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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 

MM. 4ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA  

 

Ação Popular 

Processo nº 1035354-88.2020.4.01.3400 

 

 

 

 

 

IVAN VALENTE e MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, já qualificados 

nos autos da ação em epígrafe que contendem com JAIR MESSIAS 

BOLSONARO; UNIÃO FEDERAL, representada pelo MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA; e PAULO ROBERTO NUNES GUEDES, vêm, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, interpor 

RECURSO DE APELAÇÃO 

com fundamento no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, 

conforme as razões anexas, requerendo o regular processamento e 

encaminhamento ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para julgamento, 

ressaltando-se a isenção de custas processuais nos termos legais.  

Nestes termos,  

Pede deferimento 

Brasília, 13 de julho de 2020. 

 

Alberto de Almeida Canuto 

278.267 OAB/SP 
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Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

Colenda Câmara, 

Ínclitos Julgadores, 

 

 

 
1. SÍNTESE FÁTICA 

 
Trata-se de Ação Popular movida pelos APELANTES em face do atual 

presidente da República, JAIR BOLSONARO, e do MINISTÉRIO DA ECONOMIA e 

seu atual ministro, PAULO GUEDES, motivada pela nomeação de Abraham 

Weintraub ao cargo de diretor-executivo no Banco Mundial, realizada e 

corroborada pelos APELADOS. 

Considerando a atual conjuntura política brasileira e as inúmeras 

polêmicas e controvérsias oriundas da saída do ex-ministro da Educação 

Abraham Weintrab do referido ministério, sua ida aos Estados Unidos e a 

indicação ao Banco Mundial, a inicial apontou a ilegalidade na nomeação de 

Weintraub ao banco, evidenciando, em tal ato administrativo, desvio de 

finalidade e inexistência de motivos (comprovados pela conduta absolutamente 

inadequada e desrespeitosa do indicado em relação aos interesses brasileiros e 

aos valores democráticos do país, o que não poderia motivar a indicação de um 

indivíduo que sequer tem idoneidade moral para um dos mais altos cargos em 

um organismo internacional multilateral), além de ilegalidade do objeto, diante 

da ofensa manifesta a princípios da administração pública tais como os da 

impessoalidade e moralidade administrativa. 

Apesar disso, a r. sentença foi proferida nos seguintes termos: 
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Cuida-se de mais uma Ação Popular de cunho partidário 

e ideológico visando envolver o Poder Judiciário na lawfare 

empreendida no universo político partidário. 

O autor sustenta suas alegações em notícias de jornais e 

na própria indignação contra atos e agentes do Poder 

Executivo. 

O seu objetivo é, básica e resumidamente, IMPEDIR 

QUE O SENHOR ABRAHAM BRAGANÇA DE 

VASCONSELLOS WEINTRAUB SEJA NOMEADO 

PARA O CARGO DE DIRETOR EXECUTIVO DO 

BANCO MUNDIAL. 

É o relatório.  

Toda a linha de argumentação do autor popular se baseia 

na suposição de que reportagens, postagens e 

manifestações em redes sociais reflitam a realidade. 

Sustenta suas alegações em matérias jornalísticas e 

postagens em redes sociais (Twitter, Instagran, facebook 

etc.) para, com base nisso, pedir que o Judiciário promova 

o patrulhamento ideológico do Governo e suas 

indicações, nomeações e demais atos. 

Divulgação de “fatos” e opiniões nas redes sociais das 

quais o autor participa não são hábeis a ensejar 

intervenção do Judiciário em atos de Governo. Da mesma 

forma os divulgados nos veículos de imprensa tradicionais 

escolhidos pelo autor. 

A credibilidade de tudo isso é bastante subjetiva e 

insuficiente para ensejar atuação judicial em Ação 

Popular. 

O autor não apontou fato concreto, específico. O que 

pretende, na verdade, é que, por ordem judicial, seja 

alterada a política de atuação de órgão do Poder 

Executivo. 

Patrulhamento ideológico não é papel do Poder 

Judiciário. 

