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CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, brasileiro, 

casado, advogado, registrado na OAB/SP sob o número 

346.140, com e-mail que declina 

carlosklomfahs@adv.oabsp.org.br, vem em nome da 

 SOCIEDADE BRASILEIRA 

com fundamento no artigo 5º inciso LXXIII da 

Constituição Federal e artigo 1º da Lei nº 4.717 de 1965 

propor 

AÇÃO POPULAR com pedido de suspensão liminar 

(artigo 5º, § 4º) contra a Portaria que instituí a COMISSÃO 



PERMANENTE DE REMUNERAÇÃO DOS MILITARES, 

do MINISTÉRIO DA DEFESA, com sede na Esplanada dos 

Ministérios Bl. Q Brasília - DF CEP: 70049-900, e da UNIÃO, 

pelas seguintes razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 

 

PRELIMINARMENTE 

 

GRATUIDADE 

Solicita-se a gratuidade das custas judiciais em face do 

direito constitucional de exercício da cidadania, assegurado 

pelo art. 5º, LXXVII da Constituição. 

 

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

HELY LOPES MEIRELLES1 e outros comentando 

sobre a competência da ação popular assim ensinou: 

 
Esclareça que a ação popular, ainda que ajuizada contea o Presidente 
da república, o presidente do senado, o presidente da câmara, o 
governador ou o prefeito, será processada e julgada perante a justiça de 
primeiro grau (federal ou comum) 

 

Assim, fosse ato administrativo inquinado do 

Governador, seria competente o Tribunal de Justiça de São 

Paulo, e no caso, sendo ato da Presidência da República, 

 
1 2012:89 



claro o interesse da União, consoante o artigo 109, I da 

Constituição Federal. 

Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal que 

(grifos nossos): 

 
Trata-se de ação popular constitucional, com pedido de liminar, 
ajuizada contra o Senhor Presidente da República, promovida por 
Vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com o objetivo de 
resguardar a integridade do Parque Nacional da Tijuca, 
alegadamente exposto a um "crescente processo de degradação"(fls. 
2).Devo observar, desde logo, que o autor popular em questão sequer 
comprovou a sua necessária condição de eleitor (RT 186/648 -RT 
436/131 - RTJ 89/240), descumprindo, desse modo, a exigência imposta 
pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 4.717/65, que dispõe, para esse específico 
efeito, que "A prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com 
o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda".  
 
Há, contudo, um insuperável obstáculo formal que impede o 
ajuizamento originário, perante o Supremo Tribunal Federal, da ação 
popular constitucional contra o Presidente da República.É que falece 
competência ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, 
originariamente, a presente causa. A Constituição Federal de 1988 - 
observando uma tradição que se inaugurou com a Carta Política de 
1934 - não incluiu o julgamento da ação popular na esfera das 
atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, mesmo 
naquelas hipóteses em que figure, como sujeito passivo da relação 
processual, o próprio Presidente da República.  
 
Na realidade, não há como dar trânsito, nesta Suprema Corte, à 
presente ação popular, eis que a causa em questão não se subsume a 
qualquer das hipóteses taxativamente enunciadas no rol inscrito no art. 
102, I, da Carta Política.Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, 
que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por 
qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de 
extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito 
estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser 
estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em 
numerus clausus pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta 
Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES 
FERREIRA FILHO," Comentários à Constituição Brasileira de 
1988",vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta 
própria Corte (RTJ 43/129 - RTJ 44/563 - RTJ 50/72 - RTJ 53/776).A 
ratio subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter 
absolutamente estrito da competência constitucional do STF,vincula-se 
à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da 
esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme 
ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o 
saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).É certo 
que o Supremo Tribunal Federal, não obstante as considerações 



