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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

Autos de Processo Eletrônico (PJe) 

AÇÃO POPULAR nº. 1002000-72.2020.4.01.3400 

AUTORES: IVAN VALENTE e JULIANO MEDEIROS 

RÉUS: UNIÃO e outros 

 

 

A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, pelos membros da ADVOCACIA-

GERAL DA UNIÃO signatários, na forma do art. 131 da CF/88 e da Lei Complementar nº 73/1993, 

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos autos do processo em epígrafe, apresentar 

MANIFESTAÇÃO PRELIMINAR, nos termos a seguir expostos.  

 

1. DOS FATOS  

 

Trata-se de ação popular movida por IVAN VALENTE e JULIANO MEDEIROS em face 

de FÁBIO WAJNGARTEN, Secretário Especial da Secretaria Especial de Comunicação Social da 

Presidência da República, SAMY LIBERMAN, Secretário Especial Adjunto da SECOM, JAIR 

MESSIAS BOLSONARO, Presidente da República, MAURO BIANCAMANO GUIMARÃES, 

Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional e de ONYX DORNELLES 

LORENZONI, Ministro-Chefe da Casa-Civil, em trâmite na 1ª Vara Federal da SJDF.  

A demanda é voltada, basicamente, para que sejam suspensas e, posteriormente, 

anuladas as nomeações dos Senhores FÁBIO WAJNGARTEN e SAMY LIBERMAN para os seus 

respectivos cargos atuais (acima mencionados), "ante o evidente conflito de interesses". 

De acordo com a inicial, haveria conflito de interesses, com a sobreposição do 

interesse privado em detrimento do público, pelo fato de que o primeiro réu receberia, por meio 

de uma empresa da qual é sócio – a FW Comunicação e Marketing –, pagamentos em dinheiro de 

emissoras de televisão e de agências de publicidade contratadas pela própria Secretaria que 

chefia, Ministérios e Estatais da atual gestão à frente da Presidência da República.  
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Afirmam os autores que a incompatibilidade vem justamente do fato de a SECOM ser 

responsável por destinar a verba de propaganda utilizada pelo Palácio do Planalto e também por 

ditar as regras para as contas dos demais órgãos ligados ao Poder Executivo Federal.  

Por sua vez, quanto ao segundo réu, afirma que este foi posto, por FÁBIO 

WAJNGARTEN, primeiramente, no cargo de subsecretário de Comunicação Digital, mas que, 

logo depois, em agosto, foi alçado à função de secretário-adjunto de Comunicação Social. 

Ademais, teria assumido, como administrador da empresa FW Comunicação e Marketing, FÁBIO 

LIBERMAN, irmão do segundo réu, de maneira que a nomeação deste "reforça que os interesses 

privados estão totalmente entrelaçados com o interesse público".  

Por derradeiro, os terceiro e quarto réus foram incluídos no polo passivo pelo fato de 

que a nomeação efetivada por eles não estaria "em sintonia com os padrões éticos, morais e 

socialmente aceitáveis, uma vez que proporcional uma potencial captura do órgão regulador pelo 

ente regulado, em claro prejuízo para o interesse público".  

Alegou-se, na exordial, violação ao disposto na Lei nº 12.813/2016, a princípios 

constitucionais da Administração Pública, como é o caso da moralidade e da impessoalidade, bem 

com o fato de que o ato combatido poderia caracterizar, inclusive, improbidade administrava, e 

conduzir à aplicação da pena disciplinar de demissão, nos termos da Lei nº 8.112/90. 

Os pedidos formulados foram os seguintes:  

  
[...] "a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, acima disposta, 
determinando a suspensão da nomeação do Sr. Fabio Wajngarten para 
Secretário Especial da Secretário Especial de Comunicação Social da Presidência 
da República e do Sr. Samy Liberman para Secretário Especial Adjunto da 
Secretário Especial de Comunicação Social da Presidência da República, ante o 
evidente conflito de interesses, e o afastamento imediato de ambos de qualquer 
função na Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da 
República - SECOM, até final julgamento da ação; 
b) No mérito, seja confirmada a liminar e seja anulado o ato que nomeou o Sr. 
Fabio Wajngarten para Secretário Especial da Secretário Especial de 
Comunicação Social da Presidência da República e o ato que nomeou o Sr. Samy 
Liberman, Secretário Especial Adjunto da Secretário Especial de Comunicação 
Social da Presidência da República; 
c) Que todos os atos praticados pelo Sr. Fabio Wajngarten enquanto Secretário 
sejam anulados"; 
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Em 17/01/2020, em proferida decisão determinando a intimação dos réus para 

manifestação prévia em 5 (cinco) dias úteis. 

Diante disso, a União vem apresentar sua manifestação preliminar, o que faz 

tempestivamente, haja vista que o mandado de intimação foi juntado aos autos apenas em 

24.01.2020, encerrando-se o prazo no dia 31.01.2020.  

 

2. PRELIMINARMENTE 

2.1. DA LEGITIMIDADE ATIVA IRREGULAR DE IVAN VALENTE. 

 

Inicialmente, destaca-se que a legitimidade ativa para a propositura da ação popular 

detém regramento próprio no ordenamento jurídico brasileiro. A premissa constitucional do 

instituto jurídico está contida no art. 5º, LXXIII, da Carta da República: 

 
[...] "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 partícipe, à 
moralidade administrava, 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;" 

 

Logo, analisando a literalidade do dispositivo constitucional, verifica-se que ser 

juridicamente cidadão é um requisito indispensável para o conhecimento do pleito. 

Assim, o art. 1º, §3º, da Lei nº 4.717/65, complementa os requisitos processuais 

constitucionais ao estabelecer que a prova da cidadania se faz mediante a apresentação da 

certidão de quitação obtida junto à Justiça Eleitoral. 

Compulsando os autos, verifica-se que o Parlamentar Federal Ivan Valente 

apresentou certidão eleitoral obtida em 18.4.2018. Diante do transcurso temporal de mais de 20 

meses entre a expedição do documento pelo Tribunal Superior Eleitoral e do ingresso da presente 

ação, revela-se necessário a apresentação de um documento atualizado, sob pena de se vulnerar 

o requisito constitucional inafastável para exercer a regular postulação em juízo. 
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2.2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE JAIR BOLSONARO, MAURO 

BIANCAMANO E ONYX LORENZONI ANTE A INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE CONDUTA 

IRREGULAR QUANTO AOS MESMOS. 

 

A doutrina processual brasileira dispõe que a legitimidade ad causam é a pertinência 

subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um 

determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo 

passivo da demanda’ (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Daniel 

Assumpção Neves, Editora JusPodivm, págs. 44). 

In casu, verifica-se que a causa de pedir remota da peça exordial é um suposto conflito 

de interesses no que tange a atuação do Secretário Especial de Comunicação Social e de seu 

Adjunto como agentes públicos. 

Portanto, não há nenhum nexo de causalidade entre o suposto conflito de interesses 

dos Secretários de Comunicação e algum ato administrativo praticado por Jair Bolsonaro, Onyx 

Lorenzoni e Mauro Biancamano. Isso porque essas autoridades públicas apenas materializaram a 

nomeação de ambos os Secretários, após pareceres técnicos e jurídicos da Agência Brasileira de 

Inteligência-ABIN, da Controladoria-Geral da União-CGU e da Subchefia para Assuntos Jurídicos 

da Presidência da República-SAJ. 

Impende destacar que a mera aposição de assinatura em documento público do 

Presidente da República, do Ministro da Casa Civil e do então Ministro-Substituto da Secretaria 

de Governo em um ato de nomeação não se revela suficiente para caracterizar conduta irregular 

por parte desses agentes públicos, sob pena de todas as ações movidas na Justiça Federal terem 

que conter no polo passivo o Presidente da República na condição de Chefe da Administração 

Pública. 

A Magna Carta e a legislação federal trazem um regime jurídico de repartição de 

competências administrativas, o que torna juridicamente inconcebível a imputação de todo 

e qualquer ato supostamente irregular aos Gestores nas maiores escalas hierárquicas da 

Administração Pública. 
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Por conseguinte, diante da flagrante ausência de nexo causal entre as condutas 

do Presidente da República, do Ministro-Chefe da Casa Civil e do então Ministro-Substituto 

da Secretaria de Governo e a causa de pedir imputada na representação popular, suscita-se o 

acolhimento da ilegitimidade passiva ad causam dos Gestores Jair Bolsonaro, Onyx 

Lorenzoni e Mauro Biancamano, a fim de excluí-los do polo passivo da demanda. 

Subsidiariamente, caso opte-se por apreciar o nexo de causalidade no mérito da 

presente ação, suscita-se a total improcedência dos pedidos em face Jair Bolsonaro, Onyx 

Lorenzoni e Mauro Biancamano, porquanto os Administradores Públicos agiram em estrita 

consonância com a Carta da República, a Lei 8.112/90, a Lei 12.813/2013, o Decreto 9.794/2019, 

assim como seguiram integralmente orientações técnicas e jurídicas exaradas nas análises da 

ABIN, CGU e SAJ. 

 

2.3. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM VIRTUDE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO INSTRUMENTO DE 

INCONFORMISMO POLÍTICO 

 

De outro giro, não se pode deixar de destacar que uma atuação como a presente 

desvirtua o objeto da ação popular como remédio cívico de combate à malversação de recursos 

públicos, quando ele é convertido em instrumento de desforra política, deixando à mostra 

somente a vindita contra os adversários, convertendo o palco solene do Judiciário em desditosa 

arena. 

Ora, conforme claramente se pode observar, um dos autores é parlamentar líder de 

partido de oposição à atual gestão do Governo Federal e o outro é o presidente nacional do 

mesmo partido, não sendo possível ignorar os interesses partidários que moveram a propositura 

da ação. Não se está a negar o direito de exercício da cidadania por intermédio da ação popular, 

mas sim a defender que referido instrumento processual não se presta à tutela de interesses 

políticos, visto que tais interesses não são primariamente coletivos, ainda que, obliquamente, 

possam repercutir sobre interesses de ordem coletiva assegurados pelo comando do art. 5º, 

LXXII, da Carta Magna. 
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Dessa forma, a presente demanda possui admissibilidade questionável, pois, em que 

pese aparentar uma evidência do exercício da cidadania, em verdade representa manifesto 

abuso do direito de litigar, causando sérios prejuízos ao sistema judicial de solução de 

conflitos. 

