
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA VARA FEDERAL DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIO MIRANDA CARNEIRO, brasileiro, solteiro, advogado e 

vereador, CPF/MF nº 311.746.858-75, RG nº 32730135-1, portador do título de 

eleitor nº 2548609901-16 (zona 259; seção 62), cidadão e domiciliado no 

Viaduto Jacareí, 100, sala 504, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01319-900, vêm, 

à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 300 e seguintes 

do Código de Processo Civil; artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição da 

República e na Lei n. 4.717/65, ajuizar  

 

AÇÃO POPULAR  

com pedido de LIMINAR 

 

contra JAIR MESSIAS BOLSONARO, Presidente da República 

Federativa do Brasil, podendo ser encontrado na Praça dos Três Poderes, 

Palácio do Planalto, 4º Andar, CEP 70.150-906, Brasília/DF, FÁBIO WAJNGARTEN, 

Secretário Especial da Secretaria Especial de Comunicação Social da 

Presidência da República, brasileiro, casado, advogado, residente em São 

Paulo, inscrito no RG 12.147.333-8 e CPF nº 248.023.178-08, com endereço na 



 

 

Esplanada dos Ministérios - Bloco A, Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF, CEP: 

70000-906 e UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, representada 

pelo Advogado Geral da União, com endereço no Edifício Sede I, SAS Q 03, L 

05/06, Brasília ,com base nos fundamentos de fato e de direito a seguir 

expostos.nos termos de fato e de direito doravante articulados: 

 

 

I – DOS FATOS  

 

 

I.A– O CORONAVÍRUS E O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

 

 

Por força do Decreto Legislativo nº 6 de 20/03/2020, que 

“Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da 

solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem 

nº 93, de 18 de março de 2020” (doc. 01), o Brasil encontra-se em Estado de 

Calamidade Pública. 

 

O “estado de calamidade pública” é definido pelo inciso IX 

do Anexo VI da Instrução Normativa nº 02 do então Ministério da Integração 

Nacional, de 20 de dezembro de 2016  (doc. nº 02) como uma “situação 

anormal, provocada por desastre, causando danos e prejuízos que impliquem 

o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder 

público do ente federativo atingido”. (destacamos). 

 



 

 

Em razão da pandemia, o Ministério da Saúde editou várias 

normas a respeito das contingências do período, ente as quais a Portaria nº 

356, de 11 de março de 2020 que “Dispõe sobre a regulamentação e 

operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19)” (doc. nº 

03) e a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, que “Declara, em todo o 

território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-

19)” (doc. nº 04). 

 

Com efeito, a pandemia está em plena expansão no Brasil – 

os números demonstram que, no Brasil, dobra-se casos como o foi na Espanha, 

a cada 3 dias (Itália levava 5). Os gráficos tirados de 

https://ourworldindata.org/coronavirus demonstram isso: 

 

 

  

 

 

É fato notório que há recomendação de profissionais de 

saúde para que haja isolamento social e quarentena voluntária para expandir 

a velocidade de expansão do Covid-19. 

https://ourworldindata.org/coronavirus


 

 

 

Segundo o anexo “Memorando Conjunto” (doc. 05), as 

Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF) e a 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão recomendaram ao presidente 

Jair Bolsonaro e ao seu governo para que sejam seguidas todas orientações 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) em relação à crise sanitária 

provocada pelo coronavírus. 

 

No referido memorando, uma consideração merece 

destaque: 

 

"CONSIDERANDO que, ainda de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde, entre as medidas de contenção a serem 

implementadas, o distanciamento de pessoas infectadas ou 

que podem atuar como vetores, assim como o isolamento 

social têm sido apontados como providência mais eficaz, até 

agora, para diminuir a propagação do virús;" (destacamos) 

 

Mais que a recomendação, há uma clara crítica à política do 

Governo Federal quanto ao enfrentamento da crise. 