precedentes - e sempre enfatizando os propósitos teleológicos do 
legislador constituinte - tem procedido, algumas vezes, em casos 
excepcionais, a construções jurisprudenciais que lhe permitem extrair, 
das normas constitucionais, por força de compreensão ou por efeito de 
interpretação lógico-extensiva, o sentido exegético que lhes é inerente 
(RTJ 80/327 - RTJ 130/1015 -RTJ 145/509, v.g.).Não é esse, porém, o 
caso dos autos.Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal -quer sob a égide da vigente Constituição republicana (RTJ 
141/344,Rel. Min. CELSO DE MELLO - Pet 296, Rel. Min. CÉLIO 
BORJA -Pet 352, Rel. Min. SYDNEY SANCHES - Pet 431, Rel. Min. 
NÉRI DA SILVEIRA - Pet 487, Rel. Min. MARÇO AURÉLIO - Pet 626, 
Rel. Min.CELSO DE MELLO - Pet 682, Rel. Min. CELSO DE MELLO - 
Pet 713, Rel.Min. CELSO DE MELLO), quer sob o domínio da Carta 
Política anterior (Pet 129, Rel. Min. MOREIRA ALVES) - firmou-se no 
sentido de que a competência originária desta Corte, por revestir-se 
de caráter estrito, não abrange as ações populares constitucionais, 
ainda que propostas com o objetivo de impugnar atos ou omissões do 
Presidente da República, das Casas que compõem o Congresso 
Nacional ou de Ministros de Estado. O Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, ao pronunciar-se sobre esse específico aspecto da questão, 
reconheceu não lhe assistir competência originária para processar e 
julgar ações populares constitucionais contra quaisquer autoridades - 
inclusive o próprio Presidente da República - cujos atos estejam 
sujeitos, em sede de mandado de segurança, à jurisdição imediata desta 
Corte:"  
 
Competência. Ação Popular contra o Presidente da República.- A 
competência para processar e julgar ação popular contra ato de 
qualquer autoridade, inclusive daquelas que, em mandado de 
segurança, estão sob a jurisdição desta Corte originariamente, é do 
Juízo competente de primeiro grau de jurisdição.  
 
Agravo regimental a que se nega provimento."(RTJ 121/17, Rel. Min. 
MOREIRA ALVES - grifei) Essa orientação jurisprudencial reflete-se no 
magistério da doutrina (ALEXANDRE DE MORAES," Direito 
Constitucional", p. 174,item n. 7.8, 3ª ed., 1998, Atlas; RODOLFO DE 
CAMARGO MANCUSO, "Ação Popular", p. 129-130, 1994, RT, v.g.), 
que também assinala não se incluir, na esfera de competência originária 
do Supremo Tribunal Federal, o poder de processar e julgar ações 
populares ajuizadas contra o Presidente da República. Esse mesmo 
entendimento é perfilhado por HELY LOPES MEIRELLES ("Mandado 
de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 'Habeas 
Data'", p. 122, 19ª ed., 1998, atualizada por Arnoldo Wald, Malheiros), 
cuja autorizadíssima lição deixou consignada a seguinte advertência:"  
 
Esclareça-se que a ação popular, ainda que ajuizada contra o 
Presidente da República, o Presidente do Senado, o Presidente da 
Câmara dos Deputados, o Governador ou o Prefeito, será processada 
e julgada perante a Justiça de primeiro grau (Federal ou Comum). 
"Sendo assim, tendo presentes as razões expostas, não conheço desta 
ação popular constitucional, por absoluta ausência de competência 
originária do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual nego 
trânsito ao processo em questão, ficando prejudicada, em 
conseqüência, a apreciação da medida liminar. Arquivem-se os 
presentes autos. 



Publique-se. Brasília, 31 de julho de 1998.Ministro CELSO DE MELLO 
Presidente 3 
 
(STF - Pet: 1546 RJ, Relator: Min. PRESIDENTE, Data de Julgamento: 
31/07/1998,  Data de Publicação: DJ 17/08/1998<span 
id="jusCitacao"> PP-00023</span>) 

 

Por fim, afirma o autor sobre a competência territorial 

que: 
Quando o pleito interessar à União e a qualquer outra pessoa ou 
entidade, será competente o juiz das causas da União, isto é, o juiz 
federal da seção judiciária em que se verificou o ato lesivo. 

 

 

Além disso, há previsão inserta e expressa no artigo 

109, § 2º, da CF/88 que faculta o ajuizamento da ação na 

capital da seção judiciária do autor, verbis: 

 
§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção 
judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver 
ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja 
situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 

 

Portanto, preenchido os requisitos de competência 

para distribuição do presente processo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I - DOS FATOS 

 

O  Ministério da Defesa publicou na edição do Diário 

Oficial da União, a Portaria nº 42, de 27 abril de 2020, que 

dispõe sobre "instituição de comissão para discutir a 

remuneração de militares das Forças Armadas”, eis a 

íntegra: 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em: 05/05/2020 | Edição: 84 | Seção: 1 | Página: 19 
Órgão: Ministério da Defesa/Gabinete do Ministro 

PORTARIA NORMATIVA Nº 42/GM-MD, DE 27 DE ABRIL DE 
2020 

Institui a Comissão 
Permanente de 
Remuneração dos Militares. 