Sobre o assunto, colaciona-se o ensinamento de Hely Lopes Meireles: 

 
[...] “A ação popular vem sendo desvirtuada e utilizada como meio de oposição 
política de uma Administração a outra, o que exige do Judiciário redobrada 
prudência no seu julgamento, para que não se transforme em instrumento de 
vindita partidária, nem impeça a realização de obras e serviços essenciais à 
comunidade que ela visa”1. 

 

Os Tribunais pátrios vêm se posicionando de forma contrária à utilização 

desarrazoada das ações coletivas, como se infere da leitura das seguintes ementas de julgados: 

 

[...] “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MPF. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR. CEFET/RJ. POLÍTICAS PÚBLICAS. JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DE 
PODERES. 1. É correta a sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo 
Parquet em face da União Federal e do Centro Federal Celso Suckow (CEFET/RJ), 
julga improcedente pedido voltado a fazer com que o Judiciário force o 
administrador a adotar medidas que são de alçada administrativa e até 
legislativa. Pleito com total alienação em torno da complexidade dos 
problemas. 2. Postular a condenação do CEFET/RJ a abrir crédito que garanta o 
fornecimento de alimentação escolar adequada, a contratar nutricionista que 
assuma a responsabilidade técnica do PNAE, a incluir no plano orçamentário 
rubrica para fornecimento de alimentação e rubrica referente a construção de 
cozinhas e refeitórios é bonito no papel. Se o país fosse melhorar apenas com 
canetadas (ou hoje, com tokentadas), melhor seria estender o pedido e 
resolver logo todas as deficiências do Brasil. 3. Remessa e apelo do MPF 
desprovidos. 
TRF2. AC/REO nº. 0056222-57.2016.4.02.5101 (2016.51.01.056222-3). 6ª TURMA 
ESPECIALIZADA. Rel. Des. Federal GUILHERME COUTO DE CASTRO. d. j. em 
28/05/2019 (grifo nosso) 
 
 
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. LOTEAMENTOS URBANOS 
LOCALIZADOS EM APONTADA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. 
PRETENSÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. SENTENÇA DE 
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. I - A bem 

                                                 
1 MEIRELES, Hely Lopes. Mandado de Segurança – Ação Popular – Ação Civil Pública – Mandado de Injunção 

– Habeas Data. 27 ed. Atualizada por Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes, São Paulo: Malheiros, 2004.  
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lançada Sentença, cujo Fundamento abaixo transcrito adota-se como razão de 
decidir, concluiu pela Inadequação da Via Eleita (Ação Popular), em face da 
Pretensão nela formulada (exclusivamente, Obrigações de Não Fazer e de 
Fazer atinentes à abstenção de implantação de Loteamentos Urbanos e 
recuperação de apontados danos ambientais por eles causados), verbis: 
"Assim, a ação popular tem como objeto atacar o ato ilegal ou imoral e lesivo ao 
patrimônio público e tem, por isso, natureza essencialmente desconstitutiva. A 
propósito, leciona José Afonso da Silva: 'o que se pede, pois, imediatamente, na 
demanda popular, é uma sentença constitutiva negativa, isto é, uma sentença 
que decrete a invalidade do ato lesivo ao patrimônio daquelas pessoas, entidades 
ou instituições.' Na hipótese, contudo, inexiste ato lesivo que se pretenda anular, 
mas sim o pedido de condenação em diversas obrigações de fazer e não fazer (f. 
25-27), voltados à proteção de área tida como degradada. Ora, embora louvável 
a iniciativa em buscar a proteção ambiental, não se pode admitir o 
desvirtuamento da ação popular, cujo alcance limita-se ao exame da 
legalidade e/ou lesividade de ato administrativo, para, em caso de sua 
ocorrência, determinar a anulação do mesmo. Os pedidos ora formulados 
seriam mais adequadamente propostos na via da ação civil pública (art. 3º da Lei 
7.347/85), da qual a ação popular não é sucedâneo em face da completa 
disparidade de ambos os institutos processuais. Diante disso, verifica-se 
claramente que há ausência do interesse no feito, tanto na modalidade utilidade, 
em face da manifesta inadequação da via eleita para pleitear a condenação dos 
Réus em obrigação de fazer (...)" II - Os artigos 1º e 11 da Lei nº 4.717/1965 tratam 
da invalidação, por meio da Ação Popular, de ato lesivo ao Patrimônio Público. 
No caso dos autos, a Inadequação Processual a que se refere a Sentença, à 
míngua de Pretensão desconstitutiva, é convergente com a orientação da 
Egrégia 1ª Turma do TRF-5ª Região em matéria afim. III - Desprovimento da 
Apelação”. 
TRF5. AC - Apelação Civel - 559374 2000.81.00.004438-2, Desembargador 
Federal Alexandre Costa de Luna Freire, TRF5 - Primeira Turma, DJE - 
Data::10/12/2015 - Página::68. (grifo nosso) 
 
 
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PETIÇÃO INICIAL DESPROVIDA DE 
IMPUTAÇÃO DE FATOS CONCRETOS. INÉPCIA DA INICIAL. REDUÇÃO DA 
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. - O apelante ajuizou ação popular 
na qual, de forma genérica, atribui a responsabilidade pelas diversas mazelas 
sociais a políticos e administradores públicos, pleiteando, com base em tais 
colocações, inúmeras medidas judiciais. - A via judicial não é a indicada para 
uma vaga dissertação sobre os problemas nacionais, sendo forçoso concluir 
pela inépcia da inicial. - Má-fé do autor popular caracterizada pela utilização 
indevida da máquina judiciária para expor seus inconformismos através de uma 
narrativa que, nos termos em que foi formulada, jamais teria a potencialidade de 
gerar algum dos provimentos jurisdicionais objetivados. - Provimento parcial do 
recurso, apenas para reduzir a condenação imposta”. 
TRF2. 0014135-64.1996.4.02.0000, PAULO ESPIRITO SANTO, TRF2., d. j. em 
04/04/2001 (grifo nosso) 
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Ademais, o uso do presente instrumento processual não pode servir para compelir o 

Poder Judiciário a adotar medidas políticas que não lhe cabem, pois a presente demanda está 

distante de representar a sindicabilidade judicial de atos administrativos abusivos, onde se 

permitiria um nível aceitável de litigiosidade de temas políticos; trata-se de se tentar levar a arena 

política para os debates judiciais, o que se tornaria inviável. 

Com efeito, pretendem os autores populares a imposição de uma obrigação ao Poder 

Judiciário de ter que escolher a “melhor” forma de condução da gestão da Administração Pública 

do país. Nesse sentido, em relação ao desacerto de se exigir escolhas ao Poder Judiciário, deve-

se destacar os escólios de Lenio Streck: 

 
[...] “O constitucionalismo contemporâneo aposta na autonomia do Direito para 
delimitar a transformação das relações jurídico-institucionais, protegendo-as do 
constante perigo das arbitrariedades políticas. Desse modo, a defesa de um 
efetivo controle hermenêutico das decisões judiciais a partir do respeito à 
autonomia do Direito não quer dizer que, por vezes, não seja aconselhável e 
necessária uma atuação propositiva do Poder Judiciário. Na verdade, uma 
atuação mais destacada do Judiciário – no sentido em que propõe o Estado 
Democrático de Direito – não pode ser confundida com decisionismos e atitudes 
pragmatistas favoráveis ao ativismo judicial. Em um regime democrático, o 
magistrado faz escolhas apenas em sua vida privada; já no âmbito do Poder 
Judiciário, suas decisões devem lançar argumentos de integridade e coerência, 
que emanam da própria comunidade política. É preciso compreender que a 
redefinição do papel exercido pelo Poder Judiciário não elevou sua posição 
institucional a uma atuação totalmente arbitrária, livre de qualquer controle 
democrático. Portanto, impedir a manifestação de ativismos judiciais contribui 
para a institucionalização de uma verdadeira blindagem contra os predadores da 
autonomia do Direito.2” 

 

Infelizmente, embora se valendo de argumentos de proteção do patrimônio público, 

os requerentes iniciam uma empreitada que acaba por exigir uma postura do Poder Judiciário que 

o obriga a ter que fazer escolhas que não lhe cabem, pois nitidamente políticos os interesses. Esse 

cenário, se permitido o seu prosseguimento no mérito, possui um nítido viés antidemocrático, 

beirando ao ativismo: 

 
[...] “Assim, o ativismo configura a politização da Justiça, o que implica numa 
tentativa de construção de uma democracia judicial, o que constitui uma 

                                                 
2 STRECK, Lenio Luiz, TASSINARI, Clarissa e LIMA, Danilo Pereira. A relação direito e política: uma análise da 

atuação do judiciário na história brasileira. Pensar, Fortaleza, v. 18, n. 3, p. 739-760, set./dez. 2013, p. 754. 
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distorção do próprio sentido democrático, bem como afeta a função do próprio 
direito, tornado obscura a diferença funcional entre direito e política 
(CAMPILONGO, 2000, p. 87). Observase que uma postura ativista se dá quando 
os juízes transcendem, em suas decisões, o sentido da Constituição, criando 
regras e as aplicando aos casos sub judice, ou seja, sua interpretação cria uma 
norma não específica, mas geral para decidir o caso, a partir de uma 
interpretação com alto grau de subjetividade.3”  

 

A despeito de os textos supracitados se referirem ao comportamento dos órgãos 

jurisdicionais, é evidente que, no presente caso, os autores populares procuram claramente 

empregar esse intuito, ao exigir uma decisão judicial que “tutele” a melhor escolha que o Chefe 

do Poder Executivo federal pode fazer diante da nomeação de cargos públicos de confiança. 