 

Os Subprocuradores que assinam o documento (e que 

representam os órgãos de coordenação da cúpula do Ministério Público 

Federal – MPF) compreendem que o Presidente-Réu “desautorizou” as 

medidas de combate ao coronavírus, com risco de “desarticular os esforços” 

para conter o crescimento do contágio, e citaram que ele pode ter incorrido 

em "desvio de finalidade" em seu pronunciamento em rede nacional realizado 

há dias, a destacar:  

 



 

 

"Na direção contrária das orientações de caráter sanitário, de 

âmbito interno e internacional, o sr. Presidente da República 

Federativa do Brasil, em pronunciamento veiculado na noite 

do dia 24.3.2020, em cadeia nacional, refutou a necessidade 

de isolamento social em face da pandemia, criticando o 

fechamento de escolas e do comércio, minimizando as 

consequências da enfermidade e, com isso, transmitindo à 

população brasileira sinais de desautorização das medidas 

sanitárias em curso, adotadas e estimuladas pelo próprio 

Poder Público Federal, com forte potencial de desarticular os 

esforços que vêm sendo empreendidos no sentido de conter 

a curva de contaminação comunitária", diz trecho do 

documento assinando pelos subprocuradores Luiza 

Frischeisen, Domingos Sávio, Nívio de Freitas, Antonio Carlos 

Bigonha e Deborah Duprat”. 

 

É certo que a política de isolamento social começou a 

achatar a curva de coronavírus em São Paulo.  

 

Segundo reportagem veiculada na grande mídia 1 , “...o 

distanciamento social diminuiu a taxa de crescimento dos casos de 

coronavírus no estado de São Paulo. Os dados do Ministério da Saúde, 

compilados pelo professor de física da Universidade de São Paulo (USP) José 

Fernando Diniz Chubaci, comparam os crescimentos do estado de São Paulo, 

do Brasil e do país sem o estado de São Paulo”. 

 
1 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/03/levantamento-mostra-que-isolamento-
comecou-a-achatar-a-curva-de-coronavirus-em-sp.shtml  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/03/levantamento-mostra-que-isolamento-comecou-a-achatar-a-curva-de-coronavirus-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/03/levantamento-mostra-que-isolamento-comecou-a-achatar-a-curva-de-coronavirus-em-sp.shtml


 

 

 

Segundo a matéria: 

 

“Um levantamento indica que o distanciamento 
social diminuiu a taxa de crescimento dos casos de 
coronavírus no estado de São Paulo.  

Os dados do Ministério da Saúde, compilados pelo 
professor de física da Universidade de São Paulo 
(USP) José Fernando Diniz Chubaci, comparam os 
crescimentos do estado de São Paulo, do Brasil e do 
país sem o estado de São Paulo. 

 

É a partir do 18º dia de casos no país, dia 15 de 
março, que a taxa de crescimento da curva referente 
ao estado de São Paulo começa a diminuir, explica 
Chubaci. 

Entre os dias 18 e 19 de março, cerca de uma semana 
após as primeiras ações para conter o vírus, como 
cancelamento de aulas em escolas e universidades, o 



 

 

número de casos confirmados no resto do país passa 
a ser maior do que no estado paulista. 

O fechamento de serviços não essenciais em São 
Paulo começou em 24 de março e foi anunciada pelo 
governador João Doria (PSDB) no sábado (21). 

Nesta quinta (26), o governo Doria afirmou que as 
medidas de isolamento adotadas até o momento já 
fizeram efeito para a redução da disseminação 
do coronavírus no estado de São Paulo. 

"O que gostaria de observar se vocês se lembram 
bem nós éramos praticamente 90% dos casos do 
Brasil; agora, nós somos 30% dos casos, o que 
significa que existe uma expansão da epidemia de 
forma acelerada", disse o secretário estadual da 
Saúde, José Henrique Germann. "O que mostra para 
nós neste cenário que as medidas de restrição de 
mobilidade estão sendo suficientes ou pelo menos 
colaborando de forma efetiva para que a gente 
tenha 862 casos [de um total de 2.433 no país]". 

Chubaci afirma que os dados não refletem uma 
tendência e são um retrato do que aconteceu desde 
o primeiro caso confirmado da doença no Brasil. 
"Isso indica para a gente quais são as políticas a 
serem seguidas", afirma o pesquisador”. 

