa do preço de contratação 

(incisos II e III do parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93); 

(iii) parecer jurídico (parágrafo único do art. 38 da Lei de 

Licitações); (iv) publicação do ato de ratificação da 

inexigibilidade de licitação no Diário Oficial 

 Em face de  

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na 

Rua Pamplona, n° 227 - São Paulo - SP, registrada no CNPJ 

sob nº 71.584.833/0002-76, e de ato de sua  

SECRETARIA DE GOVERNO, pelas seguintes 

razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 

 

PRELIMINARMENTE 

 

GRATUIDADE 



Solicita-se a gratuidade das custas judiciais em face 

do direito constitucional de exercício da cidadania, 

assegurado pelo art. 5º, LXXVII da Constituição. 

 

 

I - DOS FATOS 

 

O Governador afastado do Estado de São Paulo 

GERALDO ALKMIN em seu último ato administrativo 

assinou um contrato em 12 de março de 2018, que prevê ao 

Estado a contratação e pagamento de R$ 85.000,00 mil reais 

por uma pintura do ex-governador e hoje senador JOSÉ 

SERRA (PSDB) com dispensa de licitação. 

A execução do edital tomou corpo e foi publicado no 

Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 18 de abril de 

2018, (anexo), o processo SPDOC nº 123083/2018, contrato 

nº 01/2018. 

Ocorre que analisando o processo administrativo de 

contratação de artista consagrado com inexigibilidade de 

licitação, verificou-se que há patente violação à moralidade 

administrativa e também: 

a) ausência de previsão de recursos orçamentários 

(inciso III, do parágrafo 2º, do art. 7º, da Lei nº 

8.666/93); 



b) De exposição administrativa da razão da 

escolha do executante do serviço artístico e 

justificativa do preço de contratação (incisos II e 

III do parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93);  

c) de parecer jurídico (parágrafo único do art. 38 da 

Lei de Licitações);   

d)  e de publicação do ato de ratificação da 

inexigibilidade de licitação no Diário Oficial 

 

 

Sem contar que o orçamento aprovado para 2018 de 

216, 5 bilhões, teve segundo apuração pelo site G11 redução 

significativa em algumas áreas como: A Secretaria de 

Segurança Pública ficou com quase a mesma revisão de 

orçamento. A Secretaria de Habitação perdeu 1%, a de 

Cultura perdeu 4%, já as de Meio Ambiente, Esporte e 

Lazer e Pessoas com Deficiência perderam 13%. 

Assim, houve violação flagrante e patente à 

Constituição Federal (art. 1º, III, 3º e 37, caput) e à 

Constituição Estadual (art. 111, caput, 152, I e V) por 

melindrar o espírito e as finalidades das ações 

administrativas do Estado. 

                                            
1
 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/assembleia-aprova-parte-do-

orcamento-de-2018-para-sp-oposicao-diz-que-vai-a-justica.ghtml 



Portanto, o único meio disponível ao cidadão para se 

insurgir em nome de toda a população paulista e paulistana 

é a ação popular. 

 

II - DA AÇAO POPULAR 

 

NAGIB SLAIBI FILHO em artigo2 sobre “Ação 

Popular”, escrito para a Revista da Escola da Magistratura 

do Estado do Rio de Janeiro, citando clássica definição dada 

por JOSÉ AFONSO DA SILVA escreveu: 

 

A ação popular é instituto processual civil, outorgado a qualquer 
cidadão como garantia político-constitucional, para a defesa do 
interesse da coletividade, mediante a provocação do controle 
jurisdicional corretivo da ilegalidade de atos lesivos ao patrimônio 
público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural. 

 

 

Laborando sobre ação popular DIOGO CALDAS 

LEONARDO DANTAS3, na introdução ao seu artigo na 

Revista Jurídica da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, preambula: 

 

A ação popular se mostra como antigo mecanismo jurídico brasileiro, 
estando presente, ainda que de forma embrionária, até mesmo no 

                                            
2
 Revista da EMERJ. v.6, n.22, 2003. 

3
 2011:12. Revista Juridica In Verbis. ISSN nº 1413-2605. Ano XVI – Jan/Jun 

2011. 



antigo regime das Ordenações, apresentando-se, mesmo naquela 
época, como meio de defesa ou conservação da coisa pública (...) 