Indefiro, assim, a petição inicial e julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso 

IV do Código de Processo Civil. 
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Desse modo, diante da inconformidade dos APELANTES diante da 

decisão proferida em primeira instância, faz-se imperiosa a interposição do 

presente recurso, a fim de que sejam garantidos os direitos difusos da 

comunidade aqui defendidos, como melhor será demonstrado adiante. 

 

2. DAS RAZÕES DA REFORMA 

2.1. Da necessária elucidação contextual 

Em primeiro lugar, tendo em vista que o objeto da presente ação 

envolve diversos fatos polêmicos e controversos (cuja credibilidade foi 

expressamente questionada na r. sentença), faz-se imprescindível que seja 

retomada a contextualização da trama utilizada também em inicial, para melhor 

compreensão do E. Tribunal.  

Vejamos. 

Como noticiado exaustivamente, o ex-ministro da educação Abraham 

Weintraub deixou o referido Ministério no dia 18 de junho de 2020, sendo o 

décimo Ministro a deixar o governo de JAIR BOLSONARO. Ao anunciar a saída, 

Weintraub publicou vídeo em suas redes sociais afirmando ter recebido um 

convite do governo para trabalhar no Banco Mundial.1 

Trata-se de vídeo público, com falas, gestos, expressões, do 

próprio ex-Ministro! Entende-se inquestionável a sua ocorrência.  

Em nota, o governo federal confirmou a indicação de Weintraub para 

assumir o cargo de diretor-executivo do grupo de países que o Brasil lidera no 

Banco Mundial.2  

                                                 
1
 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/18/weintraub-confirma-sua-

saida-do-ministerio-da-educacao.htm. Acesso em 07 de julho de 2020. 
2
 https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/18/governo-brasileiro-oficializa-

indicacao-de-weintraub-para-o-banco-mundial.htm. Acesso em 07 de julho de 2020. 

Num. 277331900 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: ALBERTO DE ALMEIDA CANUTO - 13/07/2020 19:48:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071319484418300000273055052
Número do documento: 20071319484418300000273055052



 
_______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Alameda Barros, 275, cj. 63 – Santa Cecília – São Paulo – SP – CEP 01242-001 

(11) 3661-3006 – albertocanutoadv@gmail.com 

A cadeira representada pelo país integra a Colômbia, Equador, 

Trinidad e Tobago, Filipinas, Suriname, Haiti, República Dominicana e 

Panamá, nações (constituency) as quais devem aprovar a indicação. Se eleito pelo 

constituency, ele cumprirá o mandato que termina em 31 de outubro de 2020, 

quando será necessária nova nomeação e eleição. O salário do cargo 

corresponde a R$1,34 milhão anuais, sendo que Weintraub teria de morar em 

Washington3. 

No entanto, a saída do ex-ministro, sua ida aos Estados Unidos e a 

indicação ao Banco Mundial envolveram diversas controvérsias e polêmicas, a 

serem a seguir exploradas para melhor compreensão do objeto da ação em 

epígrafe. 

Weintraub está sendo investigado em dois inquéritos, ambos cujo 

trâmite se iniciou no Supremo Tribunal Federal. Não são notícias avulsas 

desprovidas de credibilidade, mas fato concreto, também inquestionável.  

O Ministro Celso de Mello autorizou a abertura de um dos 

procedimentos pela Polícia Federal para investigar o ex-Ministro por suspeita 

de crime de racismo por conta das declarações que fez em sua conta do Twitter 

sobre a China4, acusando Pequim, sem embasamento, de esconder informações 

sobre o coronavírus do resto do mundo para posteriormente lucrar com leilões 

de equipamentos médicos – e, ainda, após reclamações do país oriental, afirmou 

que pediria desculpas se a China vendesse mil respiradores a preço de custo 

para o Brasil, debochando da situação.5  

                                                 
3
 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/19/banco-mundial-confirma-recebimento-de-

indicacao-e-diz-que-weintraub-tera-que-ser-aprovado-por-grupo.ghtml. Acesso em 07 de julho de 
2020. 
4
 https://oglobo.globo.com/mundo/stf-abre-inquerito-para-investigar-weintraub-por-suspeita-

de-crime-de-racismo-contra-china-manda-pf-interrogar-ministro-da-educacao-24400256. Acesso 
em 07 de julho de 2020. 
5
 https://oglobo.globo.com/mundo/china-chama-comentario-de-weintraub-de-fortemente-

racista-aponta-influencia-negativa-em-relacao-com-brasil-1-24353469. Acesso em 07 de julho de 
2020. 
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Em nota, a embaixada chinesa em Brasília afirmou que o ex-ministro, 