 

Ocorre que o Governo Federal lançou uma peça de 

propaganda e mobilização contra o isolamento social, estimulando que as 

pessoas saiam às ruas e voltem ao trabalho, contrariando orientações da 

Organização Mundial da Saúde e todas as políticas públicas desenvolvidas 

por Estado, Municípios, e pelo próprio Ministério da Saúde, através de seu 

Ministro Luiz Henrique Mandetta – manifestações essas que são fatos notórios. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/03/governo-de-sao-paulo-decreta-fechamento-total-de-servicos-nao-essenciais-por-15-dias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/03/governo-de-sao-paulo-decreta-fechamento-total-de-servicos-nao-essenciais-por-15-dias.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/12/5893-acompanhe-todas-as-informacoes-sobre-a-pandemia-de-coronavirus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/apos-1a-morte-casos-confirmados-de-novo-coronavirus-chegam-a-291-no-pais.shtml


 

 

Tal peça publicitária faz parte de uma campanha: "O Brasil 

não pode parar", defendendo a tese do “isolamento vertical”. 

 

Segundo reportagem anexa (doc. 06)2): 

“Contrariando orientação, 

Planalto lança campanha “O 

Brasil não pode parar” 
A quarentena faz parte as ações de combate ao novo 
coronavírus, é recomendada por organizações de saúde e 
adotada por grande parte do mundo 

Por Estadão Conteúdo 

access_timePublicado em 26 mar 2020, 22h05 

 

 
2 https://exame.abril.com.br/brasil/planalto-lanca-campanha-o-brasil-nao-pode-parar-contra-
isolamento/  

https://exame.abril.com.br/brasil/planalto-lanca-campanha-o-brasil-nao-pode-parar-contra-isolamento/
https://exame.abril.com.br/brasil/planalto-lanca-campanha-o-brasil-nao-pode-parar-contra-isolamento/


 

 

Jair Bolsonaro: presidente tem criticado quarentena e propõe isolamento apenas para grupos de 

risco (Ueslei Marcelino/Reuters) 

O governo federal lançou uma campanha publicitária esta semana chamada 

“O Brasil não pode parar” para defender a flexibilização do isolamento social, 

que faz parte das ações de combate ao novo coronavírus, e a retomada 

econômica. Também há previsão de vídeos institucionais. O valor da campanha 

não foi divulgado. 

No Instagram, uma publicação feita no perfil do governo federal diz que “no 

mundo todo, são raros os casos de vítimas fatais do coronavírus entre jovens e 

adultos”. 

“A quase totalidade dos óbitos se deu com idosos. Portanto, é preciso proteger 

estas pessoas e todos os integrantes dos grupos de risco, com todo cuidado, 

carinho e respeito. Para estes, o isolamento. Para todos os demais, 

distanciamento, atenção redobrada e muita responsabilidade. Vamos, com 

cuidado e consciência, voltar à normalidade”, diz o texto. 

Na última terça-feira, 24, o presidente foi criticado após fazer pronunciamento 

em rede nacional no qual se referiu ao novo coronavírus como “gripezinha” e 

“resfriadinho”. Nesta quinta, Bolsonaro disse que a reação negativa na internet 

somou cerca de 70% dos comentários, mas ele planeja reverter a imagem. 

Segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 26, pelo Ministério da Saúde a 

maioria das internações graves da doença, no entanto, ocorreu com pacientes 

com idades entre 30 e 80 anos. As mortes, de fato, são registradas com mais 

frequência na faixa etária acima dos 60 anos.  

No entanto, a Organização Mundial da Saúde e médicos infectologistas têm 

reforçado diariamente a importância das medidas de isolamento social para 

não sobrecarregar os sistemas de saúde. Em um cenário de contágio 

incontrolável, os impactos podem ser fatais. 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/governo-bolsonaro
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/coronavirus
https://exame.abril.com.br/brasil/na-tv-bolsonaro-critica-imprensa-fechamento-de-escolas-e-quarentena/
https://exame.abril.com.br/brasil/na-tv-bolsonaro-critica-imprensa-fechamento-de-escolas-e-quarentena/
https://exame.abril.com.br/brasil/na-tv-bolsonaro-critica-imprensa-fechamento-de-escolas-e-quarentena/


 

 

A Itália, por exemplo, pagou um preço alto por ter deixado de lado as medidas 

de isolamento para suavizar o impacto econômico. Em 3 de março, o balanço de 

vítimas fatais começou a crescer exponencialmente, com 79 mortes, até chegar 

em 7.503 vítimas anunciadas ontem. O país se tornou o recordista de óbitos no 

mundo.”  

