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EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL RELATOR DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 

 

 

Agravo de Instrumento nº 0804364-05.2020.4.05.0000 

Agravante: UNIÃO  

Agravada: NATÁLIA BASTOS BONAVIDES 

Processo originário nº 0802121-11.2020.4.05.8400 

 

 

 

A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, nos autos do 

processo em epígrafe, por sua representante infra-assinada, vem, perante Vossa 

Excelência, requerer a RECONSIDERAÇÃO do decisum de Id. 4050000.20303990, 

ante as razões a seguir aduzidas. 

 

Cuida-se da Ação Popular nº 0802121-11.2020.4.05.8400, ajuizada por 

Natália Bastos Bonavides em face da União, objetivando que seja retirada a Ordem do 

Dia Alusiva ao 31 de março de 1964, do sítio eletrônico do Ministério da Defesa, além 

da abstenção de publicação de qualquer anúncio comemorativo relativo ao golpe de 

Estado praticado em 1964, em rádio, televisão, internet ou qualquer meio de 

comunicação escrita e falada. 

  

O MM. Juízo da 5ª Vara Federal deferiu o pedido liminar para “determinar 

aos réus que procedam à retirada da ordem do dia 31 de março de 2020, do sítio 

eletrônico do Ministério da Defesa, no prazo máximo de 05 dias, além da abstenção de 

publicação de qualquer anúncio comemorativo relativo ao golpe de Estado praticado em 

1964, em rádio e televisão, internet ou qualquer meio de comunicação escrita e/ou 

falada”. 

 

Inconformada, a União interpôs o agravo de instrumento em epígrafe, 

tendo esse Exmo. Desembargador Federal Relator negado o pedido liminar, por não 

vislumbrar a existência de risco de dano grave capaz de justificar a atribuição de efeito 

suspensivo ao agravo, ressaltando, ainda, que se trata de recurso com rito processual 

bastante célere. 
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Todavia, data vênia, a r. decisão em tela merece ser reconsiderada, por 

ter sido baseada na premissa equivocada de ausência de dano grave à União, decorrente 

da manutenção da liminar vergastada, consoante será a seguir demonstrado. 

 

De início, imperioso registrar o manifesto potencial danoso da decisão 

impugnada. É inegável que uma decisão judicial, ainda que proferida em sede de 

cognição sumária, determinando a exclusão de ato administrativo do Ministro da Defesa, 

publicado no sítio eletrônico do respectivo Ministério, sob o fundamento de que o 

referido ato exaltaria regime ditatorial, possui efeito catastrófico para a imagem da 

União, bem como para a própria economia do país. 

 

Isso porque, não se pode olvidar do potencial devastador de uma 

manchete midiática, devidamente articulada com viés político, visando desestabilizar a 

harmonia existente entre os Poderes da República, insculpida no art. 2º da Constituição 

Federal. 

 

No caso em apreço, a pauta midiática da liminar impugnada é evidente! 

 

A publicação de manchetes, nacionais e internacionais, dando conta da 

existência de decisão judicial que considera o ato praticado pelo Ministro da Defesa 

ATENTATÓRIO À DEMOCRACIA, possui o condão não só de macular a imagem do 

Estado Brasileiro, mas também de interferir danosamente na economia do país, 

que já se encontra severamente fragilizada pela pandemia COVID-19. 

 

Isso porque, atribuir à autoridade máxima das Forças Armadas, que 

possui competência constitucional para salvaguardar o Estado Democrático de Direito, 

na medida em que é a Instituição garantidora dos poderes constitucionais (art. 142 da 

Constituição Federal), a publicação de ato exaltador de regime ditatorial, provoca, no 

mínimo, INSEGURANÇA na política nacional, capaz, por si só, de afugentar investidores 

nacionais e internacionais. 

 

Ademais, eventual sentença de improcedência do pedido, prolatada anos 

depois, ou até mesmo a cassação da liminar, quando do julgamento do agravo, 

proferido, no melhor cenário, em um mês após a decisão recorrida, definitivamente não 

possui o condão de reverter os danos causados à União, tachada nacional e 

internacionalmente por suposta exaltação de regime autoritário. 
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É comezinho que as manchetes contendo erratas ou até mesmo juízos de 

retratação não possuem o mesmo efeito que os títulos midiáticos produzem. O saldo 

danoso delas decorrentes é irreversível! 