"ignorando a posição defendida pela parte chinesa em diversas gestões, fez declarações 

difamatórias contra o país em redes sociais, estigmatizando Pequim ao associá-lo à origem da 

Covid-19". 

"Deliberadamente elaboradas, tais declarações são completamente absurdas e 

desprezíveis, que têm cunho fortemente racista e objetivos indizíveis, tendo causado influências 

negativas no desenvolvimento saudável das relações bilaterais China-Brasil", continua a 

nota, afirmando que o lado chinês manifesta "forte indignação e repúdio" à atitude. 

Procurado pelo jornal GLOBO6, o Itamaraty disse que não comentará o 

assunto. 

Mas a queda de Weintraub vinha sendo efetivamente especulada desde 

que veio a público o vídeo de uma reunião ministerial do governo brasileiro 

realizada no dia 22 de abril, durante a qual proferiu a lamentável frase: “A gente 

tá perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo tá gritando. Não tá gritando para ter 

mais Estado, pra ter mais projetos, pra ter mais... O povo tá gritando por liberdade, ponto. 

Eu acho que é isso que a gente tá perdendo, tá perdendo mesmo. O povo tá querendo ver o 

que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na 

cadeia, começando no STF...”7. 

O ex-Ministro da Educação ainda disse que não queria ser “ser escravo” 

no Brasil, falou em “acabar com essa porcaria que é Brasília” e disse que odeia o 

termo “povos indígenas” e “povo cigano”, afirmando que no Brasil existem 

“privilégios” dados a “alguns povos”. 

Diante da infelicidade de suas declarações e das acusações aos 

integrantes da Suprema Corte, Weintraub entrou para o rol de investigados do 

                                                 
6
 https://oglobo.globo.com/mundo/china-chama-comentario-de-weintraub-de-fortemente-

racista-aponta-influencia-negativa-em-relacao-com-brasil-1-24353469. Acesso em 07 de julho de 
2020. 
7
 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/22/weintraub-em-video-botava-

esses-vagabundos-na-cadeia-comecando-pelo-stf.htm. Acesso em 07 de julho de 2020. 
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conhecido inquérito das fake news. No final de maio de 2020, o ministro do 

Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afirmou ter visto indícios de 

seis crimes e determinou que Weintraub fosse ouvido pela Polícia Federal.8 

Uma vez mais: não são notícias avulsas desprovidas de credibilidade, mas 

fato concreto, também inquestionável. 

Como mostra reportagem da Folha de S. Paulo9, Moraes sinalizou 

indícios de prática de difamação e injúria e crimes contra a segurança nacional 

e a ordem política e social (calúnia dos presidentes do três poderes; 

impedimento do livre exercício dos poderes da União e dos estados; realização 

de propaganda que leve à discriminação racial ou perseguição religiosa e 

subversão da ordem política). O Ministro do Supremo classificou a 

manifestação de Weintraub como gravíssima, assim como o fez também o 

Ministro Celso de Mello, por não atingir apenas a honra dos magistrados, mas 

por também constituir “ameaça ilegal à segurança dos ministros do STF”, com o “claro 

intuito de lesar a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado de Direito”. 