O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal, e 
considerando o que consta do Processo Administrativo nº 60582.000067/2020-
24, resolve: 

Art. 1º Fica instituída a Comissão Permanente de Remuneração dos 
Militares com competência para assessorar o Secretário-Geral, em conjunto com 
a Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto, nos assuntos relativos à 
remuneração e aos proventos dos militares das Forças Armadas e de seus 
pensionistas, especialmente com: 

I - estudos, produção do conhecimento e geração de memória; 



II - estudos que auxiliem nas tratativas de reajustes periódicos na 
remuneração e proventos dos militares e de seus pensionistas; 

III - análise e acompanhamento das propostas legislativas em 
tramitação no Congresso Nacional; 

IV - tratativas com representantes da área econômica do Governo 
Federal, visando ao atendimento das demandas remuneratórias das Forças 
Armadas, sem prejuízo das atribuições de outros órgãos do Ministério da Defesa; 

V - interlocução com os demais órgãos das áreas afetas às questões 
remuneratórias do Governo Federal sobre os pleitos das Forças Armadas; e 

VI - contribuições à elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
da Lei Orçamentária Anual, em articulação com os demais órgãos competentes 
no âmbito do Ministério da Defesa. 

Art. 2º Ao prestar o assessoramento de que trata o art. 1º desta 
Portaria Normativa, a Comissão Permanente de Remuneração dos Militares 
observará as seguintes diretrizes: 

I - aperfeiçoar, continuamente, a política de remuneração dos 
militares das Forças Armadas e de seus pensionistas; e 

II - buscar meios para possibilitar a implementação da política de 
remuneração, visando: 

a) ajustar-se à evolução científico-tecnológica dos modernos teatros 
de operações (naval, terrestre, aeroespacial e cibernético), a qual requer do 
militar o contínuo aperfeiçoamento profissional no decorrer de sua carreira; 

b) tornar as carreiras das Forças Armadas competitivas frente a 
outras alternativas, sejam elas públicas ou privadas, com ênfase em indicadores 
de comparação com as demais carreiras típicas de Estado; 

c) prover segurança econômica aos membros da carreira militar, 
quando do ingresso na inatividade; 

d) compor a remuneração de partes variáveis que permitam o 
incentivo à capacitação e sirvam como fatores de distinção nas atividades 
militares; 

e) valorizar o nível de responsabilidade atribuído ao militar e as 
peculiaridades da profissão militar, compreendendo: 

1. ocupação de cargos e exercício de funções de comando, chefia ou 
direção em organizações militares, nas diversas regiões do País ou no exterior, 
e de assessoramento superior; e 

2. desempenho do serviço em condições insalubres e perigosas ou 
em localidades onde as condições ambientais ou socioeconômicas acarretem 
riscos à integridade física ou ônus à saúde e à educação do militar e de seus 
familiares; 

f) considerar a disponibilidade permanente, quer na ativa ou na 
reserva; 



g) compensar adequadamente a execução de atividades peculiares 
que exijam habilitações específicas ou impliquem desgaste orgânico ou 
psicológico; e 

h) promover o recrutamento e a retenção de profissionais de todos os 
níveis sociais e de diferenciadas áreas de formação acadêmica, suprindo as 
demandas das Forças Armadas por recursos humanos altamente qualificados. 

Art. 3º A Comissão Permanente de Remuneração dos Militares é 
composta por dois representantes, sendo um titular e um suplente, de cada um 
dos seguintes órgãos: 

I - Secretaria-Geral, por intermédio da Secretaria de Pessoal, Ensino, 
Saúde e Desporto; 

II - Comando da Marinha; 

III - Comando do Exército; e 

IV - Comando da Aeronáutica. 

§ 1º Os Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica 
indicarão seus respectivos representantes à Secretaria-Geral. 

§ 2º O representante da Secretaria-Geral será o Coordenador da 
Comissão Permanente de Remuneração dos Militares. 

§ 3º Os membros titulares da Comissão Permanente de 
Remuneração dos Militares serão oficiais-generais da ativa ou ocupantes de 
cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, no 
mínimo, de nível 5, nomeados em ato do Secretário-Geral do Ministério da 
Defesa. 