 

Ora Excelência, diante do exposto, resta evidente o PERIGO DA 

DEMORA INVERSO, uma vez que a decisão ora impugnada possui nítido caráter 

IRREVERSÍVEL!  

 

A esse respeito, relevante consignar trecho extraído de decisão proferida 

pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 

1010572-32.2020.4.01.0000, no sentido de que “deve ser salientado o perigo de 

irreversibilidade da medida, pois o cumprimento da decisão, na forma em que proferida, 

importaria em atribuição de responsabilidade que não resta provada de plano, com 

graves efeitos colaterais aos interesses públicos abrigados pela União”.  

 

Ademais, a decisão recorrida SUBVERTE A ORDEM PÚBLICA, na 

medida em que permite que se atribua à autoridade máxima das Forças Armadas ato 

considerado atentatório à democracia (violador ao dever constitucional da Instituição), 

bem como possui potencial de causar PREJUÍZO À ECONOMIA NACIONAL, 

decorrente do afugentamento de investidores nacionais e internacionais, ante a 

instabilidade política dela advinda. 

 

Como se não bastasse, a manutenção da referida liminar poderá causar, 

ainda, nefastas consequências nas relações internacionais do Brasil, por dar a 

impressão de endosso à alegada ofensa às instituições democráticas, em virtude da 

edição do ato atacado, dando azo à eventual invocação do art. 19 na Carta Democrática 

Interamericana de 2001, que assim dispõe: 

 

Artigo 19 

Com base nos princípios da Carta da OEA, e sujeito às suas 

normas, e em concordância com a cláusula democrática contida 

na Declaração da Cidade de Québec, a ruptura da ordem 

democrática ou uma alteração da ordem constitucional que afete 

gravemente a ordem democrática num Estado membro constitui, 

enquanto persista, um obstáculo insuperável à participação de 

seu governo nas sessões da Assembléia Geral, da Reunião de 

Consulta, dos Conselhos da Organização e das conferências 

especializadas, das comissões, grupos de trabalho e demais 

órgãos estabelecidos na OEA. 
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Por fim, imperioso registrar que a medida liminar impugnada possui 

caráter absolutamente satisfativo, estabelecendo, desde logo, a quebra do objeto a 

ser discutido por ocasião do julgamento do mérito, tendo já garantido o resultado útil à 

parte autora e danoso à Administração Pública. 

  

Nesse diapasão, ressalta-se o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, no sentido de  impossibilidade de concessão de liminar satisfativa, exauriente 

do próprio mérito da ação. Veja-se, a título de exemplificação, a ementa do seguinte 

julgado, ipsis litteris: 

  

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA LIMINAR. MANDADO 

DE SEGURANÇA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESPESAS. 

ACESSO. LIMINAR. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. MEDIDA 

SATISFATIVA. AGRAVO PROVIDO. LIMINAR INDEFERIDA. 

I - A concessão de medida liminar em mandado de segurança 

pressupõe a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final. 

Além disso, a impetrante não demonstrou urgência na publicação 

das informações buscadas. 

II - A medida liminar, ademais, se mostra satisfativa, isto 

é, esvazia o próprio objeto do mandamus. 

III - Agravo regimental provido, para indeferir a 

liminar. (grifou-se) 

(MS 28.177 MC-AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, 

Relator(a) p/ Acórdão:  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal 

Pleno, julgado em 30/09/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 

PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-03 PP-00429) 

  

E nem poderia ser diferente, posto que a Lei nº 8.437/92 expressamente 

veda a liminar satisfativa. Observe-se: 

  

Art. 1º - Não será cabível medida liminar contra atos do poder 

público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações 

de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência 

semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de 

segurança, em virtude de vedação legal. 

§ 3º - Não será cabível medida liminar que esgote, no todo 

ou em parte, o objeto da ação. (grifou-se) 

  

Desse modo, a União requer a imediata suspensão do provimento ora 

atacado, atribuindo-se efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I 

c/c § 4º, do art. 1012, do CPC. 

 

4/5



 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA REGIONAL DA UNIÃO – 5ª REGIÃO 

Av. Herculano Bandeira, nº 716, Pina – 51110-130 – Recife/PE  

Fone: (81) 2128-1200 – Fax: (81) 2128-1271/1272 - E-mail: pru5@agu.gov.br 

 

5 

 

Pede deferimento. 

 

Recife, 30 de abril de 2020. 

 

ALYNNE ANDRADE LIMA 

Advogada da União 

Procuradora-Regional da União da 5ª Região em exercício 
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