O ex-Ministro da Educação preferiu ficar em silêncio ao depor à PF.10 

Nesse ínterim, foi apresentado Habeas Corpus pelo governo federal a 

fim de evitar o interrogatório e retirar Abraham Weintraub do inquérito das fake 

news, também tendo como objetivo beneficiar outros investigados. O pedido, 

impetrado horas depois de uma operação da Polícia Federal no âmbito do 

procedimento investigatório que cumpriu 29 mandados de busca e apreensão 

contra aliados do presidente JAIR BOLSONARO11, no entanto, foi rejeitado em 

17 de junho por 9 a 1, visto que não cabe habeas corpus contra decisões 

                                                 
8
 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/moraes-manda-weintraub-prestar-

depoimento-a-pf-em-5-dias-por-defender-prisao-de-ministros-do-stf.shtml. Acesso em 07 de 
julho de 2020. 
9
 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/moraes-manda-weintraub-prestar-

depoimento-a-pf-em-5-dias-por-defender-prisao-de-ministros-do-stf.shtml. Acesso em 07 de 
julho de 2020. 
10

 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/weintraub-presta-depoimento-a-pf-sobre-
fala-de-que-botaria-vagabundos-do-stf-na-cadeia.shtml. Acesso em 07 de julho de 2020. 
11

 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/27/pf-cumpre-mandados-em-inquerito-do-
stf-sobre-fake-news.ghtml. Acesso em 07 de julho de 2020. 
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monocráticas de integrantes da Suprema Corte.12  

 

Para completar as polêmicas, em 14 de junho o ex-Ministro marcou 

presença em uma manifestação contra o STF e voltou a usar o termo 

“vagabundos”, ocasião em que também foi multado em R$ 2 mil pelo 

governo Distrito Federal porque estava sem máscara, descumprindo 

categoricamente medidas de saúde pública.13  

Atos inconstitucionais de Weintraub também foram revogados. Um 

deles foi a Medida Provisória nº 979, que permitia que o Ministro da Educação 

escolhesse reitores temporários para as universidades e institutos federais, em 

ofensa ao princípios da Constituição Federal que garantem a autonomia e gestão 

democrática das universidades brasileiras14; e outro, que foi o último ato de 

Weintraub realizado horas antes de sair do ministério, foi a publicação de 

portaria que acabava com o incentivo a cotas para negros, indígenas e pessoas 

com deficiência na pós-graduação, tornada sem efeito dias depois de 

publicada.15 

Fica explícito que o comportamento de Abraham Weintraub não só 

não é compatível com um cargo público dentro do governo como é lamentável 

em âmbitos diversos, não só em ofensa a princípios constitucionais que são 

substrato para a democracia e o Estado de Direito mas contra a defesa de uma 

sociedade plural baseada no respeito a direitos humanos. 

                                                 
12

 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/17/stf-rejeita-pedido-para-tirar-ministro-
abraham-weintraub-do-inquerito-das-fake-news.ghtml. Acesso em 07 de julho de 2020. 
13

 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/18/os-embates-e-ataques-de-
weintraub.htm. Acesso em 07 de julho de 2020. 
14

 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/12/bolsonaro-revoga-mp-que-

permitia-a-weintraub-nomear-reitores.htm. Acesso em 07 de julho de 2020. 
15

 https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/06/23/mec-revoga-portaria-que-acabava-com-
incentivo-a-cotas-para-negros-indigenas-e-pessoas-com-deficiencia-na-pos-graduacao.ghtml. 
Acesso em 07 de julho de 2020. 
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Diante desse contexto é que se deu sua saída do Ministério da 

Educação e a viagem às pressas para os Estados Unidos, sendo investigado em 

dois inquéritos.  

Mas, surpreendentemente, não é só isso: ainda há mais uma polêmica 

a ser apontada. 

Primeiramente, Abraham Weintraub teria sido exonerado do cargo de 

Ministro da Educação no dia 20 de junho, sábado, horas depois de desembarcar 

em solo americano. No entanto, o governo federal retificou no Diário Oficial 

da União do dia 23 de junho a data da referida exoneração, que teria acontecido 

“a partir de 19 de junho de 2020”, na sexta-feira.16 

Como mostra matéria do Estadão, a publicação da errata ocorreu 

depois de questionamentos da suposta colaboração de órgãos oficiais à “fuga” 

de Weintraub do Brasil. No dia 22, o Ministério Público e o Tribunal de Contas 

ingressaram com uma representação para que a Corte apurasse se houve 

participação irregular do Itamaraty na viagem do ex-ministro.  