 

 

RODRIGO MAZZEI em obra de Coordenadoria de 

FREDIE DIDIER JUNIOR4 e JOSÉ HENRIQUE MOUTA 

sobre “Tutela jurisdicional coletiva”, explica a importância 

da ação popular enquanto integrante do sistema da tutela 

coletiva: 

 

Apesar de ser lembrada como marco histórico na tutela coletiva 
nacional, normalmente a ação popular é estudada do espectro da lei nº 
4717/65 (...) 
 
(...) 
 
De fato há um microssistema formado por normas envolvendo o 
direito coletivo, sob vários enfoques, sendo a ação popular partícipe 
desse conjunto organizado de diplomas, razão pela qual recebe e 
devolve influencias, em forma de diálogos, com esse sistema 
especialíssimo.  

 

ELPÍDIO DONIZETTI e MARCELO MALHEIROS 

CERQUEIRA em “Curso de Processo Coletivo5”, citando o 

resumo feito por GEISA DE ASSIS RODRIGUES sobre o 

viés politico e de controle social da ação popular, leciona: 

 

 A ação popular é uma manifestação do direito politico de 
participação na gestão da coisa pública, porque confere uma posição 
ativa ao cidadão que pode realizar o controle social, sem 
intermediários, sobre os atos da Administração Pública 

 

                                            
4
 2009:373. 

5
 2010:477 



 MARIA HELENA DINIZ6 em “Dicionário jurídico” 

conceitua ação popular como: 

 
O meio pelo qual qualquer cidadão, no gozo de seus direitos políticos 
pode provocar o pronunciamento do órgão judicante sobre atos ilegais 
ou inconstitucionais. 

 

No Brasil a ação popular encontrou assento na 

Constituição de 1934, no seu artigo 113, nº 38: 

 

Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos 
termos seguintes:  
(...) 
38) Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de 
nulidade ou anulação dos atos lesivos do patrimônio da União, dos 
Estados ou dos Municípios.    
 

 

Foi omissa na Carta de 1937, nas Constituições de 

1946 e 1967, inclusive com a redação da EC n° 1 de 1969,  

mantiveram a ação no artigo 153. 

 A Lei foi regulada posteriormente pela Lei nº 

4.717/1965 oriunda de anteprojeto de Seabra Fagundes e 

Bilac Pinto, e na Constituição no artigo 5º, inciso LXXIII. 

Mister repisar que protege-se na ação popular o 

interesse geral, (patrimônio público e moralidade 

administrativa) não direito próprio e sim o da coletividade. 

                                            
6
 2005:81 



PEDRO DA SILVA DINAMARCO7 participando de 

volumosa obra intitulada: “Comentários à Lei de Ação Civil 

Pública e Lei de Ação Popular”, comentou sobre a origem 

da ação popular: 

 

A origem da ação popular é distante. Surgiu, logicamente sem tanta 
clareza conceitual quanto em sua versão atual, em Roma antiga, onde 
o cidadão podia agir em defesa dos bens de uso comum do povo – e, 
portanto, indiretamente pertencente a si próprio. 
 

 

 

Corrobora UADI LÂMMEGO BULOS8 em 

“Constituição Federal anotada”, a origem da ação: 

 
A origem da ação popular está ligada à história do povo romano. 
Como disse o jurisconsulto Paulo, ela foi assim cognominada para 

garantir direito próprio do povo. 
 

PAULO BONAVIDES9, JORGE MIRANDA e 

WALBER DE MOURA AGRA, em “Comentários à 

Constituição de 1988”, do articulista SÉRGIO CRUZ 

ARENHART, sobre a ação popular, comentou: 

 

É corrente dizer que o direito de ação tem hierarquia constitucional, 
assentada nessa garantia de acesso à jurisdição, posta no artigo 5º, 
LXXIII da CF. Não há dúvida de que essa assertiva é procedente, o 
que coloca a ação como uma garantia individual fundamental, do que 
decorre especial proteção dentro da ordem jurídica nacional. 
 

                                            
7
 2006:31. Coordenadora Susana Henriques da Costa. Quartier Latin. 

8
 2009:388 

9
 2009:287 



Trata-se de instrumento que não tem por finalidade precípua a defesa 
de direitos individuais, mas sim a proteção da cidadania e do 
interesse público. [..] de proteger toda coletividade. 