§ 4º A critério da Comissão Permanente de Remuneração dos 
Militares, poderão ser convocados assessores técnicos para apoio nos trabalhos 
da comissão. 

§ 5º O Coordenador da Comissão Permanente de Remuneração dos 
Militares indicará responsável para secretariar as reuniões. 

§ 6º A Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto prestará 
apoio administrativo à Comissão Permanente de Remuneração dos Militares. 

Art. 4º Compete ao Coordenador da Comissão Permanente de 
Remuneração dos Militares: 

I - convocar os membros para as reuniões da Comissão; 

II - coordenar as reuniões da Comissão; 

III - distribuir, com antecedência, a pauta das reuniões; e 

IV - por iniciativa própria ou por solicitação de qualquer membro da 
Comissão, solicitar a presença de profissionais para participar das reuniões, com 
a finalidade de prestar orientações, esclarecimentos ou informações sobre as 
matérias em apreciação. 



Art. 5º Compete ao Secretário da Comissão Permanente de 
Remuneração dos Militares: 

I - organizar a pauta com os temas a serem tratados e enviá-la ao 
Coordenador para posterior distribuição; 

II - providenciar a convocação para as reuniões dando conhecimento 
aos seus membros e aos eventuais participantes do local, data, hora e pauta da 
reunião; 

III - providenciar o local, os recursos audiovisuais, tecnológicos e 
demais suprimentos para a realização das reuniões; 

IV - secretariar as reuniões e coletar em lista de presença as 
assinaturas de todos os membros ou convidados que participaram da reunião; 

V - elaborar e lavrar as respectivas atas, submetê-las à aprovação 
dos membros da Comissão e providenciar sua divulgação, se couber; e 

VI - organizar o arquivo próprio da Comissão. 

Art. 6º Compete aos membros da Comissão Permanente de 
Remuneração dos Militares: 

I - examinar previamente às reuniões os temas constantes da pauta 
dos documentos postos à sua disposição; 

II - decidir as matérias a serem incluídas na pauta da reunião; 

III - solicitar a realização de reuniões da Comissão, ordinárias ou 
extraordinárias; 

IV - emitir pareceres sobre os assuntos em estudo na Comissão 
Permanente de Remuneração dos Militares, em conformidade com as 
recomendações de sua respectiva Força e da Secretaria-Geral; 

V - efetuar estudos complementares e providenciar, junto à sua 
respectiva Força ou à Secretaria-Geral, dados e informações, objetivando 
subsidiar os estudos da Comissão Permanente de Remuneração dos Militares; 
e 

VI - manter o respectivo Comandante da Força e o Secretário-Geral 
informados sobre o andamento e as conclusões dos estudos da Comissão 
Permanente de Remuneração dos Militares. 

Art. 7º A participação na Comissão Permanente de Remuneração dos 
Militares não ensejará qualquer remuneração para os seus membros e os 
trabalhos nela desenvolvidos serão considerados como prestação de relevante 
serviço. 

Art. 8º O Secretário-Geral do Ministério da Defesa e os Comandantes 
de Força deverão, no prazo de dez dias contado da publicação desta Portaria 
Normativa, indicar os respectivos representantes. 

Art. 9º A Comissão Permanente de Remuneração dos Militares 
reunir-se-á: 

I - ordinariamente: 



a) até trinta dias antes do prazo final da apresentação de sugestões 
de alteração no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias; e 

b) até noventa dias antes do prazo do Poder Executivo para 
apresentar o Projeto de Lei Orçamentária Anual ao Congresso Nacional; ou 

II - extraordinariamente: em razão de solicitação de quaisquer de 
seus membros. 

Parágrafo único. Os membros da Comissão Permanente de 
Remuneração dos Militares que se encontrarem no Distrito Federal se reunirão 
presencialmente e os membros que se encontrem em outros entes federativos 
participarão da reunião preferencialmente por meio de videoconferência. 

