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Seção Judiciária do Distrito Federal 
14ª Vara Federal Cível da SJDF

PROCESSO: 1018698-90.2019.4.01.3400
CLASSE: AÇÃO POPULAR (66)
AUTOR: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES, FABIANO CONTARATO
Advogado do(a) AUTOR: PRISCILLA SODRE PEREIRA - DF53809
Advogado do(a) AUTOR: PRISCILLA SODRE PEREIRA - DF53809
RÉU: MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS, JAIR MESSIAS BOLSONARO, UNIÃO FEDERAL

Sentença

I - Relatório

Trata-se de ação popular, com pedido de liminar, proposta por RANDOLPH

 contra a FREDERICH RODRIGUES ALVES E FABIANO CANTARATO UNIÃO, JAIR MESSIAS

, visando, liminarmente, “BOLSONARO E MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS o afastamento

preventivo do Senhor Marcelo Henrique Teixeira Dias do cargo de Ministro do Turismo, até o julgamento do

mérito desta ação” (fl. 20).

Alega, em suma, que:  conforme noticiado pela imprensa, a Polícia Federal vema)

investigando esquema conhecido como “laranjal” do Partido Social Liberal;  em 04/02/2019, o Jornal Folhab)

de São Paulo publicou reportagem que ligou o Ministro do Turismo, presidente do PSL-MG durante a

campanha eleitoral de 2018, ao patrocínio de candidaturas laranjas em Minas Gerais, em fraude à regra

prevista do § 3º do artigo 10 da Lei n. 9.504//97 (Lei das Eleições);  o Ministro do Turismo ajuizou açãoc)

em face da Folha de São Paulo em que pediu a exclusão de 13 reportagens sobre o caso, bem como a

condenação do jornal ao pagamento de indenização por danos morais, ação esta que teria sido julgada

improcedente;  após iniciada a investigação formal dos esquemas de laranjas, o Ministro do Turismo, emd)

uma suposta tentativa de obstar a investigação em curso, teria requerido o deslocamento da competência dos

autos investigativos para o STF, o que foi indeferido pelo Ministro Luiz Fux, em 26/02/2019;  eme)

06/05/2019, o ex-Ministro Bebbiano afirmo ser de responsabilidade exclusiva do Ministro do Turismo o

repasse às candidaturas de laranjas pelo PSL-MG;  o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)f)

apontou diversas operações bancárias suspeitas do Ministro do Turismo;  em 27/06/2019, a Polícia Federalg)

Num. 68512056 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: WALDEMAR CLAUDIO DE CARVALHO - 11/07/2019 19:03:49
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071119034954500000067855173
Número do documento: 19071119034954500000067855173



prendeu três assessores do Ministro do Turismo em razão da investigação sobre o “laranjal”, que foram soltos

pela Justiça três dias depois;  o Palácio do Planalto teria se mantido inerte, em que pese a alegadah)

gravidade das acusações.

Aduz que a repercussão política do caso no Congresso Nacional não poderia ser pior e que

a manutenção de Marcelo Henrique Teixeira Dias no cargo de Ministro do Turismo é ato atentatório à

moralidade administrativa.

Juntou os documentos de fls. 22-37.

II - Fundamentação

 

A ação popular é um instrumento processual constitucionalmente predestinado à anulação

de ato lesivo ao interesse público, nos seguintes termos:

Art. 5º - LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que

  vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e

cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus

da sucumbência

, os autores populares não se insurgem contra a anulação de qualquer ato específico.In casu

Na verdade, pretendem impor aos réus uma obrigação de fazer (afastamento do Sr. Marcelo Henrique

Teixeira Dias do cargo de Ministro de Estado do Turismo).

Sendo assim, a ação popular revela-se via processual inadequada para prestar tutela

jurisdicional diversa da desconstitutiva. Logo, a tutela mandamental (obrigações de fazer e não-fazer)

mostra-se juridicamente impossível por tal via processual. Do contrário, seriam relegadas à inocuidade as

palavras da Constituição. Neste sentido, :mutatis mutandis

NSTITUCIONAL, ADMINSITRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO DECO

ÁREA AMBIENTAL DEGRADADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO POPULAR.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO

MERITO. ART. 485, I, IV e VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação
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popular movida por MÁRIO LÚCIO FAGUNDES ROMANHOL, em face da SAMARCO