Merece, assim, a presente ação ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do CPC/2015, haja vista a falta de interesse de agir da parte autora, decorrente 

da inadequação da via eleita. 

 

3. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONFLITO DE INTERESSES 

3.1. DO INTEGRAL CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTUCIONAIS, LEGAIS E DE 

COMPLIANCE PARA A INVESDURA NO CARGO PÚBLICO DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE 

COMUNICAÇÃO E DO SECRETÁRIO ADJUNTO. 

 

O art. 37, I e II, da Carta da República estabelece que os cargos públicos são acessíveis 

aos cidadãos que preencham os requisitos legais, sendo de livre nomeação e exoneração os 

cargos em comissão: 

 
“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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

                                                 
3 SODRÉ, Habacuque Wellington. A judicialização da política, ativismo judicial, políticas públicas sociais e grupos de 

interesses: a análise dessa relação a partir do estudo do caso da judicialização da política pública de saúde no Supremo 

Tribunal Federal. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC, Belo Horizonte, ano 4, n. 16, out./dez. 2010. 
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complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

A Secretaria Especial de Comunicação Social – órgão da Secretaria de Governo da 

Presidência da República – detém as atribuições institucionais de promover a efetiva 

comunicação estatal e de prestar contas à sociedade das ações de governo, conforme as balizas 

contidas no art. 5º, I, e, IV e VI, da Lei nº 13.844/2019: 

 
[...] Art. 5º À Secretaria de Governo da Presidência da República compete: 
I - assistir diretamente o Presidente da República no desempenho de suas 
atribuições, especialmente: 
e) na comunicação com a sociedade e no relacionamento com a imprensa 
nacional, regional e internacional; 
IV - formular e implementar a política de comunicação e de divulgação social do 
Governo federal; 
VI - coordenar a comunicação interministerial e as ações de informação e de 
difusão das políticas de governo; 

 

Como se sabe, há um Poder-Dever da Administração Pública em dar publicidade aos 

atos, políticas e projetos de governo, conforme a determinação constitucional prevista no art. 37, 

§1º, da Magna Carta. Logo, incumbe ao Secretário Especial de Comunicação Social conferir 

efetivo cumprimento das diretrizes constitucionais. 

Logo, as nomeações dos cargos de Secretário Especial de Comunicação Social e 

Secretário Especial Adjunto - cargos, respectivamente, de Natureza Especial e de Grupo-Direção 

e Assessoramento Superiores-DAS 101.6 - estão submetidas aos regramentos contidos no art. 

9º, II, da Lei 8.112/90; nos arts. 1º e 2º, II, da Lei 12.813/2013; nos arts. 14, II; 18, I e §1º do Decreto 

9.794/2019; nos arts. 1º e 2º, do Decreto 9.727; nos arts. 1º e 15 do Decreto 6.029/2017: 

 

Lei 8.112/90: 
Art. 9o A nomeação far-se-á: 
II - em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança 
vagos. 
 
Lei 12.813/2019: 
Art. 1º As situações que configuram conflito de interesses envolvendo ocupantes 
de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal, os requisitos e 
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restrições a ocupantes de cargo ou emprego que tenham acesso a informações 
privilegiadas, os impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego e 
as competências para fiscalização, avaliação e prevenção de conflitos de 
interesses regulam-se pelo disposto nesta Lei. 
Art. 2º Submetem-se ao regime desta Lei os ocupantes dos seguintes cargos e 
empregos: 
II - de natureza especial ou equivalentes; 
 
Decreto 9.794/2019: 
Art. 14. O Sinc será utilizado por todos os órgãos da administração pública federal 
direta, pelas autarquias e pelas fundações públicas para o provimento de: 
II - cargos de Natureza Especial; 
Art. 18. Compete à Subchefia para Assuntos Jurídicos: (Redação dada pelo 
Decreto nº 9.989, de 2019) 
I - controlar as indicações para o provimento de cargo em comissão e de função 
de confiança submetidas por meio do Sinc e apontar a eventual existência de 
óbice jurídico ao prosseguimento das indicações; (Redação dada pelo Decreto nº 
9.989, de 2019) 
§ 1º A Agência Brasileira de Inteligência do Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República e a Controladoria-Geral da União disponibilizarão, 
no Sinc, para avaliação da Subchefia para Assuntos Jurídicos informações acerca 
da vida pregressa do indicado para ocupar cargo em comissão ou função de 
confiança. (Redação dada pelo Decreto nº 9.989, de 2019) 
 
Decreto 9.727/2019: 
Art. 1º Este Decreto estabelece os critérios, o perfil profissional e os 
procedimentos gerais a serem observados para a ocupação dos cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e das Funções 
Comissionadas do Poder Executivo - FCPE na administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional. 
Art. 2º São critérios gerais para a ocupação de DAS ou de FCPE: 
I - idoneidade moral e reputação ilibada; 
II - perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo ou a função 
para o qual tenha sido indicado; e 
III - não enquadramento nas hipóteses de inelegibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 . 
Parágrafo único. Os ocupantes de DAS ou de FCPE deverão informar 
prontamente a superveniência da restrição de que trata o inciso III do caput à 
autoridade responsável por sua nomeação ou designação. 
 
Decreto 6.029/2007: 
Art. 1o Fica instituído o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal 
com a finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no 
âmbito do Executivo Federal, competindo-lhe: 
Art. 15. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de 
contrato de trabalho, dos agentes públicos referidos no parágrafo único do art. 
11, deverá ser acompanhado da prestação de compromisso solene de 
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acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta da 
Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, 
conforme o caso. 
Parágrafo único . A posse em cargo ou função pública que submeta a autoridade 
às normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser 
precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública, acerca de 
situação que possa suscitar conflito de interesses. 

 

Conforme a documentação colacionada em anexo, verifica-se que os então 

postulantes FÁBIO WAJNGARTEN e SAMY LIBERMAN preencheram TODOS os requisitos 

formais exigidos pela CGU, ABIN e SAJ para o regular provimento e exercício, respectivamente, 

nos cargos públicos de natureza especial de Secretário Especial de Comunicação Social e de DAS 

101.6 de Secretário Especial Adjunto, bem como forneceram à Comissão de Ética da Presidência 

da República todas as informações solicitadas, quais sejam: 

 
“I - Nota SAJ nº 181/2019/SAJ/CC/PR, assinada pelo Subchefe para Assuntos 
Jurídicos; 
II - Encaminhamento da Declaração Confidencial de Informações, por Fábio 
Wajngarten, para a Comissão de Ética Pública; 
III - Encaminhamento de Declaração Confidencial de Informações, por Samy 
Liberman, para a Comissão de Ética Pública; 

 

Em face do exposto, infere-se que os autores afirmam algo inverídico na petição 

inicial, como, por exemplo, se denota do trecho contido no capítulo da peça exordial "DA LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARS": 

 
[...] "O perigo de dano resta evidente do fato de que o Secretário Especial de 
Comunicação Social da Presidência da República não informou a Comissão de 
Ética da Presidência da República ser dono de uma empresa que recebe recurso 
públicos indiretamente através de seus clientes, visto que houve aumento no 
repasse de verbas publicitárias aos clientes do Sr. Fábio desde que o mesmo 
assumiu o cargo" 

 

No trecho transcrito acima, há três premissas inverídicas e equivocadas, por meio 

das quais os autores tentam ludibriar o juízo de persuasão do Magistrado, uma vez que: 
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I - Os Secretários Fábio Wajngarten e Samy Liberman comunicaram à Comissão de 

Ética todos os dados e informações que foram solicitadas, inclusive informes de índole 

fiscal; 

II - Fábio Wajngarten não é empresário, mas mero sócio quotista não administrador 

de uma sociedade empresarial; 

III - 'não houve aumento de repasses' entre o Poder Público e a sociedade empresarial 

suscitada na reportagem, uma vez que não há contrato do Poder Público com a 

referida empresa. 

 

Assim, não há óbice de natureza constitucional, legal ou de compliance na investidura 

de Fábio Wajngarten e Samy Liberman, respectivamente, nos cargos de Secretário Especial de 

Comunicação Social e de Secretário Adjunto. 

Da mesma forma, verifica-se exatamente o contrário do alegado na inicial, na medida 

que FÁBIO WAJNGARTEN, ciente da futura nomeação, adotou as medidas necessárias no sentido 

de não exercer administração da FW Comunicação LTDA. 

 

3.2. DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA FW COMUNICAÇÃO LTDA. IMPOSSIBILIDADE DE 

INFLUÊNCIA NOS CONTRATOS DA SECOM. 

 

É preciso esclarecer que, conforme explicado pelo Secretário Especial da Secretaria 

Especial de Comunicação Social da Presidência da República, sr. Fábio Wajngarten, que a FW 

COMUNICAÇÃO LTDA. – EPP, juntamente com a empresa VÉRTICE IND E COM DE EQ E SERV 

LTDA. – EPP, oferecem ao mercado publicitário o serviço denominado “controle da 

concorrência”, que consiste em ferramenta de pesquisa sobre anunciantes e suas campanhas 

publicitárias veiculadas nos principais meios de comunicação nacional, possibilitando o 

monitoramento de inserções comerciais nos referidos meios, com a identificação do veículo, 

data, programa, volume de inserções e peças veiculadas.  

A ferramenta “controle da concorrência” tem finalidade diversa dos softwares que 

emitem relatórios de inserção e documentação para “checking” (instrumento pelo qual as 

agências de publicidade comprovam, para o cliente, que seu anúncio foi veiculado e os 
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anunciantes conseguem comprovar, em suas prestações de contas, que os investimentos foram 

feitos conforme planejados). 

Não se trata, portanto, de empresa responsável por emitir relatório de checagem de 

veiculação para fins de comprovação de custos e despesas com veiculação antes do pagamento 

pelo anunciante público, com previsão no art. 15, caput, da Lei 12.232/20104. 