 

 

ALEXANDRE DE MORAES10 em “Constituição do 

Brasil Interpretada”, explica sobre os seus requisitos 

objetivo e subjetivo da ação popular: 

 
 

Requisito subjetivo: somente tem legitimidade para a propositura da 
ação popular o cidadão. 
 
Requisito objetivo: refere-se a natureza do ato ou da omissão do Poder 
Público a ser impugnado, que deve ser obrigatoriamente lesivo ao 
patrimônio público, seja por ilegalidade seja por imoralidade 

 

 

Por fim no Direito Comparado11, encontramos a 

previsão da ação popular nos seguintes países: 

 

� Constituição Portuguesa de 1976, artigo 52; 

� Constituição da Espanha de 1978, artigo 125; 

� Constituição do Peru de 1979, artigo 295; 

� Constituição da Itália, artigo 113; 

� Constituição da Baviera de 1946; 

                                            
10

 2003:430 
11

 José Arnaldo Vitagliano. Ação Popular características gerais e direito 
coparado. Disponível em: http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15362-15363-1-
PB.pdf.. Acesso em: 12/03/2016. 



� Constituição dos Estados Unidos no citizen action 

por força da Lei Federal de 1970; 

� Na Inglaterra e na Austrália há o relator action; 

� Na França; 

� No México desde 1840, na Constituição de 1857 

e de 1917; 

� E por fim na Áustria. 

 

Sendo, pois, o remédio constitucional posto à 

disposição do cidadão para a defesa do patrimônio público 

e da observância de uma interpretação conforme a 

constituição com seus valores e princípios. 

 

III - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO 

PEDIDO 

 

Passa-se a fundamentar a razão pela qual deve ser 

julgada procedente esta ação popular que objetiva “anular 

edital de contratação de artista consagrado com 

inexigibilidade de licitação”, pelo Governo de São Paulo 

por violação à moralidade administrativa, à Lei nº 8.666 de 

1993, à Constituição Federal de 1988 e à Constituição 

Estadual de 1989. 



Pois bem. 

O interesse público veiculado por esta ação popular 

é referido na origem dos recursos que, segundo dados do 

próprio site oficial do Governo Federal12, São Paulo e Rio de 

Janeiro respondem por mais da metade da arrecadação de 

tributos no país. 

Ou seja, nós arcamos com uma alta carga tributária e 

por isso devemos monitorar os gastos públicos. 

Não é tudo. 

O presente edital e seus efeitos pelo qual se insurge, 

revela-se com uma afronta à moralidade administrativa, uma 

vez que permite um gasto desnecessário na atual quadra de 

ajustes fiscais pelo qual passa o país, como, outrossim, pela 

redução dos investimentos em áreas-chave como 

segurança, meio ambiente, Secretaria de Habitação 

perdeu, de Cultura, de Meio Ambiente, Esporte e Lazer e 

Pessoas com Deficiência. 

A doutrina a respeito leciona. 

A moralidade administrativa é para MARIA SYLVIA 

ZANELLS DI PIETRO em “Curso de Direito 

Administrativo”, (2016:107) o comportamento da 
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 http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-01/sp-e-rio-
respondem-por-metade-da-arrecadacao-de-tributos-do-pais-diz-estudo 



Administração que observa os princípios de justiça e 

equidade. 

Isto é, deve-se observar o equilíbrio entre os objetivos 

sociais do Estado e os gastos internos com a administração, 

estes gastos não podem sobrepujar em valores e alcance 

aqueles. 

Para HELY LOPES MEIRELLES em “Direito 

Administrativo Brasileiro”, (2013:91) a moralidade 

administrativa constitui pressuposto de validade de todo 

ato da Administração Pública, e citando Antônio José 

Brandão, a atividade dos administradores deve obter o 

máximo de eficiência administrativa e ligada 

umbilicalmente à noção de bom administrador. 

Já DIÓGENES GASPARINI em “Direito 

Administrativo”, (2012:63) afirma que todo ato e atividade 

da Administração Pública deve obedecer não só a lei mas a 

própria moral, porque nem tudo que é honesto é legal.  