Isso porque Weintraub teria usado de sua condição de Ministro para 

desembarcar em Miami, driblando as restrições de viagens para brasileiros em 

razão da pandemia de covid-19 que assola o mundo. Desse modo, o Itamaraty 

pode ter tido sua finalidade desviada diante do uso do passaporte diplomático 

de Weintraub, em viagem que não tinha caráter oficial e nenhuma finalidade 

pública – apenas interesses pessoais. 

O governo chegou a falar que Weintraub pediu a exoneração apenas 

após chegar aos Estados Unidos, sendo que o pedido de demissão só foi 

formalizado após ele deixar o Brasil, no sábado, 2017 - apesar de ter publicado 
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vídeo em suas redes sociais já anunciando sua saída do Ministério da Educação 

no dia 18, quinta-feira.  

O motivo teria sido a demora da entrega da carta de demissão, que não 

foi explicada. No entanto, depois foi afirmado, controversamente, segundo a 

Secretaria-Geral da Presidência, que foi o próprio Weintraub quem solicitou 

que o prazo fosse contado a partir do dia 19, e não 20. 

O Estadão revelou que apoiadores do Ministro diziam nas redes sociais 

que ele tinha de fugir do país para não ser preso por ordem do Supremo 

Tribunal Federal. Em entrevista à CNN, Weintraub afirmou que “a prioridade 

total é que eu saia do país o quanto antes. Agora é evitar que me prendam, cadeião, e me 

matem”. 

Segundo apurado pelo jornal18, o Ministério Público junto ao TCU 

afirmou que a retificação da data de exoneração do ex-ministro confirma 

que houve fraude no processo e requisitou que seja avaliado se houve 

participação do Itamaraty na ida de Weintraub para os Estados Unidos.  

“Antes, era ilegal e parecia haver fraude. Agora, confirmou. Em uma questão tão 

sensível, não se pode falar em mero erro”, afirmou o subprocurador Lucas Furtado, 

que atua no TCU. Ele ainda disse ser preciso saber se a viagem de Weintraub 

foi paga com recursos públicos. “Se houve o emprego de valores públicos em qualquer 

fase desta viagem, esses recursos foram indevidamente empregados e deverão ser ressarcidos ao 

erário”, explicou. 

Desde 20 de junho, o Estadão questiona o Ministério da Defesa se 

algum avião da Força Aérea Brasileira foi usado no transporte de Weintraub. 

No primeiro momento, a pasta pediu mais prazo para responder. Depois, disse 

que apenas o Palácio do Planalto poderia dar essa informação. A Casa Civil e a 
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Secretaria-Geral da Presidência não quiseram comentar. A assessoria do MEC 

diz que o ministro saiu do país em avião de carreira e pagou as despesas do 

próprio bolso, mas não apresentou documentos. 

Integrantes do Banco Mundial, ainda, estão se movimentando para 

impedir a posse de Weintraub.19 No Brasil, uma nota enviada aos acionistas feita 

por um grupo de intelectuais faz um alerta aos acionistas sobre a indicação.  

Eles consideram a indicação “um atentado ao pouquíssimo que restava da 

credibilidade externa do Brasil”. Segundo eles, o governo destroçou o patrimônio 

de soft power acumulado pelo país em décadas de atuação proativa em meio 

ambiente, direitos humanos, povos indígenas, reforma da ordem internacional. 

Tal processo de destruição avançaria agora sobre as instituições finaceiras 

multilaterais das quais o país faz parte. 

Na carta enviada para as embaixadas dos países membros do Banco 

Mundial, o grupo desaconselha “fortemente” a indicação de Weintraub e alega os 

riscos de “danos irreparáveis” que ele causaria aos respectivos países e na 

instituição. “Em primeiro lugar, a demissão de Weintraub de sua posição é o culminar de 

um ambiente destrutivo e venenoso que ele inflou em todo o sistema político do Brasil”, diz o 

texto do documento. 