Os serviços prestados pelo “controle da concorrência” são administrados em conjunto 

pelas duas empresas mencionadas, com as seguintes atribuições: a VÉRTICE detém e faz a 

manutenção da tecnologia do banco de dados, enquanto a FW carrega neste banco todas as 

informações, de forma que os valores obtidos com a prestação dos serviços são divididos de forma 

igualitária entre as duas. 

Portanto, não há qualquer relação entre a liberação de verbas publicitárias 

relativas aos contratos governamentais a cargo da SECOM e os contratos da FW com os seus 

respectivos contratantes, os quais se prestam ao monitoramento da concorrência entre 

anunciantes inseridos em determinado setor da economia e que estejam disputando fatias de 

mercado. 

Cumpre ressaltar o fato de que a SECOM/SEGOV/PR não realiza/demanda 

publicidade mercadológica, conceituada pela Instrução Normativa SG/PR nº 02/2018, como 

aquela que se destina “a alavancar vendas ou promover produtos e serviços no mercado” (art. 3º, 

III). 

Dessa forma, a ferramenta “controle da concorrência” não é compatível com as 

espécies de publicidade demandadas pela SECOM em seus contratos, quais sejam a 

                                                 
4 Art. 15.  Os custos e as despesas de veiculação apresentados ao contratante para pagamento deverão ser acompanhados 

da demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos descontos negociados e dos 

pedidos de inserção correspondentes, bem como de relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa 

independente, sempre que possível.  

https://www.connectmix.com/monitoramento-publicitario/
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publicidade institucional5, a publicidade de utilidade pública6 e a publicidade legal7, de modo 

que os serviços prestados pela FW COMUNICAÇÃO ao mercado publicitário não possuem 

correlação com os contratos da União firmados por intermédio da SECOM, tratando-se de 

serviços incompatíveis com a realidade publicitária da administração pública direta, 

autárquica e fundacional, ou seja, esses contratos não geram mais ou menos demanda à FW. 

Por isso mesmo, não é demais frisar, não há qualquer contrato do Poder Público com 

a sociedade empresarial FW Comunicação e Marketing.  

Portanto, somente por esses aspectos, a lesividade apontada na inicial não passa de 

mera conjectura (até porque utiliza matéria jornalística sem lastro probatório, mas sim 

meramente opinativo), eis que não há como se admitir que a participação societária de Fábio 

Wajngarten (ou do irmão de Samy Liberman como administrador desta) tenha o condão de influir 

em qualquer contrato de publicidade da SECOM, eis que totalmente diversos os objetivos do 

órgão estatal e da empresa citada.  

Admitir-se que há conflito de interesses simplesmente por que algum agente 

público é cotista de uma sociedade empresária que presta serviços que não se relacionam com 

as atividades desempenhadas pelo órgão significaria igualmente admitir a existência de uma 

responsabilidade objetiva por mera conjectura, sendo que a lei exige para a respectiva 

configuração que a situação “possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira 

imprópria, o desempenho da função pública” (conforme art. 3º, II, da Lei nº 12.813/2013).  

Insta ressaltar que a Lei nº 12.813/2013 exige uma situação real, concreta, apta a 

propulsionar o comprometimento do interesse público ou o desempenho da função pública8, não 

                                                 
5 Destina-se a divulgar atos, ações, programas, obras, serviços, campanhas, metas e resultados dos órgãos e entidades 

do Poder Executivo federal, com o objetivo de atender ao princípio da publicidade, de valorizar e fortalecer as 

instituições públicas, de estimular a participação da sociedade no debate, no controle e na formulação de políticas 

públicas e de promover o Brasil no exterior (art. 3º, I, da IN SG/PR nº 2/2018). 

6 Destina-se a divulgar temas de interesse social e apresenta comando de ação objetivo, claro e de fácil entendimento, 

com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para a adoção de 

comportamentos que gerem benefícios individuais e/ou coletivos (art. 3º, II, da IN SG/PR nº 2/2018). 

7 Destina-se à divulgação de balanços, atas, editais, decisões, avisos e de outras informações dos órgãos e entidades do 

Poder Executivo federal, com o objetivo de atender a prescrições legais (art. 3º, IV, da IN SG/PR nº 2/2018). 

8 “Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se: I - conflito de interesses: a situação gerada pelo confronto entre interesses 

públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho 

da função pública” 
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sendo suficiente o mero enquadramento dos verbos elencados no art. 5º, da mesma Lei nº 

12.813/20139, pois, como se sabe, não se pode interpretar as normas jurídicas escolhendo ou 

pinçando trechos, mas sim de forma sistemática, principalmente para não se restringir em 

demasia os direitos fundamentais, como seria o caso do direito de acesso a cargos públicos. 

Dessa forma, se os serviços prestados pela FW Comunicação e Marketing são 

totalmente diversos daqueles que são objeto dos contratos firmados pela União por intermédio 

da SECOM (conforme se demonstra mais à frente no próximo item desta peça), qualquer ilação 

que não represente uma situação existente, com reais possibilidades de comprometimento da 

função pública, não poderia ser admitida, sob pena de simplesmente representar uma má 

compreensão (preconceituosa, vale mencionar) de que todo agente público é corrupto. Por essa 

razão, não se tem como admitir qualquer prosseguimento da demanda, visto inexistir o conflito 

alegado. 

 

3.3. DO CONTRATO DA SECOM COM AS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA. CONTRATOS 

PRÉVIOS À POSSE NOS CARGOS. LEGALIDADE DAS RENOVAÇÕES. 

 

O processo de contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de 

publicidade pela SECOM é regido pela Lei nº 12.232/2010, com a aplicação, de forma 

complementar, das Leis nº 8.666/1993 e nº 4.680/196510. 

                                                 
9 “Art. 5º Configura conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal: I - 

divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiro, obtida em razão das atividades 

exercidas; II - exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a manutenção de relação de negócio com pessoa 

física ou jurídica que tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe; III - exercer, 

direta ou indiretamente, atividade que em razão da sua natureza seja incompatível com as atribuições do cargo ou 

emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas; IV - atuar, 

ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos ou 

entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios; V - praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu 

cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa 

ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão; VI - receber presente de quem tenha interesse em decisão do 

agente público ou de colegiado do qual este participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento; e VII 

- prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao 

qual o agente público está vinculado. Parágrafo único. As situações que configuram conflito de interesses estabelecidas 

neste artigo aplicam-se aos ocupantes dos cargos ou empregos mencionados no art. 2º ainda que em gozo de licença ou 

em período de afastamento.” 
10 Lei 12.232/2010 
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A contratação de serviços de publicidade pela SECOM se dá por meio de licitação na 

modalidade ‘Concorrência’ do tipo ‘Melhor Técnica’, conforme art. 5º da mencionada Lei. É 

realizada a instrução processual, iniciada com a fase de Planejamento da Contratação, na qual a 

área técnica providencia os Estudos Preliminares, o Gerenciamento de Riscos e a Pesquisa de 

Mercado, em observância à Instrução Normativa-SEGES/MP nº 5/2017.  

Concomitantemente à realização desses estudos e documentos, é elaborado o Edital 

e o briefing. A depender do valor da contratação, a SECOM providencia a publicação da minuta de 

edital, para que seja realizada Audiência Pública prévia à licitação.  

Realizada a Audiência Pública, a SECOM consolida as contribuições de todos os 

interessados e, se for o caso, realiza as alterações necessárias no Edital. 

Finalizado o Edital, este é encaminhado para análise do órgão responsável pelas 

licitações na Presidência da República e para análise da Subchefia para Assuntos Jurídicos - SAJ, 

com vista à emissão de parecer. 

Aprovado por essas duas áreas, a SECOM realiza a publicação do Edital, o que, 

externamente, é considerado o início da licitação.  

Em observância à Lei nº 12.232/2010 (§ 1º, do art. 10) são realizadas as tratativas para 

o sorteio dos nomes dos integrantes que participarão da Subcomissão Técnica, responsável pelo 

julgamento das propostas técnicas.  

As empresas realizam o credenciamento, conforme diretrizes constantes do Edital. 

Em síntese, os próximos atos consistem: no julgamento das propostas técnicas; julgamento das 

propostas de preços; análise dos documentos de habilitação das licitantes classificadas nos 

quesitos técnica e preço; homologação do certame e adjudicação do objeto às licitantes 

vencedoras; publicação do resultado final da concorrência e assinatura dos contratos. Todos os 

                                                 
Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratações pela administração pública de serviços de 

publicidade prestados necessariamente por intermédio de agências de propaganda, no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios.  

§ 1º  Subordinam-se ao disposto nesta Lei os órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, as pessoas da 

administração indireta e todas as entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes referidos no caput deste 

artigo.  

§ 2º  As Leis nos 4.680, de 18 de junho de 1965, e 8.666, de 21 de junho de 1993, serão aplicadas aos procedimentos 

licitatórios e aos contratos regidos por esta Lei, de forma complementar. (...) 
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procedimentos licitatórios são processados pela Secretaria Especial de Administração da 

Secretaria-Geral da Presidência da República, órgão competente para a realização de licitações. 

Nos termos do § 3º, do art. 2º, da Lei 12.232/2010, “na contratação dos serviços de 

publicidade, faculta-se a adjudicação do objeto da licitação a mais de uma agência de propaganda, 

sem a segregação em itens ou contas publicitárias, mediante justificativa no processo de licitação”.  

Para definir qual agência de propaganda irá conduzir determinada campanha, a 

SECOM realiza procedimento de Seleção Interna entre as contratadas, disposta no item 5 do 

Manual de Procedimento das Ações de Publicidade11, aprovado por meio da Portaria SECOM nº 

98, de 21 de julho de 201612, em observância à determinação constante da Lei nº 12.232/2010, a 

qual estabelece no §4º do art. 2º que “para a execução das ações de comunicação publicitária 

realizadas no âmbito dos contratos decorrentes das licitações [...], o órgão ou a entidade deverá, 

obrigatoriamente, instituir procedimento de seleção interna entre as contratadas, cuja metodologia 

será aprovada pela administração e publicada na imprensa oficial”.  