  

No mesmo sentido são as reportagens “Planalto lança 

campanha 'O Brasil não pode parar' contra isolamento” (doc. 07) e “SEM 

LICITAÇÃO, CAMPANHA PUBLICITÁRIA 'BRASIL NÃO PODE PARAR' VAI CUSTAR 

R$ 4,8 MILHÕES” (doc. 08). 

 

Segundo a última, a campanha "O Brasil não pode parar" vai 

custar R$ 4,8 milhões (R$ 4.897.855,00), foi classificada como emergencial e, 

por esta razão, realizada sem licitação e seu conteúdo está sendo produzido 

pela agência “iComunicação”.  

 

O extrato dessa contratação está publicado em Diário Oficial 

de ontem (doc. 09). 

 

Embora não apareça até agora em nenhum canal oficial, o 

vídeo foi compartilhado no Facebook pelo senador Flávio Bolsonaro, 

(https://www.facebook.com/watch/?v=198469951450285), segundo anexa 

reportagem “Vídeo atribuído à Secom prega: ‘O Brasil não pode parar’” (doc. 

10) e impressão (doc. 11).  

 

A peça publicitária em questão traz, sempre a marca 

“#oBrasilNãoPodeParar”, conforme os “frames” anexos (doc. 12) – e mídia que 

será posteriormente depositada em juízo.   

 

https://www.facebook.com/watch/?v=198469951450285


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A campanha em questão deve ser imediatamente 

combatida – nunca estimulada! 

 

“Para os pacientes das mais diversas doenças e os heroicos 

profissionais de saúde que deles cuidam, para os brasileiros contaminados 

pelo coronavírus, para todos que dependem de atendimento e da chegada 

de remédios e equipamentos, o Brasil não pode parar. Para quem defende a 

vida dos brasileiros e as condições para que todos vivam com qualidade, 

saúde e dignidade, o Brasil definitivamente não pode parar”, diz o texto lido 

pelo narrador no vídeo. 

 

Nada mais absurdo! 

 

Há um mês, quando o avanço da Covid-19 estava num 

estágio similar ao que vivemos hoje no Brasil, o prefeito de Milão, Giuseppe 

Sala, lançou uma campanha semelhante: “Milão não para” – e incentivava 

que os moradores da idade a retomar suas atividades mesmo com o avanço 

da doença. 

 

Foi um erro, segundo noticiado (doc. 14), a destacar: 

"´Erramos´: um mês após campanha 
para não parar, Milão tem 4,4 mil 
mortos 

Prefeito de Milão admite que campanha #MilãoNãoPara foi 
um erro: "Ninguém ainda havia entendido a virulência do 
vírus" 
 
Luiz Henrique Campos*/Estado de Minas 



 

 

postado em 26/03/2020 19:52 / atualizado em 26/03/2020 
20:15 

Sala, prefeito de Milão: "Trabalho sete dias por semana 

para fazer minha parte, e aceito as críticas"(foto: AFP) 
 
O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, reconheceu, nesta quinta-
feira (26/3), que errou ao apoiar a campanha "Milão não 
para", que, lançada há exatamente um mês, estimulou os 
moradores da cidade a continuar as atividades econômicas e 
sociais, mesmo com a pandemia do novo coronavírus.  
 
No início da divulgação da hashtag na internet, em 26 de 
fevereiro, a Lombardia, região setentrional da Itália, tinha 
258 pessoas infectadas pelo vírus, e o país inteiro 
contabilizava 12 mortes. 
 
Hoje, Milão é a província da Itália mais atingida pela Covid-
19, registrando 32.346 casos de pessoas contaminadas e 
4.474 óbitos, de acordo com balanço da Defesa Civil 
divulgado nesta quinta-feira, 26 de março. Em termos 
quantitativos, a cidade abriga 40,1% da população italiana 
acometida pela doença, representando 54,4% das mortes no 
país. 
 
"Muitos se referem àquele vídeo que circulava com o título 
#MilãoNãoPara. Eram 27 de fevereiro, o vídeo estava 



 

 

explodindo nas redes, e todos o divulgaram, inclusive eu. 
Certo ou errado? Provavelmente errado", reconheceu 
Giuseppe Sala, em entrevista a uma emissora italiana. 
"Ninguém ainda havia entendido a virulência do vírus, e 
aquele era o espírito. Trabalho sete dias por semana para 
fazer minha parte, e aceito as críticas", afirmou”  
 

Muitos milaneses seguiram os apelos e saíram do isolamento. 