MINIERAÇÃO S/A, MUNICÍPIO DE MARIANA, E DEPARTAMENTO NACIONAL DE

PROTEÇÃO MINERAL - DNPM, pleiteando a "reparação do meio ambiente, bem como a

indenização pelos danos ambientais e ao patrimônio histórico causados pelo rompimento

da barragem de Fundão, em Mariana/MG". 2. "A ação popular, regulada pela Lei 4.717,

de 29.06.1965, visa a teor da Constituição de 1988 (art. 5º, LXXIII), anular atos lesivos ao

patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa,

ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Caracteriza-se por sua legitimação

ativa, reservada a qualquer cidadão, que, em nome próprio, defende interesses da

comunidade, consagrando assim não apenas um importante predicado de cidadania, mas

também uma inédita forma de tutela de interesses transindividuais por iniciativa

particular." (Teori Albino Zavascki, Reforma do Processo Coletivo: Indispensabilidade de

disciplina diferenciada para direitos individuais homogêneos e para direitos

transindividuais, in Direito Processual Coletivo, coordenado por Ada Pellegrini Grinover,

Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Kazuo Watanabe, Editora RT: São Paulo, 2007, pp.

35-37) 3. Na presente, ação, a parte autora não postula a anulação de nenhum ato

concreto, pretendendo impor aos réus obrigação de fazer (restabelecimento do Equilíbrio

Ambiental), para a qual, segundo entendimento predominante, não se presta a Ação

 Como bem fundamentou o MM. Juiz de base: Popular. "Também a jurisprudência

reconhece a impossibilidade de veiculação, por meio de Ação Popular, de pretensão de

cunho eminentemente condenatório, no sentido de impor obrigação de fazer e não fazer,

por se tratar de meio processual voltado exclusivamente à anulação ou declaração de

" nulidade atos eivados de ilegalidade. 4. In casu, portanto, está caracterizada a

inadequação da Ação Popular, uma vez que a parte autora busca a condenação dos réus

 5. "Ocorrência de inépcia da petição inicial por inadequação daem obrigação de fazer.

via eleita (C.P.C., arts. 267, I; 295, I), uma vez que o pedido da presente ação popular não

visa a anular ato lesivo ao meio ambiente, mas sim a obter do Estado o cumprimento de

obrigação de fazer e de não fazer, objetivo para o qual é adequada a ação civil pública

(Lei 7.347/85, art. 3º), e não a ação popular, voltada para a invalidação de atos estatais ou

de particulares, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico

e cultural (Lei 4.717/65, art. 1º; Carta Magna, art. 5º, LXXIII)." (REO n.

0055728-61.2000.4.01.0000/MG, Relator Juiz Federal Convocado Leão Aparecido Alves,

Sexta Turma, DJ de 12/12/2005, p. 42). 6. Remessa oficial conhecida e não provida.

(REO 0060441-03.2015.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES
MARQUES, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 24/02/2017 PAG) (grifou-se)
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Ainda que assim não fosse, a Constituição da República prevê, em seu art. 84º, I, a

competência privativa do Presidente da República para nomear e exonerar Ministros de Estado, sendo certo

que os autores populares não pretenderam indicar qualquer fraude no ato de nomeação – este sim um ato

concreto-, mas sim desejam a sua desconstituição com base em suas conclusões acerca das notícias

veiculadas em diversos meios de comunicação.

Ademais, a alegada lesividade à moralidade administrativa pela omissão em afastar o

ocupante do cargo não restou evidenciada nos presentes autos, pois os autores não apresentam qualquer

indício de prova suficiente para que se admita, ao menos, a sua presunção.

Isso porque a petição inicial está embasada em ilações feitas pelos autores populares a partir

de reportagens jornalísticas, insuficientes à caracterização de violação à morali  dade administrativa. Com

efeito, conforme se pode colher das memoráveis lições do mestre HELY LOPES MEIRELLES: 

“A noção de pura ‘imoralidade’, porém, nos parece excessivamente vaga e subjetiva para

que se permita o ajuizamento de ação popular. A moral pura, quando afastada do direito

positivo, envolve crenças pessoais, inclusive religiosas, que podem variar de pessoas para

pessoa. Permitir que o juiz invalide um ato formalmente legal da Administração, sob o

único fundamento de que este ato seria imoral, implica em colocar o administrador público

em permanente incerteza” ( , 25ª edição, p. 128)Mandado de Segurança

 

stão sendoOra, conforme afirmado pelos próprios autores populares, os fatos narrados e

investigados, sendo correto afirmar que enquanto não houver o devido processo legal em que se garanta a

ampla defesa ao acusado, deve-se observar o princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º,

LVII, da Constituição Federal/88.

Por fim, cumpre ainda apontar que os autores populares se limitaram a juntar aos autos

apenas procurações, documentos pessoais, certidões de quitação eleitoral e cópia de decisão proferida em

26/02/2019 nos autos da Reclamação 33.397/MG.

III - Decisão

Ante o exposto, indefiro a petição inicial (art. 330, III, c/c artigo 485, I, ambos do CPC)

Intime-se.
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Oportunamente, arquivem-se.

Brasília-DF, 11 de julho de 2019.

assinado digitalmente pelo juiz
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