Art. 10. Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 

FERNANDO 
AZEVEDO E 
SILVA 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 

 

 

 

Entre as principais medidas decorrentes da portaria 

"comissão para discutir a remuneração de militares das 

Forças Armadas”, estão as seguintes: 

 

Art. 1º Fica instituída a Comissão Permanente de Remuneração 

dos Militares com competência para assessorar o Secretário-

Geral, em conjunto com a Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e 

Desporto, nos assuntos relativos à remuneração e aos proventos 

dos militares das Forças Armadas e de seus pensionistas, 

especialmente com 

 

V - interlocução com os demais órgãos das áreas afetas às 

questões remuneratórias do Governo Federal sobre os pleitos das 

Forças Armadas; e 



 

Art. 2º Ao prestar o assessoramento de que trata o art. 1º desta 

Portaria Normativa, a Comissão Permanente de Remuneração 

dos Militares observará as seguintes diretrizes: 

 

I - aperfeiçoar, continuamente, a política de remuneração dos 

militares das Forças Armadas e de seus pensionistas; e 

 

II - buscar meios para possibilitar a implementação da política de 

remuneração, visando: 

 

a) ajustar-se à evolução científico-tecnológica dos modernos 

teatros de operações (naval, terrestre, aeroespacial e cibernético), 

a qual requer do militar o contínuo aperfeiçoamento profissional 

no decorrer de sua carreira; 

 

b) tornar as carreiras das Forças Armadas competitivas frente a 

outras alternativas, sejam elas públicas ou privadas, com ênfase 

em indicadores de comparação com as demais carreiras típicas 

de Estado; 

 

c) prover segurança econômica aos membros da carreira militar, 

quando do ingresso na inatividade; 

 

d) compor a remuneração de partes variáveis que permitam o 

incentivo à capacitação e sirvam como fatores de distinção nas 

atividades militares; 

 

e) valorizar o nível de responsabilidade atribuído ao militar e as 

peculiaridades da profissão militar, compreendendo: 

 

1. ocupação de cargos e exercício de funções de comando, chefia 

ou direção em organizações militares, nas diversas regiões do 

País ou no exterior, e de assessoramento superior; e 



 

2. desempenho do serviço em condições insalubres e perigosas 

ou em localidades onde as condições ambientais ou 

socioeconômicas acarretem riscos à integridade física ou ônus à 

saúde e à educação do militar e de seus familiares; 

 

f) considerar a disponibilidade permanente, quer na ativa ou na 

reserva; 

 

g) compensar adequadamente a execução de atividades 

peculiares que exijam habilitações específicas ou impliquem 

desgaste orgânico ou psicológico; e 

 

h) promover o recrutamento e a retenção de profissionais de 

todos os níveis sociais e de diferenciadas áreas de formação 

acadêmica, suprindo as demandas das Forças Armadas por 

recursos humanos altamente qualificados. 

 

 

É fora de dúvida que estamos diante de um dos 

maiores desafios em nível local e global de combate a um 

vírus pandêmico, em pleno vigor do Decreto nº 06 de 2020, 

oriundo do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 88/20, que 

também criou uma comissão mista composta por seis 

deputados e seis senadores, com igual número de suplentes, 

para acompanhar os gastos e as medidas tomadas pelo 

governo federal no enfrentamento do problema, confira-se 

excerto: 

 



O Congresso Nacional decreta: 

 

 Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do 

art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

notadamente para as dispensas do atingimento dos 

resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 

11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de 

que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade 

pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos 

termos da solicitação do Presidente da República 

encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de 

março de 2020 

 

Tal decreto revela, como desnecessário dizer, o esforço 

nacional para direcionar todos os recursos possíveis no 

enfrentamento do tema, notadamente aos seus reflexos 

econômicos, sociais e políticos. 

Todavia, a sociedade brasileira se vê surpreendida 

com: “discussão sobre aperfeiçoar, continuamente, a política 

de remuneração dos militares das Forças Armadas e de seus 

pensionistas; buscar meios para possibilitar a 

implementação da política de remuneração; tornar as 

carreiras das Forças Armadas competitivas frente a outras 

alternativas”. 

Resultando daí seu interesse notadamente público e 

sua proteção por meio desta ação popular. 



 

 

II - DA AÇAO POPULAR 

 

NAGIB SLAIBI FILHO em artigo2 sobre “Ação 

Popular”, escrito para a Revista da Escola da Magistratura 

do Estado do Rio de Janeiro, citando clássica definição dada 

por JOSÉ AFONSO DA SILVA escreveu: 

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

 

 

Laborando sobre ação popular DIOGO CALDAS 

LEONARDO DANTAS3, na introdução ao seu artigo na 

Revista Jurídica da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, preambula: 

 
A ação popular se mostra como antigo mecanismo jurídico brasileiro, 
estando presente, ainda que de forma embrionária, até mesmo no 
antigo regime das Ordenações, apresentando-se, mesmo naquela 
época, como meio de defesa ou conservação da coisa pública (...) 