O resultado? Na Lombardia, região da Itália em que fica Milão, em 27 de 

fevereiro, na época da campanha, eram 250 os contaminados. Nesta sexta-

feira, 27, são 34.889 casos confirmados, com 4.861 mortes.  

 

A Itália se tornou o país com mais casos de mortes, e em 

nenhum outro lugar do país morreu tanta gente como na Lombardia. 

 

É justamente esse erro que esta ação pretende evitar. 

 

Dessa forma, o Autor maneja a presente, objetivando tutela 

inibitória para que os Requeridos se abstenham de veicular tanto a peça 

publicitária em questão como, também, suspender a noticiada campanha "O 

Brasil não pode parar". 

 

 

II – DO DIREITO  

 

II .A– LEGITIMIDADE ATIVA 

 

 

A legitimidade de postulante fica evidenciada com a prova 

da cidadania que feita com a fotocópia do Título de Eleitor ou documento 



 

 

que a ele corresponda, à luz do §3º, do Art. 1º, da Lei nº 4.717 de 29 de junho 

de 1965. 

 

O pleiteante atua na condição de substituto processual do 

povo, legitimado que está pelo inciso LXXIII, do Art. 5º, da Carta Republicana 

de 1988, além do Art. 1º da Lei de Ação Popular. 

 

Anexo a presente exordial, da certidão de quitação eleitoral 

do demandante comprovando o pleno gozo de sua cidadania (até mesmo 

porquê, como se disse, é vereador na cidade de São Paulo, legitimando-o 

para o exercício da Ação Popular. 

 

 

II .B– CABIMENTO 

 

 

Esta ação objetiva tanto suspender a campanha "O Brasil não 

pode parar" e impor o dever de não veiculação do vídeo mencionado 

(impondo uma tutela inibitória / dever de abstenção aos Réus), como 

também requerer a reparação dos danos ao Erário decorrente de tais atos. 

 

Tanto a tutela reparatória quanto a tutela cominatória 

decerto são permitidas no manejo de ação popular. 

 

Prevê textualmente o art. 5º, inciso LXXIII da Constituição 

Federal, que “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”.  

 

Assim o é o Autor, cidadão e vereador em São Paulo – 

Município que está sob estado de calamidade pública, conforme o Decreto 

Municipal nº 59.291/2020 (docs. 13), baixado pelo Sr. Prefeito de São 

Paulo, para o enfrentamento da pandemia de coronavírus. 

 

O dispositivo constitucional em análise, segundo adverte JOSÉ 

AFONSO DA SILVA, expressa legítima manifestação da soberania popular, 

revelando-se, antes de tudo, como uma garantia política, de modo a 

franquear ao cidadão a possibilidade de exercer a função fiscalizadora da 

administração pública 3 . O cidadão, na lição de CANDIDO RANGEL 

DINAMARCO, foi “(...) erigido em guardião dos interesses comunitários, sendo 

legitimado a agir em prol da moralidade administrativa em seu significado 

mais amplo e pela defesa do patrimônio comum”4. 

 

Afora revelar-se como uma garantia política e um elemento 

integrante da própria ideia de cidadania, a ação popular é um instrumento 

processual, integrante da jurisdição constitucional, apto a tutelar os direitos 

coletivos. 

 

Nesse sentido, a ação popular constitucional assegura ao 

cidadão o direito de requerer ao Poder Judiciário a anulação – e se 

 
3 Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo: Malheiros, 27ª ed., 2006, p. 462.  
4 Fundamentos do processo civil Moderno, São Paulo: Malheiros, 4ª ed., 2001, p. 425. 



 

 

necessário o ressarcimento de eventuais danos – de atos ilegais e lesivos ao 

patrimônio público, à entidade da qual o Estado participe e, ainda, à 

moralidade administrativa, meio ambiente, assim como ao patrimônio 

histórico - cultural. 

 

Nas palavras de HELY LOPES MEIRELLES, a finalidade da ação 

popular “é a obtenção da correção nos atos administrativos ou nas 

atividades delegadas ou subvencionadas pelo Poder Público. (...) Os direitos 

pleiteáveis na ação popular são de caráter cívico-administrativo, tendentes 

a repor a Administração nos limites da legalidade e restaurar o patrimônio 

público de desfalque sofrido”5. 