Quanto à prorrogação dos contratos de publicidade, esta segue o rito previsto na 

Lei 8.666/93 e demais normativos aplicáveis, inclusive na Instrução Normativa nº 05/2017, do 

então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, após regular avaliação de 

desempenho das contratadas, bem como com a necessária comprovação de que o valor do 

contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração e de que as agências 

mantém as condições de habilitação inicialmente exigidas, conforme se depreende da Nota 

Técnica nº 36/2019/DENOR/SGC/SECOM (1325528), em anexo, que embasou a renovação de 

vigência ocorrida em 21/08/2019. 

Observe-se, ainda, que o PARECER N  334/2019/SAAI/SAJ/CC/PR (1380281), exarado 

pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, opinou pela 

celebração dos instrumentos, após o cumprimento das diligências apostas e a correção das 

minutas ofertadas. 

Ademais, destaca-se o entendimento do Tribunal de Contas da União, 

consubstanciado no Acórdão 2618/2006 – TCU – Segunda Câmara, de que é legal a renovação 

                                                 
11 http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-publicidade-final-dou.pdf/view 

12 http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/arquivos-de-portarias/portaria-98-de-21-07-16.pdf/view - 

http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-publicidade-final-dou.pdf/view
http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/arquivos-de-portarias/portaria-98-de-21-07-16.pdf/view
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sucessiva de contrato de publicidade por até sessenta meses, se houver previsão contratual, 

uma vez que se trata de serviços de natureza continuada. 

Nesse sentido, os Contratos nº 27, 28 e 29/2017, firmados entre a União, por 

intermédio da SECOM/SEGOV/PR, e as agências de propaganda13, preveem expressamente 

(Cláusula Terceira – Vigência), a possibilidade de prorrogação do prazo contratual até 60 

(sessenta) meses. 

 

3.3.1 Da regular renovação dos Contratos nº 27, 28 e 29/2017, firmados entre a 

SECOM/SEGOV/PR, e as agências de propaganda PPR - Profissionais de Publicidade Reunidos 

S/A, CALIA Y2 Propaganda e Marketing Ltda. e ARTPLAN COMUNICAÇÃO S/A.  

Da inexistência de contratos firmados entre a SECOM e veículos de comunicação. 

 

Inicialmente cumpre esclarecer que os contratos referidos neste tópico foram 

firmados pela Secretaria Especial de Comunicação Social em 21/08/2017, na gestão anterior do 

Governo Federal, com a assinatura do então Secretário Especial Márcio de Freitas Gomes. O 

Secretário Fábio Wajngarten tomou posse, como se sabe, somente em abril de 2019. 

Tais contratos, vale esclarecer, possuem natureza continuada e tiveram suas vigências 

prorrogadas inicialmente em 21/08/2018, também na gestão anterior, com outra renovação de 

vigência em 21/08/2019, oportunidade na qual o atual titular da SECOM assinou os termos 

aditivos correspondentes. 

O valor inicial desses contratos de publicidade foi o de R$ 208.000.000,00, quando 

firmados em 2017. Houve acréscimo de 25% na gestão anterior do Governo Federal, quando 

passaram a viger no valor de R$ 260.000.000,00. Na atual gestão, as renovações foram realizadas 

com supressão do valor inicial, de forma que o valor estimado para gastos com os serviços de 

publicidade lá descritos passou a ser o de R$ 127.300.000,00. 

Registre-se que as agências contratadas, após a redução consubstanciada nos 

Termos Aditivos nº 06/2019 – PPR (1396344), nº 07/2019 – CALIA/Y2 (1396346) e nº 06/2019 – 

ARTPLAN (1396349), retificados nos termos dos documentos de nº 1404905, nº 1404936 e nº 

                                                 
13 http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/contratos-de-publicidade-1 

http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/contratos-de-publicidade-1
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1404939, respectivamente, mesmo tendo havido concordância com a referida diminuição, 

entenderam pela superveniência de desequilíbrio econômico-financeiro, conforme pedido 

(1517576) formulado no bojo do Processo SEI 00170.003619/2019-32. 

A título de ilustração, o quadro abaixo demonstra os termos aditivos dos contratos de 

publicidade firmados pela SECOM: 
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Vale salientar que as renovações realizadas obedeceram integralmente aos 

mandamentos legais e as disposições contratuais, inclusive após regular avaliação de 

desempenho das contratadas, bem como com necessária comprovação de que o valor do 

contrato permanecia economicamente vantajoso para a Administração e de que as agências 

mantinham as condições de habilitação inicialmente exigidas (Processo SEI 00170.000307/2016-

24). 

Ademais, oportuno ressaltar que a SECOM disponibiliza em seu site 

www.secom.gov.br a relação dos contratos firmados, bem como detalhamento sobre todos os 

pagamentos efetuados às empresas contratadas e/ou cadastradas em seus sistemas, por meio do 

link: https://sistema2.planalto.gov.br/gestaosecom/liquidacao/pagamento/ordem-cronologica/  

Conforme consulta realizada pela Coordenação-Geral de Orientações Normativas 

para Comunicação e Contratos, nos termos de e-mail datado de 16/01/2019, não foram 

encontrados pagamentos associados aos serviços de publicidade prestados pelas agências 

http://www.secom.gov.br/
https://sistema2.planalto.gov.br/gestaosecom/liquidacao/pagamento/ordem-cronologica/
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contratadas pela SECOM às empresas FW Comunicação Ltda. e Wajngarten Intermediações de 

Negócios Ltda. 

As mencionadas empresas, por não possuírem cadastro no Sistema de 

Disponibilização de Referências - SIREF, não são consideradas fornecedoras de serviços 

especializados previstos no § 1º, do art. 2º, da Lei 12.232/2010. 

Desse modo, a ausência de cadastro das empresas inviabiliza o recebimento de 

recursos federais no bojo da execução dos contratos de publicidade firmados pela SECOM. 

Conforme esclarecimentos prestados pelo Secretário Especial à Folha de São Paulo 

no dia 20/01/2020, em relação ao contrato vigente entre a FW Comunicação e a Artplan “o 

trabalho de monitoramento realizado pela FW Comunicação não tem qualquer ligação com 

veiculação publicitária e o valor do contrato entre as partes é de R$ 1.520,00 mensais, assinado 

antes dele virar Secretário de Comunicação”, não se relacionando diretamente, portanto, com o 

contrato que a referida agência possui com a União.  

Nos termos dos referidos esclarecimentos, tal contrato foi firmado ainda no ano de 

2016, muito antes do início da vida pública do Secretário Especial. 

No que concerne à recente reportagem sobre possível aumento das verbas 

publicitárias destinadas a campanhas realizadas pela agência Artplan, a SECOM/SEGOV/PR já 

elucidou os fatos apontados14, tendo sido devidamente explicitado que “a Artplan ganhou uma 

concorrência interna entre as agências com contratos com a Secretaria Especial de Comunicação da 

Presidência da República realizada na gestão anterior e não da de Fábio Wajngarten para realizar a 

maior campanha do governo em 2019, a da Nova Previdência”. 

Para definir qual agência de propaganda irá conduzir determinada campanha, a 

SECOM, conforme explicado, realiza Procedimento de Seleção Interna entre as 3 contratadas, 

disposto no item 5 do Manual de Procedimento das Ações de Publicidade, aprovado por meio da 

Portaria SECOM nº 98, de 21 de julho de 2016, em observância à determinação constante da Lei 

nº 12.232/2010, a qual estabelece no §4º, do art. 2º, que “para a execução das ações de 

comunicação publicitária realizadas no âmbito dos contratos decorrentes das licitações [...], o órgão 

                                                 
14 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/01/secom-nega-favorecimento-a-cliente-de-wajngartene-volta-a-

criticar-a-folha.shtml 
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ou a entidade deverá, obrigatoriamente, instituir procedimento de seleção interna entre as 

contratadas, cuja metodologia será aprovada pela administração e publicada na imprensa oficial”. 

A agência de propaganda Artplan foi vencedora do procedimento de Seleção 

Interna de nível 3, realizada para o desenvolvimento da Campanha Nova Previdência, 

demandada em fevereiro de 2019, ainda no âmbito da anterior gestão do então Secretário 

Especial Floriano Amorim. 

A estratégia de comunicação da referida campanha contemplou o desenvolvimento 

de mais duas fases, as quais foram executadas pela mesma agência no decorrer da gestão do 

Secretário Wajngarten, conforme previsão constante da alínea ‘c’ do item 5.7 do Manual de 

Procedimento das Ações de Publicidade citado no parágrafo 6º. 

Vale informar, ainda, que a Comissão de Avaliação instituída para o referido 

procedimento de Seleção Interna de nível 3, contou com a participação de servidores do 

Ministério da Economia, da Casa Civil e da Secretaria de Gestão e Controle da SECOM, conforme 

Portaria SEGOV/PR nº 14, de 14 de fevereiro de 2019. 

Ressalta-se que a Campanha Nova Previdência, em suas 3 fases, configurou-se na 

principal ação publicitária desenvolvida pela SECOM em 2019, absorvendo em torno de 36% do 

valor do orçamento anual de publicidade da Presidência da República, conforme esclarecimentos 

prestados pelo Departamento de Publicidade, por meio de e-mail de 17/01/2020. 

Quanto ao suposto favorecimento de determinados veículos de comunicação, 

necessário esclarecer que essa Secretaria Especial possui contratos vigentes apenas com 

agências de publicidade que, nos termos da Lei 12.232/2010, são responsáveis “pela 

distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação” (art. 2º, caput), de modo 

que apresentam planos de mídia das campanhas publicitárias para a aprovação da SECOM. 

Não obstante, oportuno destacar que, conforme respostas dadas pelo Secretário 

Especial à Folha de São Paulo, a FW Comunicação "tem contratos apenas com Record e Band. 