 

 
2 Revista da EMERJ. v.6, n.22, 2003. 
3 2011:12. Revista Juridica In Verbis. ISSN nº 1413-2605. Ano XVI – Jan/Jun 

2011. 



 

RODRIGO MAZZEI em obra de Coordenadoria de 

FREDIE DIDIER JUNIOR4 e JOSÉ HENRIQUE MOUTA 

sobre “Tutela jurisdicional coletiva”, explica a importância 

da ação popular enquanto integrante do sistema da tutela 

coletiva: 
 

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

 

ELPÍDIO DONIZETTI e MARCELO MALHEIROS 

CERQUEIRA em “Curso de Processo Coletivo5”, citando o 

resumo feito por GEISA DE ASSIS RODRIGUES sobre o viés 

politico e de controle social da ação popular, leciona: 

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

 

 MARIA HELENA DINIZ6 em “Dicionário jurídico” 

conceitua ação popular como: 

 
4 2009:373. 
5 2010:477 
6 2005:81 



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

 

No Brasil a ação popular encontrou assento na 

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

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

 

Foi omissa na Carta de 1937, nas Constituições de 1946 

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

mantiveram a ação no artigo 153. 

 A Lei foi regulada posteriormente pela Lei nº 

4.717/1965 oriunda de anteprojeto de Seabra Fagundes e 

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

Mister repisar que protege-se na ação popular o 

interesse geral, (patrimônio público e moralidade 

administrativa) não direito próprio e sim o da coletividade. 

PEDRO DA SILVA DINAMARCO7 participando de 

volumosa obra intitulada: “Comentários à Lei de Ação Civil 

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



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

ação popular: 
 

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

 

 

Corrobora UADI LÂMMEGO BULOS8 em 

“Constituição Federal anotada”, a origem da ação: 

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

garantir direito próprio do povo. 
 

PAULO BONAVIDES9, JORGE MIRANDA e 

WALBER DE MOURA AGRA, em “Comentários à 

Constituição de 1988”, do articulista SÉRGIO CRUZ 

ARENHART, sobre a ação popular, comentou: 

 
É corrente dizer que o direito de ação tem hierarquia constitucional, 
assentada nessa garantia de acesso à jurisdição, posta no artigo 5º, 
LXXIII da CF. Não há dúvida de que essa assertiva é procedente, o que 
coloca a ação como uma garantia individual fundamental, do que 
decorre especial proteção dentro da ordem jurídica nacional. 
 
Trata-se de instrumento que não tem por finalidade precípua a defesa 
de direitos individuais, mas sim a proteção da cidadania e do interesse 
público. [..] de proteger toda coletividade. 

 

 
8 2009:388 
9 2009:287 



 

ALEXANDRE DE MORAES10 em “Constituição do 

Brasil Interpretada”, explica sobre os seus requisitos objetivo 

e subjetivo da ação popular: 

 
 

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

 

 

Por fim no Direito Comparado11, encontramos a 

previsão da ação popular nos seguintes países: 

 

 Constituição Portuguesa de 1976, artigo 52; 

 Constituição da Espanha de 1978, artigo 125; 

 Constituição do Peru de 1979, artigo 295; 

 Constituição da Itália, artigo 113; 

 Constituição da Baviera de 1946; 

 Constituição dos Estados Unidos no citizen action 

por força da Lei Federal de 1970; 

 Na Inglaterra e na Austrália há o relator action; 

 
10 2003:430 
11 José Arnaldo Vitagliano. Ação Popular características gerais e direito 

coparado. Disponível em: http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15362-15363-1-
PB.pdf.. Acesso em: 12/03/2016. 



 Na França; 

 No México desde 1840, na Constituição de 1857 e 

de 1917; 

 E por fim na Áustria. 

 

Sendo, pois, o remédio constitucional posto à 

disposição do cidadão para a defesa do patrimônio público e 

da observância de uma interpretação conforme a 

constituição com seus valores e princípios. 

 

III - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO 

PEDIDO 

 

Passa-se a fundamentar a razão pela qual deve ser 

julgada procedente esta ação popular que objetiva anular 

portaria do Ministério da Defesa, eivado de 

inconstitucionalidade e ilegalidade. 