Importa acrescentar, também, que, em 24 de junho, a Associação de 

Funcionários do Banco Mundial (WBG Staff Association) enviou carta ao 

Conselho de Ética da instituição com duras críticas a Abraham Weintraub20, 

pedindo que sua nomeação fosse reavaliada. Solicitando apuração acerca das 

declarações de caráter racista sobre a China e de seu discurso pregando a prisão 

de ministros da Suprema Corte, a associação pediu para que Weintraub fosse 
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notificado pelo seu comportamento “totalmente inaceitável” e que sua nomeação 

fosse suspensa. “Solicitamos formalmente ao conselho de ética que reveja os fatos por trás 

dessas múltiplas alegações, com intenção de (a) colocar sua indicação em espera até que essas 

alegações possam ser revisadas e (b) garantir que o Sr. Weintraub seja avisado de que o tipo 

de comportamento pelo qual ele é acusado é totalmente inaceitável nesta instituição”, diz o 

documento. 

Não é certo de que Weintraub conseguirá o cargo no Banco Mundial 

e terá seu nome aprovado pela constituency, cujos países não foram consultados 

antes da ida às pressas do ex-ministro aos Estados Unidos, embora seja esta a 

intenção – pública, frisa-se – para a sua indicação pelo PRESIDENTE JAIR 

BOLSONARO e pelo MINISTRO PAULO GUEDES.  

Também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estranhou a saída de 

Weintraub do país21. “Eu não entendi. Ele estava fugindo de alguém?  Estranho, né? 

Vai ser a 1ª vez na história que alguém diz que está exilado e tem o apoio do governo. 

Geralmente é ao contrário, as pessoas fogem porque estão sendo perseguidas por um governo”, 

afirmou Maia sobre o caso. “Ninguém está sentindo falta dele no Ministério da 

Educação. Ninguém queria que ele ficasse no Brasil de qualquer jeito. De fato é uma pessoa 

que mais atrapalhou do que ajudou”, disse o deputado. “Até porque ele está sendo 

indicado para um banco internacional, certamente teria autorização dos EUA para entrar 

no país. Não entendi. Uma confusão que não consegui compreender o objetivo dela”, 

declarou.  

Como exposto, toda a situação denota motivações altamente, para não 

dizer mais, questionáveis sobre a conduta do ex-ministro e dos envolvidos em 

sua ida aos Estados Unidos e sua indicação ao Banco Mundial. 

A nomeação, realizada pelo presidente JAIR BOLSONARO e pelo 

Ministro da Economia PAULO GUEDES, é de certa forma coerente com o 
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 https://www.poder360.com.br/congresso/ele-estava-fugindo-de-alguem-questiona-maia-
sobre-weintraub/. Acesso em 07 de julho de 2020. 
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restante dos atos do atual governo federal, que não considera qualquer 

competência ou pertinência para a indicação de cargos – sendo que os 

responsáveis pelo ato devem ser responsabilizados por tamanha imoralidade na 

indicação de um indivíduo como Weintraub para o Banco Mundial, o que 

decerto foi feito por razões que não as legítimas. 

2.2. Da credibilidade da imprensa e dos fatos apontados 

 Expostos os acontecimentos que ensejaram a presente ação, faz-se 

necessário analisar especificamente a credibilidade das fontes utilizadas, pois 

que diretamente atacadas pelo juízo em primeiro grau. 

 Reitera-se os seguintes trechos da r. sentença: 

O autor sustenta suas alegações em notícias de jornais e 

na própria indignação contra atos e agentes do Poder 

Executivo. (...) 

Toda a linha de argumentação do autor popular se baseia 

na suposição de que reportagens, postagens e 

manifestações em redes sociais reflitam a realidade. 

Sustenta suas alegações em matérias jornalísticas e 

postagens em redes sociais (Twitter, Instagran, 

facebook etc.) para, com base nisso, pedir que o Judiciário 

promova o patrulhamento ideológico do Governo e suas 

indicações, nomeações e demais atos. 

Divulgação de “fatos” e opiniões nas redes sociais das 

quais o autor participa não são hábeis a ensejar 

intervenção do Judiciário em atos de Governo. Da mesma 

forma os divulgados nos veículos de imprensa tradicionais 

escolhidos pelo autor. 