Contratos esses assinados desde 2003", não havendo qualquer vínculo da empresa com o SBT. 

Ademais, conveniente trazer à colação esclarecimentos já prestados pela SECOM ao 

Tribunal de Contas da União no Processo TC 008.196/2019-2 (Processo SEI 00001.008397/2019-

96), conforme acima mencionado: 



 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA REGIONAL DA UNIÃO DA 1ª REGIÃO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - CGAEST 

 

25-39 

 

“O processo de análise e aprovação dos planos de mídia das campanhas 

publicitárias desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Publicidade e Promoção 

observa os procedimentos do Manual de Procedimentos das Ações de 

Publicidade, Portaria SECOM nº 98, de 21 de julho de 2016, que dispõe sobre 

rotinas, fluxos operacionais e a atuação dos gestores e fiscais de contratos, com 

vistas a garantir uniformidade nos processos internos e determinar formas de 

controle dos custos envolvidos, da liquidação e das avaliações exigidas na forma 

legislação vinculadas à matéria. 

O plano de mídia, como o próprio nome indica, contempla a seleção de meios e 

veículos de comunicação e divulgação mais adequados para impactar o público-

alvo de uma campanha, com as mensagens divulgadas, considerando os desafios 

e objetivos de comunicação estabelecidos em cada briefing, bem como o 

investimento disponível. 

A execução publicitária se concretizará após finalizadas as veiculações que para 

pagamento deverão ser comprovadas, de acordo com os processos 

estabelecidos na Lei nº 12.232/2010 e Instrução Normativa nº 02/2018. 

A partir da proposta original apresentada pela agência, a Secom realiza uma 

análise minuciosa da versão inicial do plano de mídia e solicita para a agência os 

ajustes que entende pertinentes, observadas as diretrizes de comunicação 

estabelecidas pelo Decreto nº 6.555/2008, bem como os parâmetros 

orçamentários, as recomendações técnicas, as orientações dos órgãos de 

controle e as melhores práticas vivenciadas no âmbito da comunicação do Poder 

Executivo Federal, tendo como premissa os princípios da legalidade, 

economicidade e eficiência da Administração Pública. 

(...) 

Em resumo, o plano de mídia para ter autorização final e seu registro no Sistema 

Secomweb (sistema de gestão das ações de publicidade da SECOM) passa por 

três etapas: alinhamento da estratégica e da tática, conferência de custos e 

negociações e validação dos registros de programação no Sistema Secomweb.” 
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Assim, diante dos argumentos expostos, verifica-se a existência de critérios objetivos 

que justificaram tanto a renovação dos contratos da União, por intermédio da SECOM, com as 

agências de publicidade já citadas, em conformidade com a legislação que rege a matéria. 

 

3.4 DAS ILAÇÕES SOBRE O FAVORECIMENTO DE CERTAS EMISSORAS DE TV. DOS 

CRITÉRIOS ORIENTADORES DA ELABORAÇÃO DO “PLANEJAMENTO DE MÍDIA”  

 

Deve-se destacar inicialmente que as teses ventiladas na inicial, que se pautam 

exclusivamente em matéria jornalística, permitem um cenário de certeza da acusação, 

impedindo que os réus demonstrem o contrário do que foi alegado, evidenciando um fato 

absolutamente negativo.  

 
“A negativa absoluta é a afirmação pura de um não-fato, indefinida no tempo 
e/ou no espaço (ex.: jamais usou um "biquíni de lacinho"). 
Já a negativa relativa é afirmação de um não-fato, definida no tempo e/ou no 
espaço, justificada pela ocorrência de um fato positivo - fácil de perceber quando 
lembramos dos "álibis" (ex.: na noite do reveillon, não cometeu adultério no 
apartamento 501, do Hotel Copacabana, pois estava hospedada com amigas no 
Eco Resort, na Praia do Forte, Bahia).  
Por isso, diz-se, atualmente, que somente os fatos absolutamente negativos 
(negativas absolutas/indefinidas) são insusceptíveis de prova - e não pela sua 
negatividade, mas, sim, pela sua indefinição. 
Ora, ao tratarmos das características do fato probando, já foi dito que é 
indispensável que seja ele determinado, isto é, identificado no tempo e no 
espaço. É dessa regra que resulta não ser o fato indeterminado ou indefinido 
passível de prova. Não é possível, por exemplo, provar que a parte nunca 
esteve no Município de Candeias. Nesses casos, o ônus probatório é de quem 
alegou o fato positivo de que ela (a parte) esteve lá”15. (grifou-se) 

 

Com efeito, não se tem como comprovar que os réus nunca beneficiaram as empresas 

elencadas na inicial, pela sua indeterminabilidade. É bem verdade que a tese se refere ao período 

de que o Secretário e seu Adjunto assumiram as funções na SECOM, mas não há como se 

comprovar a inexistência de benefício em razão da acusação ser genérica sem elencar atos 

                                                 
15 DIDIER JR., Fredie et alli. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, 

decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10 . ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v.2. pp. 

117-118. 



 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA REGIONAL DA UNIÃO DA 1ª REGIÃO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - CGAEST 

 

27-39 

 

específicos que pudessem contradizer o que restou afirmado, o que, em essência viola o direito 

de defesa (art. 5º, LIV, Constituição da República). 

Contudo, por uma questão de lealdade processual e demonstração de probidade dos 

atos da SECOM, importa explicar de forma mais detalhada o planejamento de mídia. 

Dessa forma, é preciso esclarecer que a concepção e o planejamento de mídia, como 

função de parte das atividades exercidas por uma agência de publicidade, pode ser definido como 

um “processo que indica um modo de ação que mostra como o tempo e o espaço publicitário serão 

usados para atingir os objetivos de publicidade e marketing” (Arnold M. Barban/Steven M Cristol, 

Frank Kopec – A Essência do Planejamento de Mídia, Ed. Nobel).  

Para se chegar a uma programação na qual se possa atingir os objetivos de 

comunicação são realizadas diversas análises, inclusive da participação de audiência. Mas, 

outras variáveis também são consideradas, tais como hábitos de consumo de mídia dos públicos-

alvo, afinidade, orçamento disponível para o investimento publicitário, custos de mídia, atuação 

dos veículos e duração e extensão da campanha, entre outros.  

Cada campanha publicitária, portanto, possui seu próprio objetivo de comunicação. A 

título de exemplo, a demanda para realização de campanha Nova Previdência partiu do 

Ministério da Economia, com o propósito de informar a população sobre o projeto de alteração 

do regime previdenciário, dos impactos gerados pela alteração da legislação e de seus reflexos 

nas contas públicas do país, além de combater as notícias falsas e promover a discussão do tema 

pela população em geral.  

A proposta orçamentária realizada pelo Ministério da Economia previa investimentos 

da ordem de R$ 70 milhões com a divulgação campanha. No entanto, a SECOM avaliou ser 

necessário alocar R$ 39,2 milhões para esta fase, os quais foram definidos a partir da experiência 

da execução publicitária e dos insumos técnicos disponíveis sobre a concepção e elaboração de 

campanhas. 

Foram avaliados os esforços iniciais de comunicação ocorridos entre 20/02 a 

30/04/2019, empregados na primeira fase da campanha, demanda 2019/0007, como aprendizado 

que permitisse otimização dos recursos e obtenção de melhores resultados quanto à 

compreensão e retenção da mensagem pelos públicos. 
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Avaliou-se, também, os segmentos de público com mais necessidade de informação 

a ser disseminada pela campanha Nova Previdência, quais sejam: 

 

- Pessoas de ambos os sexos, das classes sociais C, D e E de 16 a 65 anos 

(AS CDE 18-65); 

- Pessoas de ambos os sexos, das classes sociais A e B, de 30 a 55 anos (AS 

AB 30-55). 

 

Nos segmentos de públicos identificados, observam-se altos índices de penetração 

para os meios TV Aberta, Mídia Exterior e Internet, conforme quadro abaixo: 

   

Tem-se, ainda, que a pesquisa de Consumo dos Meios, fornecida pelo Instituto Kantar 

IBOPE, resultado da análise da amostra populacional formada por indivíduos das 11 principais 

regiões metropolitanas, representativa das classes sociais e etárias equivalentes a da população 

brasileira que, conforme dados do IBGE, estão concentradas, majoritariamente, no centro-sul do 

país e que o alcance de público seria mais efetivo a partir da utilização de um mix de meios e de 

veículos, evitando, assim uma concentração na programação. 

Assim, o critério técnico adotado para definição da participação de audiência na 

campanha Nova Previdência (share) foi decorrente da tática de mídia utilizada para composição 
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da programação, ou seja, foram considerados custos de veiculação, frequência de veiculação, 

cobertura geográfica, duração da campanha e disponibilidade para realização de ações de 

merchandising com a temática proposta. E, ainda, prevaleceu o princípio da economicidade na 

aplicação dos recursos orçamentários alocados, com observância de critérios negociais para 

redução de custos. 

Dos valores obtidos com a programação idealizada para alcançar o público-alvo da 

campanha, com base na tática descrita, chegou-se aos valores de participação por emissora, e 

não o contrário: partir de um valor, determinado pela participação de audiência, para se formatar 

a programação por veículo. 

Com este fundamento se chegou a seguinte ordem de participação de investimentos 

por veículos do meio TV Aberta: 

 

 EMISSORA INVESTIMENTO (R$) Part. % 

BAND 1.136.835,11 6,77% 

GLOBO 2.628.947,35 15,65% 

RECORD 6.460.503,95 38,46% 

REDE TV 963.710,74 5,74% 

SBT 5.462.532,15 32,52% 

TV BRASIL 145.891,36 0,87% 

TOTAL 16.798.420,66 100,00% 

 

 

Caso a decisão pelo investimento em TV fosse determinado apenas pela participação 

de audiência, a pesquisa PNT (Painel Nacional de TV - Kantar Ibope), com percentuais 

ponderados entre as emissoras selecionadas, teria a seguinte configuração:  
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A tática da campanha previu filmes de 30” e 10” para aumentar a frequência com a 

mesma verba, com isso obter um impacto maior. As inserções de 10” e 30” foram entremeadas 

pelas ações de merchandising de 1’ em programas transmitidos em rede nacional e em 

programas locais de notícias e entretenimento. 