Ab initio há que se separar o interesse público primário 

(de abrangência coletiva e social) do interesse público 

secundário (Poder Executivo da União). 

Classificação do Interesse Público. 



“Nem sempre os governantes fazem o melhor para a 

coletividade12: políticas econômicas e sociais ruinosas, 

guerras, desastres fiscais, decisões equivocadas pautadas em 

falhas no momento da definição de prioridades, 

malbaratamento dos recursos públicos. Não raro, as ações 

mal sucedidas da Administração Pública contrapõem 

governantes e governados, Estado e indivíduos”. 

Como o interesse do Estado ou dos governantes não 

coincide necessariamente com o interesse geral da 

coletividade, é correto afirmar que o interesse público não é 

exclusivamente um interesse do Estado. Renato Alessi1 

entendeu oportuno distinguir o interesse público primário 

do interesse público secundário.  

Com efeito, em suas decisões, nem sempre o 

governante atende ao real interesse da comunidade, 

podendo ocorrer que a Administração esteja imbuída da 

defesa de interesses unicamente da Administração, mas não 

necessariamente interesses públicos. Celso Antônio (p. 55) 

traz a diferenciação entre interesse público primário e 

secundário. 

Primário: coincide com a realização de políticas públicas voltadas para o 

bem estar social. Satisfaz o interesse da sociedade, do todo social. O interesse 

 
12Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalTvJustica/portalTvJusticaNoticia/anexo/Curso_de_Dir
eto_Administrativo__Aurea_Ramim.doc. Acesso em: 17.10.2017. 



público primário justifica o regime jurídico administrativo e pode ser 

compreendido como o próprio interesse social, o interesse da coletividade como 

um todo. Pode-se afirmar também que os interesses primários estão ligados aos 

objetivos do Estado, que não são interesses ligados a escolhas de mera 

conveniência de Governo, mas sim determinações que emanam do texto 

constitucional, notadamente do art. 3º da Constituição Federal. 

 

Secundário: decorre do fato de que o Estado também é uma pessoa 

jurídica que pode ter interesses próprios, particulares. “O Estado pode ter, tanto 

quanto as demais pessoas, interesses que lhe são particulares, individuais.”  Estes 

interesses existem e devem conviver no contexto dos demais interesses 

individuais. De regra, o interesse secundário tem cunho patrimonial, tendo como 

exemplos o pagamento de valor ínfimo em desapropriações, a recusa no 

pagamento administrativo de valores devidos a servidor público, a título de 

remuneração. 

 

A Portaria vergastada da forma como seu contexto 

deixa entrever revela-se como eivado de contornos 

políticos, haja vista como o tema, ainda que relevante, é 

inoportuno! 

De mais a mais revela-se à sociedade uma “manobra” 

do Poder Político; uma dentre inúmeras formas de beneficiar 

a ala militar do Governo, com clara violação dos atos 

administrativos discricionário, que devem observar os 

contornos da motivação (necessidade, adequação e 

razoabilidade strictu sensu), meios (processual, 



competência) e fins (interesse público), sob pena de 

DEVIDA intervenção do Poder Judiciário. 

Todavia, no caso sub judice, o contexto deixa entrever 

para o mais incauto ou o mais previdente, tratar-se de ato 

político que beneficia a ala militar em momento inoportuno, 

em que a sociedade nacional e internacional luta para 

“arregimentar pecúnias” para o tratamento à Pandemia do 

Coronavírus em seus aspectos preventivos, repressivos e 

compensatórios. 

O momento tem exigido esforços da iniciativa privada 

e também pública, seja do “congelamento” do reajuste dos 

servidores civis da União13, seja a redução de verbas de 

vereadores de  Municípios como de São Paulo14, com o título: 

“Câmara de SP aprova redução de 30% no salário dos 

vereadores e nas verbas de gabinete, mas não diminuí salário 

de comissionados, os Recursos economizados serão 

destinados às ações das secretarias de Saúde e Assistência 

 
13 A aprovação do congelamento de salários dos servidores públicos municipais, 
estaduais e federais e dos membros dos três Poderes até dezembro de 2021 foi 
um dos pontos mais discutidos entre os senadores, neste sábado (2), na votação 
do substitutivo aos Projetos de Lei Complementar (PLPs) 149/2019 e 39/2020. 
O texto estabelece a compensação a estados e municípios pela perda de 
arrecadação provocada pela pandemia de coronavírus. 