 

As hipóteses de cabimento da ação popular encontram-se 

previstas no art. 5°, LXXIII, da CE, sendo possível dividi-las em três: (a) 

anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 

estado participe; (b) anulação de ato lesivo à moralidade administrativa; (c) 

anulação de ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural.  No art. 1° da Lei de Ação Popular, está consagrada a lesividade ao 

património público como fundamento para a ação popular, enquanto o §1º 

do mesmo dispositivo conceitua o patrimônio público a ser protegido como 

bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. 

 

O art. 5º, LXXIII, da CF, ao mencionar expressamente a 

existência de um ato lesivo, pode passar a enganosa impressão de que as 

omissões que violam os valores tutelados pela ação popular não permitem 

 
5 Mandado de segurança e ação popular. São Paulo: Revista dos Tribunais, 7ª ed., 1980, pp. 81/2. 



 

 

o ingresso de tal ação. Não é esse, entretanto, o melhor entendimento, 

porque a lesão ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio 

ambiente e patrimônio histórico e cultural também podem decorrer de 

omissão. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade 

de decidir que tanto o ato comissivo quanto o ato omissivo podem ser objeto 

de ação popular6.  

 

Ainda em interpretação ao art. 5°, LXXIII, da CF, a literalidade 

do dispositivo dá a entender que só pode ser objeto de ação popular atos 

já praticados pertencentes ao passado, veiculando-se sempre pedido de 

tutela reparatória pelos danos suportados em razão de tal conduta.  

 

Esse entendimento não é compatível com o atual estágio 

processual, no qual o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado 

no art. 5, XXXV, da CF é concretizado no ideal de um acesso à ordem jurídica 

justa, sendo para isso indispensável a existência de mecanismos processuais 

aptos não só a reparar lesão de atos já praticados como também para evitar 

que atos ilícitos sejam praticados. 

 

Significa dizer não é possível limitar a ação popular a 

pretensões reparatórias, voltadas à tutela de um direito já lesionado, mas 

igualmente evitar-se a prática de um ato ilícito a ser praticado pelo agente 

público, atentatório aos valores protegidos pela ação popular. 

 

Sob a ótica da consolidada orientação jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça palavras do Superior Tribunal de Justiça “a ação 

popular é cabível para a proteção da moralidade administrativa”7.  

 
6 STJ - REsp: 889766 SP 2006/0211354-5, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 
04/10/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 18/10/2007 p. 333. 
7 AgRg no REsp 1378477/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T, j em 11/03/2014, 
DJe 17/03/2014 



 

 

 

Pois bem. Na hipótese dos presentes autos, conforme deixaram 

entrever os termos antes lançados, os atos ora impugnados, além de ilegais, 

lesam o Erário em estado de desequilíbrio e a moralidade administrativa, de 

sorte a desafiar a ação popular.   

 

Há, decerto, uma cadeia de ilegalidades em suas diferentes 

modalidades, tudo o quê, certamente, conduzirá para a procedência desta 

ação. 

 

Portanto, os pedidos são absolutamente compatíveis. 

 

 

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA  

 

 

Os fatos restaram claramente provados, demonstrando-se os 

requisitos para a concessão de tutela de urgência, ante o preenchimento dos 

requisitos exigidos pelos artigos 300 e ss. do Código de Processo Civil.  

 

O instituto da tutela provisória – denominada no antigo código 

como “tutela antecipada” e que se insere na temática mais ampla das tutelas 

jurisdicionais diferenciadas 8 , in casu, interinais – foi introduzida no 

 
8 Tutela jurisdicional diferenciada é a aceleração da prestação jurisdicional obtida pelo processo, 
fruto de uma sumarização do procedimento ou da cognição além de mecanismos de antecipação 
da tutela, levando-se em conta, em última ratio o bem jurídico tutelado e a sua suscetibilidade ou 
não à demora do processo. Neste sentido, anota Donaldo Armelin que "...dois posicionamentos, 
pelo menos, podem ser adotados a respeito da conceituação de 'tutela diferenciada'. Um, 
adotando como referencial da tutela jurisdicional diferenciada a própria tutela, em si mesma, 
ou seja, o provimento jurisdicional que atende a pretensão da parte, segundo o tipo da 
necessidade de tutela aí veiculado. Outro, qualificando a tutela jurisdicional diferenciada pelo 
prisma de sua cronologia no iter procedimental em que se insere, bem assim como a 