Cita o festejado autor que nesse sentido decide o 

Supremo Tribunal Federal reiteradamente, quanto ao dever 

de submissão da Administração Pública ao princípio da 

moralidade. Como no RE nº 579951, julgado em 20 de agosto 

de 2008, em que o Tribunal entendeu a vedação do 

nepotismo na Administração não exige a edição de lei 



formal, por decorrer diretamente do princípio da 

moralidade. 

Ainda quanto ao Supremo Tribunal Federal, no  

Recurso Extraordinário nº 824.781, de relatoria do Ministro 

Dias Toffoli, julgado em 21 de agosto de 2015, houve o 

reconhecimento da repercussão geral da matéria e 

reafirmação de tese no sentido de que ação popular pode 

combater ato lesivo à moralidade administrativa, como pode-se 

depreender da ementa, grifos: 

 

EMENTA 

Direito Constitucional e Processual Civil. Ação popular. 

Condições da ação.   Ajuizamento para combater ato   

lesivo   à   moralidade administrativa. Possibilidade. 

Acórdão que manteve sentença que julgou extinto o 

processo, sem resolução do mérito, por entender que é 

condição da ação popular a demonstração de 

concomitante lesão ao patrimônio público material. 

Desnecessidade. Conteúdo do art. 5º, inciso LXXIII, da 

Constituição Federal. Reafirmação de jurisprudência. 

Repercussão geral reconhecida.  

1. O entendimento sufragado no acórdão recorrido de que, 

para o cabimento de ação popular, é exigível a menção na 

exordial e a prova de prejuízo material aos cofres públicos, 

diverge do entendimento sufragado pelo Supremo 

Tribunal Federal.  

2.   A decisão objurgada ofende o  art.   5º,   inciso   LXXIII,   

da Constituição Federal, que tem como objetos a serem 



defendidos pelo cidadão,   separadamente,   qualquer   

ato   lesivo   ao   patrimônio   material público ou de 

entidade de que o Estado participe, ao patrimônio moral, 

ao cultural e ao histórico.  

3. Agravo e recurso extraordinário providos.  

4.   Repercussão geral reconhecida com  reafirmação   da 

jurisprudência.  

Decisão sobre Repercussão Geral 

ARE 824781 RG / MT  

Decisão: 

O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, 

Ministro DIAS TOFFOLI. Relator 

Supremo Tribunal Federal 

ARE 824781 RG / MT  

 

 

Nesse diapasão, o presente edital questionado viola a 

moralidade administrativa quanto retira valores do orçamento 

geral e aloca em áreas divorciadas dos objetivos da 

República, trata-se de áreas essas com ênfase social que 

prestigiam e beneficiam mais os menos favorecidos, 

reduzindo assim a desigualdade social. 

Convolando-se em gasto desnecessário e ainda sem a 

observância do quanto disposto na Lei nº 8.666 de 93.  

Isso porque a contratação de artistas por 

inexigibilidade de licitação, dentre outras medidas, deve ser 

precedida de: 



 

(I) previsão de recursos orçamentários (inciso III, do 

parágrafo 2º, do art. 7º, da Lei nº 8.666/93); 

 

(II) exposição administrativa da razão da escolha do 

executante do serviço artístico e justificativa do preço de 

contratação (incisos II e III do parágrafo único do art. 26 da 

Lei nº 8.666/93); 

 

(III) parecer jurídico (parágrafo único do art. 38 da Lei 

de Licitações); 

 

(IV) publicação do ato de ratificação da 

inexigibilidade de licitação no Diário Oficial (art. 26 da Lei 

nº 8.666/93). 

 

Não é o que se depreende do edital publicado no 

Diário Oficial do Estado, ao revés. 

 

Portanto, a única conclusão possível a que se chega é 

que tal ato administrativo deve ser rechaçado por esta ação 

popular, na medida exata em que molesta tanto a lei de 

licitação quanto os objetivos da Constituição Federal (art. 



1º, III, 3º e 37, caput) e à Constituição Estadual (art. 111, 

caput, 152, I e V) quanto por melindrar o espírito (mens legis) 

e as finalidades das ações administrativas do Estado. 

 A redução das desigualdades sociais e da dignidade 

da pessoa humana é verdadeiro vetor, um norte inescapável 

às políticas públicas e aos atos administrativos da União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal. 