Fonte: Agência Senado 

 
14 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/24/camara-aprova-

reducao-de-30percent-no-salario-dos-vereadores-e-nas-verbas-de-gabinete-mas-nao-diminui-
salario-de-comissionados.ghtml 



Social durante o enfrentamento do coronavírus na capital 

paulista”. 

E por qual razão não deve a UNIÃO por meio de seus 

Ministérios, também se juntar a essa batalha e abrir mão 

temporariamente de qualquer debate sobre esse assunto? 

Trata-se, portanto, como se apresentará de vício de 

fundo, uma profusão tanto de violações a princípios, e 

valores afetos à Constituição. 

Explica-se. 

A natureza jurídica de uma portaria ministerial 

inscreve-se entre os atos administrativos do exercício regular 

dos Ministérios, de nítido caráter discricionário de 

conveniência e oportunidade. 

Todavia a Constituição revela os contornos, limites e 

razões para que tais atos administrativos discricionários 

possam operar. 

Dentre eles os princípios da moralidade, já que afeta a 

justiça na divisão de sacrifícios exigidos da sociedade, da 

proporcionalidade, pois não se ajusta aos princípios da 

razoabilidade (necessidade, adequação e razoabilidade 

strictu sensu) e da isonomia,  pois o debate colima “tratativas 

com representantes da área econômica do Governo Federal, 

visando ao atendimento das demandas remuneratórias das 



Forças Armadas” (cf. art. 1º, IV da Portaria), isto é, busca sem 

cogitar ou considerar a tragédia nacional e internacional 

vivida pela(s) sociedades(s) privilegiando 

inoportunamente uma parcela de servidores militares, 

enquanto os servidores civis tem seus “salários”, 

“congelados”; a iniciativa privada com ausência de fluxo de 

caixa, sem vendas; trabalhadores sem emprego, sem comida 

e sem auxílio emergencial à contento! 

Razão pela qual entendemos que há clareza solar de 

indubitável certeza de que a Portaria ministerial vergastada, 

inobservar os motivos, meios e fins do ato administrativo 

discricionário, violando frontalmente o interesse público 

primário e os princípios da moralidade pública, 

razoabilidade e isonomia, apta a ensejar, em nome do povo 

brasileiro, a presente ação popular de nítido caráter difuso, 

coletivo e de interesse nacional. 

 

 

IV - DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR OU 

DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, NOS TERMOS DO 

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE 

 



Pelo princípio da fungibilidade requer de Vossa 

Excelência, alternativamente, a escolha da concessão da 

medida liminar de tutela antecipada.  

A prova inequívoca e a verossimilhança das alegações 

podem ser inferidas, in totun, o dano irreparável ou de difícil 

reparação, conforme toda linha argumentativa expressa 

nesta exordial. 

Portanto, o fumus boni iuris está presente conforme 

demonstrado no item anterior. 

Quanto ao periculum in mora, também se faz presente 

diante dos efeitos da Portaria. 

 Presente os dois requisitos legais, o autor em defesa 

da coletividade faz jus à concessão da medida liminar ou a 

antecipação de tutela, conforme o poder geral de cautela dos 

magistrados. 

 

V - DOS REQUERIMENTOS 

 

a) Citação da União-AGU para querendo apresente 

defesa no prazo legal; 

b) Intimação do Ministro da Defesa; 

c) Intimação do Ministério Público Federal na forma 

do artigo 4ª da Lei 4.717/65; 



d) Deferimento da gratuidade e da liminar. 

e) Cominação de multa diária de R$ 100.000,00 pelo 

não cumprimento da liminar; 

 

 

VI - DO PEDIDO 

 

Ex positis, pede-se LIMINARMENTE a suspensão dos 

efeitos ato impugnado (Portaria nº 42, de 27 de abril de 2020), 

por violar o interesse público primário e os princípios da 

inobservar motivos, meios e fins do ato administrativo 

discricionário, violando frontalmente o interesse público 

primário e os princípios da moralidade pública. 

 E no mérito a invalidade da portaria com a 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para confirmar a 

liminar concedida. 

  

VII - DO VALOR DA CAUSA 

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

 

 

 

 

 



Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Santo Paulo, 06 de maio de 2020. 

CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS 

[assinatura por certificado digital] 

OAB/SP Nº 346.140. 