O conteúdo para TV foi distribuído para veiculação nacional nas emissoras Record, 

SBT, Band, Rede TV e TV Brasil e ações de merchandising em programas de grande audiência e 

perfil popular no SBT, Record e Band, emissoras com disponibilidade deste formato para o tema 

trabalhado e custos adequados ao orçamento da ação. A campanha também teve reforço 

regional nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste por meio da veiculação em programas da 

TV Globo. 

A utilização da TV Globo apenas com programação regional se deu conforme 

esclarecimentos a seguir: 

 

- a decisão valeu-se do princípio constitucional da economicidade, uma 

vez que os custos de veiculação da TV Globo superam em muito os custos 

das demais emissoras concorrentes. Nesse cenário, a aplicação dos índices 

de share de audiência como espelho do share de investimento poderia 

elevar a participação em TV, em detrimento de utilização de outros meios 

também importantes para o esforço de comunicação, conforme indica a 

pesquisa de consumo dos meios, já citada; 

- a duração da campanha permitiu o uso de alternativas de tática de mídia 

que proporcionasse o alcance dos objetivos de comunicação, com uso de 
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uma programação com maior tempo de exposição (frequência de 

veiculação), porém com custos menores; 

- a emissora recusou veicular ações de merchandising por entender que a 

temática é de caráter institucional e, por conseguinte, contrariar suas 

regras comerciais; 

- as emissoras Band, Record, SBT, Rede TV! e TV Brasil apresentam 

deficiência de cobertura nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste,  e a TV Globo apresenta melhor capacidade neste aspecto nas 

regiões mencionadas; 

- os demais meios de comunicação, principalmente, Internet e Mídia 

Exterior, apresentam bons índices de consumo nas regiões Sudeste e Sul, 

inclusive com melhores ofertas de veículos com atuação nessas 

regiões. 

 

Vale destacar que a programação aprovada gerou 411 pontos de audiência para 

o target da campanha; proporcionou 76,87% de alcance dos lares brasileiros e 470.316.546 

possibilidades de impactos, segundo dados da ferramenta Media Workstation, do instituto Kantar 

Ibope (neste estudo não foram incluídas as programações de merchandising e nem da 

programação regional). 

O processo de análise e aprovação dos planos de mídia das campanhas publicitárias 

desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Publicidade e Promoção observa os procedimentos do 

Manual de Procedimentos das Ações de Publicidade, Portaria SECOM nº 98, de 21 de julho de 

2016, que dispõe sobre rotinas, fluxos operacionais e a atuação dos gestores e fiscais de 

contratos, com vistas a garantir uniformidade nos processos internos e determinar formas de 

controle dos custos envolvidos, da liquidação e das avaliações exigidas na forma da legislação 

vinculada à matéria. 

Registre-se, por oportuno, que o plano de mídia, como o próprio nome indica, 

contempla a seleção de meios e veículos de comunicação e divulgação mais adequados para 

impactar o público-alvo de uma campanha, com as mensagens divulgadas, considerando os 
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desafios e objetivos de comunicação estabelecidos em cada briefing, bem como o investimento 

disponível. 

A execução publicitária se concretiza após finalizadas as veiculações que, para 

pagamento, deverão ser comprovadas, de acordo com os processos estabelecidos na Lei nº 

12.232/2010 e Instrução Normativa nº 02/2018. 

A partir da proposta original apresentada pela agência, a Secom realiza uma análise 

minuciosa da versão inicial do plano de mídia e solicita para a agência os ajustes que entende 

pertinentes, observadas as diretrizes de comunicação estabelecidas pelo Decreto nº 6.555/2008, 

bem como os parâmetros orçamentários, as recomendações técnicas, as orientações dos órgãos 

de controle e as melhores práticas vivenciadas no âmbito da comunicação do Poder Executivo 

Federal, tendo como premissa os princípios da legalidade, economicidade e eficiência da 

Administração Pública. 

Em resumo, o plano de mídia para ter autorização final e seu registro no Sistema 

Secomweb (sistema de gestão das ações de publicidade da SECOM) passa por três etapas: 

alinhamento estratégico e da tático, conferência de custos e negociações e validação dos 

registros de programação no Sistema Secomweb. 

Nesse sentido, a Instrução Normativa SG/PR nº 2, de 20 de abril de 201816, que 

disciplina a publicidade dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal e dá orientações 

complementares, também elenca uma série de critérios técnicos a serem observados na seleção 

de meios e veículos de comunicação e divulgação. 

Os esclarecimentos ora trazidos já foram prestados por esta SECOM ao Tribunal de 

Contas da União no Processo TC 008.196/2019-2 (Processo SEI 00001.008397/2019-96), 

conforme Despacho DEMIP/SPP/SECOM 1615943, de 11/12/2019, e Nota Técnica nº 

60/2019/CGNOR/DEGEN/SGC/SECOM (1619598), que seguem em anexo.  

Portanto, a ilação de favorecimento a determinadas emissoras de televisão em 

detrimento de outras, revela uma ausência completa de conhecimento sobre a publicidade 

institucional dos órgãos governamentais, tendo em vista que o plano de mídia corresponde 

                                                 
16 http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/arquivos-de-instrucoes-normativas/in2-secom-20-04-

2018.pdf/ 

http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/arquivos-de-instrucoes-normativas/in2-secom-20-04-2018.pdf/
http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/arquivos-de-instrucoes-normativas/in2-secom-20-04-2018.pdf/
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a realização concreta da eficiência administrativa (art. 37, caput, Constituição da República), 

no sentido de melhor alocar recursos com o objetivo de atingir com maior amplitude os fins 

a que se destina a atuação estatal. Portanto, é inverídica a acusação circulada pelo meio de 

comunicação que, infelizmente, se pauta a atuação dos autores populares; não há qualquer 

favorecimento a quem quer que seja, mas sim tão somente um planejamento que busca a 

eficiência administrativa.  

 

4. DA VEDAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. DA INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA DOS CRITÉRIOS DE AFASTAMENTO DE CARGOS DA LIA. DO PERICULUM IN 

MORA INVERSO.  

 

Conforme já mencionado, os pedidos da petição inicial estão assim descritos: 

 
a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, acima disposta, 
determinando a suspensão da nomeação do Sr. Fabio Wajngarten para 
Secretário Especial da Secretário Especial de Comunicação Social da Presidência 
da República e do Sr. Samy Liberman para Secretário Especial Adjunto da 
Secretário Especial de Comunicação Social da Presidência da República, ante o 
evidente conflito de interesses, e o afastamento imediato de ambos de qualquer 
função na Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da 
República - SECOM, até final julgamento da ação; 
b) No mérito, seja confirmada a liminar e seja anulado o ato que nomeou o Sr. 
Fabio Wajngarten para Secretário Especial da Secretário Especial de 
Comunicação Social da Presidência da República e o ato que nomeou o Sr. Samy 
Liberman, Secretário Especial Adjunto da Secretário Especial de Comunicação 
Social da Presidência da República; 

 

O primeiro aspecto a ressaltar é que o item “b” dos pedidos da petição inicial se 

confunde com a tutela de urgência, o que, inegavelmente, caso essa fosse concedida, haveria o 

esgotamento do pleito meritório. Ora, em situações dessa natureza, há vedação legal, conforme 

o §3º, do art. 1º, da Lei n. 8.437/92: “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em 

qualquer parte, o objeto da ação.” Em que pese a utilização do vocábulo “suspensão” no item a) 

e “anulado” no item b), o resultado prático seria o mesmo, qual seja, o esgotamento do mérito do 
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pedido. 

Saliente-se que a exceção mencionada no §2º do mesmo art. 1º, da Lei n. 8.437/9217, 

no sentido de não aplicação da restrição às tutelas de urgência nos casos de ação civil pública e 

ação popular, são restritas ao §1º do mesmo artigo18. Portanto, resta evidente o não cabimento 

da tutela de urgência requerida em face da vedação legal, porquanto há esgotamento total do 

objeto da ação. 

Ademais, ainda que assim não se entenda, é oportuno ressaltar que a parte autora, ao 

pleitear a concessão de tutela de urgência, não atendeu aos requisitos previstos no art. 300, do 

Código de Processo Civil. 

Claramente inexistente a probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito. 

Pelo contrário, a exordial está repleta de ilações e conjecturas que não são aptas a viabilizarem a 

imposição da suspensão pretendida, fundando-se apenas em textos jornalísticos. 

Isso porque, conforme exaustivamente demonstrado, (i) não há contratos do Poder 

Público com a sociedade empresarial FW Comunicação e Marketing; (ii) os contratos de 

publicidade da SECOM com agências de propaganda foram pactuados na gestão anterior, no 

ano de 2017; (iii) a SECOM não detém contrato com veículos de comunicação (TV´s, rádios, 

empresas de mídia exterior...); o contrato da SECOM é pactuado apenas com 3 agências de 

propaganda; (iv) a responsabilidade pela confecção do plano de mídia é de responsabilidade 

da Agência de Propaganda; (v) o Secretário Fábio Wajngarten não exerce atividade 

empresarial na sociedade empresarial FW Comunicação e Marketing, sendo mero sócio-

cotista; visto que, antes de assumir o cargo público, averbou na Junta Comercial de São Paulo 

alteração social em que se afastou completamente de qualquer função de gerência ou 

administração da sociedade empresarial, em estrita observância do art. 117, X, da Lei 

8.112/90; (vi) ao tomar posse, foram apresentados pelos Secretário Especial e Secretário 

Adjunto todos os documentos e dados solicitados pela Comissão de Ética, CGU, ABIN e SAJ. 