 

 

ordenamento jurídico positivo pela Lei nº 8.952/94, dando nova redação ao 

art. 273, do Código de Processo Civil de 1973, disposição essa que se 

aperfeiçoou e se harmonizou com a edição do Código de Processo Civil, que 

disciplinou a “TUTELA PROVISÓRIA”, prevista no Livro V da Parte Geral do novo 

Codex, agora considerada como gênero do qual são espécies a “tutela de 

urgência” e a “tutela de evidência”.  

 

Sobre esse livro da Parte Geral do CPC, o “Título I” (arts. 294 a 

299) disciplina as disposições gerais da tutela provisória, sendo que o “Título II” 

(arts. 300 a 310) disciplina a “tutela de urgência” e o “Título III” (art. 311), por 

sua vez, disciplina a “tutela da evidência”.  

 

Isto se deu pela sensível necessidade prática de dotar o 

processo de efetividade, como instrumento, em última ratio, de realização do 

direito material, sem o uso hipertrófico das medidas cautelares, especialmente 

as que se denominavam “satisfativas”.  

 

Os requisitos gerais para o seu deferimento são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que se 

entende pela provável existência de um direito a ser tutelado e um provável 

perigo em face do dano ao possível direito pedido.  

 

A probabilidade do direito (tutela de evidência) consiste na 

vasta documentação juntada à exordial, em que se comprovam todos os 

 
antecipação de seus efeitos, de sorte a escapar das técnicas tradicionalmente adotadas nesse 
particular" (Tutela Jurisdicional Diferenciada. Repro, nº 69, pp. 45-46).   
 



 

 

termos da concorrência em questão, especialmente a própria campanha 

publicitária. 

 

O perigo de dano (periculum in mora – tutela de urgência), 

traduz-se tanto na preservação das vidas humanas que podem ser vitimadas 

por uma campanha publicitária que já se mostrou errada na Itália (pais cuja 

catástrofe é de dimensão notória) quanto o risco prejuízo ao Erário no 

prosseguimento da contratação de agência de publicidade e atos de 

divulgação em mídias. 

 

Portanto, é perfeitamente cabível o pedido de tutela provisória 

de urgência nos moldes pleiteados, porquanto há provas de inúmeras 

ilegalidades que podem causar bilionários prejuízos ao Erário pela demora na 

concessão da tutela. 

 

 

IV – DOS PEDIDOS E DEMAIS REQUERIMENTOS  

 

 

Assim sendo, em face do exposto, REQUER o Autor: 

 

(i) seja deferida liminarmente a tutela emergencial 

objetivando suspender a campanha "O Brasil não pode parar" e impor o dever 

de não veiculação do vídeo mencionado (impondo uma tutela inibitória / 

dever de abstenção aos Réus), em televisão ou mesmo nas redes sociais 

oficiais de quaisquer órgãos da União Federal; 

 



 

 

(ii) seja a RÉ citada para, no prazo legal, responderem aos 

termos da demanda, assim como seja determinada a intimação do Ministério 

Público para agir custus legis;  

 

(iv) e, ao fim, a PROCEDÊNCIA do pedido, para confirmar os 

pedidos do item (“i”) supra, tornando a tutela de emergência definitiva, 

condenando-se os Réus a repararem os danos causados ao Erário pela 

campanha em comento, assim como os ônus sucumbenciais de praxe.    

 

Deixa-se de recolher custas, pela isenção prevista no Art. 5, 

inc. LXXIII da Constituição Federal de 1.988, e requer-se provar o alegado por 

todas as provas que fizerem necessárias ao deslinde da controvérsia. 

 

Dá-se à causa o valor de R$.4.800.000,00 (valor do programa). 

 

Termos em que,  

Pede-se deferimento. 

Brasília, 27 de março de 2020. 

 

(Por assinatura eletrônica) 

 

DANIEL FALCÃO  

OAB/SP Nº 239.622 

OAB/DF Nº 62.580 

 

CLAUDIO CASTELLO DE C. PEREIRA 

OAB/SP Nº 204.408 

 