Bem como na Constituição do Estado de São Paulo, 

de 5 de outubro de 1989, em seu artigo 152, em seus 

objetivos, diretrizes e prioridades tem por objetivo a 

melhoria na qualidade de vida e na redução das 

desigualdades sociais e regionais e o do art. 111, em que A 

administração pública direta, indireta ou fundacional, de 

qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios 

da moralidade e interesse público, como, verbis:  

 

  

 
Artigo 152 - A organização regional do Estado tem por objetivo 
promover: 
I - o planejamento regional para o desenvolvimento sócio-econômico e 
melhoria da qualidade de vida; 
II - a cooperação dos diferentes níveis de governo, mediante a 
descentralização, articulação e integração de seus órgãos e entidades 
da administração direta e indireta com atuação na região, visando ao 
máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados; 
III - a utilização racional do território, dos recursos naturais, culturais 
e a proteção do meio ambiente, mediante o controle da implantação 
dos empreendimentos públicos e privados na região; 
IV - a integração do planejamento e da execução de funções públicas 
de interesse comum aos entes públicos atuantes na região; 
V - a redução das desigualdades sociais e regionais. 



Parágrafo único - O Poder Executivo coordenará e compatibilizará os 
planos e sistemas de caráter regional. 
 
TÍTULO III 
Da Organização do Estado 
CAPÍTULO I 
Da Administração Pública 
SEÇÃO I 
Disposições Gerais 
 
 Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, 
de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, 
finalidade, motivação e interesse público. 

 

 

 

Tal  “estado de coisas inconstitucional” não pode 

prevalecer, sob pena de retrocesso social e inversão dos 

valores constitucionais que privilegiam, no que se refere ao 

gasto público racionalidade, economia, cumprimento de 

interesse público etc. 

 

 

IV - DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR OU 

DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, NOS TERMOS DO 

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE 

 

Pelo princípio da fungibilidade requer de Vossa 

Excelência, alternativamente, a escolha da concessão da 

medida liminar de tutela antecipada.  



A prova inequívoca e a verossimilhança das 

alegações podem ser inferidas, in totun, o dano irreparável 

ou de difícil reparação, conforme toda linha argumentativa 

expressa nesta exordial, além de se constituir DINHEIRO 

PÚBLICO FINANCIADO por PAULISTAS E 

PAULISTANOS o gasto desnecessário com o edital objeto 

desta ação, trará prejuízo irreversível ao Erário. 

Portanto, o fumus boni iuris está presente conforme 

demonstrado no item anterior. 

Quanto ao periculum in mora, também se faz 

presente diante dos efeitos do edital. 

 Presente os dois requisitos legais, o autor em defesa 

da coletividade faz jus à concessão da medida liminar ou a 

antecipação de tutela, conforme o poder geral de cautela 

dos magistrados. 

 

V - DOS REQUERIMENTOS 

 

a) Intimação da Fazenda Pública Estadual, para 

querendo, apresente defesa no prazo legal; 

b) Citação do Ministério Público na forma do artigo 4ª da 

Lei 4.717/65; 



c) Deferimento da gratuidade e da liminar ou da 

antecipação de tutela; 

d) Cominação de multa diária de R$ 100.000,00 pelo não 

cumprimento da liminar ou da antecipação de tutela. 

 

VI - DO PEDIDO 

 

Ex positis, pede-se LIMINARMENTE a suspensão do 

ato impugnado (edital de contratação de artista consagrado 

com inexigibilidade de licitação), por violar os princípios 

constitucionais da moralidade administrativa e do 

prejuízo ao patrimônio público, bem como por: 

a) ausência de previsão de recursos orçamentários; b) 

exposição administrativa da razão da escolha do 

executante do serviço artístico e justificativa do preço de 

contratação; c) parecer jurídico; e d) publicação do ato de 

ratificação da inexigibilidade de licitação no Diário 

Oficial. 

E no mérito a PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial 

para confirmar a liminar concedida decretando a 

invalidade do EDITAL por não preenchimento dos 

requisitos do inciso III, do parágrafo 2º, do art. 7º, incisos II 

e III, do parágrafo único, do art. 26, parágrafo único do art. 



38 e do art. 26, todos da Lei nº 8.666/93. E condenação ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. 

  

VII - DO VALOR DA CAUSA 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00. 

 

 

 

FIAT JUSTITIA 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Santo Paulo, 20 de abril de 2018. 

CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS 

[assinatura por certificado digital] 

OAB/SP Nº 346.140. 