                                                 
17 “Art. 1º [...] § 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil 

pública.” 
18 “Art. 1º [...] § 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando 

impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.” 
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Outrossim, como se não bastasse a ausência de “probabilidade do direito”, a parte 

autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o perigo da demora conforme também 

definido no art. 300 do CPC/2015 ("dano ou risco ao resultado útil do processo"). 

Essencial destacar que a concessão da medida liminar nos termos pleiteados 

implicaria em periculum in mora inverso, pois restaria afetada competência administrativa do 

Poder Executivo, criando grave empecilho à gestão deste órgão da Presidência da República, 

cujas relevantes atribuições não podem ser embaraçadas pela a ausência de seu titular e de seu 

adjunto, interferindo excessivamente no mérito administrativo de escolha de agentes públicos, 

de forma que haveria verdadeiro comprometimento do princípio constitucional da separação e 

harmonia entre os Poderes (art. 2º, caput, Constituição da República). 

Dessa forma, eventual acolhimento da tutela de urgência requerida cria um cenário 

de total irreversibilidade, pois acabaria por aniquilar o ato de nomeação presidencial, sem 

falar do estigma negativo que causaria para o Secretario da SECOM e seu Adjunto19. Nesse 

sentido, em determinadas situações graves, como a presente, é que o Código de Processo Civil 

exige que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão” (art. 300, §3º, CPC/2015), o que, necessariamente se impõe 

o indeferimento da tutela pretendida. 

Ademais, importa considerar que a Lei 12.8013/2013 atua como um verdadeiro “vaso 

comunicante normativo” em relação à Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), 

conforme estipula o seu art. 1220, ao afirmar que a situação de conflito de interesses de agentes 

públicos prevista no art. 5º se submete à disciplina de violação aos princípios da Administração 

Pública (art. 11 da Lei 8.429/92). 

Dessa forma, importa necessariamente considerar como critério hermenêutico 

harmonizador das duas leis (Lei 12.8013/2013 e Lei 8.429/92), a observância de forma subsidiária 

                                                 
19  “[...] exige-se que os efeitos da tutela provisória satisfativa (ou antecipada) sejam reversíveis, que seja possível 

retornar-se ao status quo ante caso se constate, no curso do processo, que deve ser alterada ou revogada. Essa é a marca 

da provisoriedade/precariedade da referida tutela. [...] Pretende, com isso, o legislador, coibir abusos no uso da 

providência. É um meio de preservar o adversário contra excessos no emprego da medida.” (DIDIER JR., Fredie; 

BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil, 10. ed., v. 2, p. 600-601). 
20 “Art. 12. O agente público que praticar os atos previstos nos arts. 5º e 6º desta Lei incorre em improbidade 

administrativa, na forma do art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, quando não caracterizada qualquer das 

condutas descritas nos arts. 9º e 10 daquela Lei.” (grifou-se) 
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dos mesmos requisitos do afastamento de cargos públicos de que trata a Lei de Improbidade 

Administrativa, que estabelece como regra a necessidade de trânsito em julgado para 

afastamento de cargos públicos e somente excepcionalmente se admitiria, desde que 

houvesse risco à instrução processual: 

 

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam 
com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá 
determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou 
função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à 
instrução processual. 

 

Ainda nesse norte, o STJ possui entendimento restritivo quanto à aplicação do art. 

20, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, reservando o afastamento do 

agente público de seu cargo, emprego ou função a situações excepcionais, diante da 

demonstração de fatos incontroversos e de provas suficientes de que o acusado esteja, de fato, 

embaraçando a instrução processual. Nesse sentido, confira-se a tradicional orientação da 

Corte, explicitada nos Informativos de Jurisprudência n° 379 e 79, respectivamente: 

 
“(...) Segundo o art. 20, caput, da Lei n. 8.429/1992, a perda da função pública e a 
suspensão dos direitos políticos, como sanção à improbidade administrativa, só se 
efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, o afastamento 
cautelar do agente de seu cargo, previsto no parágrafo único, somente se legitima 
como medida excepcional, quando for manifesta sua indispensabilidade. A observância 
dessas exigências mostra-se ainda mais pertinente em casos de mandato eletivo, cuja 
suspensão, considerada a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de 
ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a própria perda definitiva. Nesta 
hipótese, aquela situação de excepcionalidade configura-se, tão-somente, com a 
demonstração de um comportamento do agente público que, no exercício de suas 
funções públicas e em virtude delas, importe efetiva ameaça à instrução do 
processo. Diante disso, a Turma deu parcial provimento ao recurso, apenas para a 
decretação de indisponibilidade (art. 7º da Lei n. 8.429/1992) e de seqüestro de bens, 
incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de 
improbidade. REsp 895.415-BA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 2/12/2008.” (grifou-se) 
 
“Se não há prova incontroversa de que o prefeito esteja embaraçando a instrução 
processual da ação de improbidade administrativa, não há que se cogitar no seu 
afastamento do cargo em pleno exercício do mandato, quanto mais no caso em que 
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não há prova de que a instrução já se tenha iniciado. MC 3.181-GO, Rel. Min. José 
Delgado, julgado em 21/11/2000.” (grifou-se) 

 

No mesmo sentido, os seguintes julgados: 

 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA 
CAUTELAR. LITISPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS 634 E 635 DO STF. 
MITIGAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO AGENTE 
PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 
AUSÊNCIA DO REQUISITO. 
1. O agravante não comprovou a alegada litispendência entre a presente cautelar e a 
MC 114.840/2014, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. 
2. Apesar do teor das Súmulas 634 e 635 do STF, em situações excepcionalíssimas, o 
STJ tem admitido a ação cautelar destinada a atribuir efeito suspensivo ou a antecipar 
tutela em recurso especial ainda não admitido, desde que presentes os requisitos do 
fumus boni juris, consubstanciado na probabilidade de êxito do apelo especial, e do 
periculum in mora, associado à comprovação de existência de risco de dano grave e de 
difícil reparação. 
3. A espécie comporta aludida exceção, pois a jurisprudência deste Superior 
Tribunal é taxativa no sentido de admitir o afastamento cautelar do agente público 
somente quando este, no exercício de suas funções, puser em risco a instrução 
processual, não sendo lícito invocar a relevância ou posição do cargo para a 
imposição da medida. 
4. Na espécie, a instrução processual já se encontra encerrada, não subsistindo razão 
para se cogitar de afastamento cautelar, nem tal providência está contida no rol das 
penas pelo cometimento de ato de improbidade (art. 12 da LIA). Encontra-se, desse 
modo, presente a fumaça do bom direito. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na MC 23.380/MT, Rel. Ministro 
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 05/12/2014) 
(grifou-se) 
 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
AFASTAMENTO CAUTELAR DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 20, § ÚNICO, DA LEI 
8.429/92. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO 
DESPROVIDO. 
1. É assente na jurisprudência desta colenda Corte Superior de Justiça que o 
afastamento cautelar do agente público de sua função, com fundamento no art. 
20, par. único da Lei 8.429/92, é medida excepcional, que somente se justifica 
quando o comportamento do agente, no exercício de suas funções, possa 
comprometer a instrução do processo. Precedentes: AgRg na SLS 1.563/MG, CE, 
Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 6.6.2012, AgRg no REsp. 1.204.635/MT, 2T, Rel. 
Min. CASTRO MEIRA, DJe 14.6.2012, REsp. 929.483/BA, 1T, Rel. Min. LUIZ FUX, 
DJe 17.12.2008, REsp. 993.065/ES, 1T, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 
12.3.2008. Ressalte-se que a relevância do cargo ou a posição estratégica do cargo 
não é razão suficiente, por si só, para o afastamento. 
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2. No caso em apreço, o Tribunal a quo, amparado nas peculiaridades do caso 
concreto, se manifestou de forma fundamentada sobre a desnecessidade de 
afastamento cautelar da recorrida; a análise da situação processual evidencia o acerto 
dessa conclusão, por isso que não está a merecer qualquer ressalva, reprimenda ou 
retoque. 
3. Recurso Especial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS desprovido”. 
(REsp 1197807/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 14/11/2013) (grifou-se) 

 

Portanto, em que pese a presente demanda não se tratar efetivamente de ato de 

improbidade administrativa, mas considerando uma gradação entre eventuais atos ilícitos, no 

sentido do conflito de interesses representar uma agressão menor a valor jurídico do que a 

improbidade (portanto, revelando-se esta mais gravosa), bem como a interoperabilidade 

comunicativa entre as duas leis (Lei 12.8013/2013 e Lei 8.429/92), por força do art. 12 da Lei 

12.8013/2013 , para que houvesse em tese a possibilidade de se afastar das funções o 

Secretario da SECOM e seu Adjunto, exigir-se-ia algum elemento material que permitisse 

inferir a influência deletéria deles no processo em questão, se mantidos fossem nas 

respectivas funções, não sendo suficiente a suposição de que a só ocupação dos cargos 

ensejaria qualquer prejuízo. E como acima se demonstrou, o que ocorreria na verdade é 

contrário: o afastamento das funções (além de não representar qualquer prejuízo ao resultado 

processo) representaria em medida extrema que instabilizaria completamente a organização da 

Administração Federal, em especial desconsiderando-se a continuidade do serviço público 

exercido pela SECOM à Presidência da República. 

 

5. DOS PEDIDOS 

 

Em razão de todo o exposto, a União requer seja indeferido o pedido de tutela de 

urgência, por não estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, CPC. 

Ainda, requer a União seja citada para contestar a demanda, nos termos dos arts. 6º e 7º, 

IV, da Lei 4.717/1965. 
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Nesses termos, pede e espera deferimento. 

Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. 

 

(Assinado digitalmente) 
DIOGO PALAU FLORES DOS SANTOS 

Advogado da União 
Subprocurador-Regional da União da 1ª Região 

 

(Assinado digitalmente) 
JÚLIA THIEBAUT SACRAMENTO 

Advogada da União 
Coordenadora-Geral de Atuação Estratégica – CGAEST 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