A credibilidade de tudo isso é bastante subjetiva e 

insuficiente para ensejar atuação judicial em Ação 

Popular. 

O autor não apontou fato concreto, específico. O que 

pretende, na verdade, é que, por ordem judicial, seja 
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alterada a política de atuação de órgão do Poder 

Executivo. 

Patrulhamento ideológico não é papel do Poder 

Judiciário. 

 Diante de tais alegações, custa relembrar quais as fontes de 

informações utilizadas no apontamento dos fatos, realizado no tópico anterior 

e que reflete o exposto em exordial: 

i. Uol 

ii. OGlobo 

iii. G1 

iv. Folha de S. Paulo 

v. Estadão 

vi. Poder360 

vii. Correio Braziliense 

 Observa-se que apenas foram utilizados sites de notícias oficiais de 

veículos tradicionais da imprensa, valorizando-se o jornalismo profissional.  

 Ora, E. Tribunal, questionar a credibilidade de veículos tradicionais de 

imprensa de maneira absolutamente superficial e sem qualquer 

fundamento, como foi feito na r. sentença, chega a ser uma afronta à 

importância da imprensa brasileira e de sua liberdade. 

 Decerto que não pode ser desconsiderada a eventual e remota 

possibilidade de divulgação de informações imprecisas ou errôneas, mas, frisa-

se, o juízo não apresentou quaisquer fundamentos para questionar as fontes 

adotadas ou explicou quais seriam os motivos de seu questionamento. Além 

disso, os fatos expostos são de ampla divulgação a nível nacional e atacá-los 

demandaria, ao menos, uma mínima demonstração dos equívocos – o que não 

foi feito.  
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 O descrédito e a depreciação da imprensa, atualmente, é assunto 

extremamente sério que vem originando inclusive graves ataques a jornalistas, 

física, moral e profissionalmente. A luta contra as chamadas fake news tornou-se 

essencial para a concretização do Estado Democrático de Direito.  

 Desse modo, as fakes news e as ofensas pessoais a jornalistas e a outros 

meios de propagação de informação jornalística profissional, advém, na 

realidade, do investimento na força do ódio público como tentativa de 

descredibilização da imprensa. E não se trata de questão política ou 

ideológica, mas sim de manifesta violação de princípios da Constituição 

que visam assegurar o Estado Democrático de Direito.  

 Valorizar o jornalismo profissional é um dever fundamental de todo e 

qualquer cidadão para com a defesa da própria democracia. Isso porque a 

liberdade de imprensa é essencial ao pleno exercício democrático, visto que 

apenas com ela assegurada é que há formação de pensamento crítico e opinião 

pública desvinculada de forças políticas e/ou ideológicas externas. 

 Do outro lado, o advento da internet e o sucesso na propagação das 

redes sociais enquanto alternativas a veículos de informação, embora com 

louváveis resultados satisfatórios, geraram, por consequência, catastróficas 

situações para com o jornalismo profissional. Nunca a categoria foi tão atacada 

por exercer função vital do jornalismo, qual seja, possibilitar visões críticas e 

independentes. 

 Nesse sentido, inclusive, já discutiu o Supremo Tribunal Federal: 

Num. 277331900 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: ALBERTO DE ALMEIDA CANUTO - 13/07/2020 19:48:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071319484418300000273055052
Número do documento: 20071319484418300000273055052



 
_______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Alameda Barros, 275, cj. 63 – Santa Cecília – São Paulo – SP – CEP 01242-001 

(11) 3661-3006 – albertocanutoadv@gmail.com 

A imprensa como plexo ou conjunto de “atividades” ganha a 

dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada 

pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou 

chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à 

imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à 

vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como 

alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa 

repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de 

irrupção do pensamento crítico o que, plenamente comprometido 

com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial 

emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da 

Constituição Brasileira sinonimiza liberdade de informação 

jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura 

prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida 

dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado 

de civilização.22 

 No entanto, quase que inacreditavelmente, a r. sentença afirma que os 

APELANTES sustentam suas alegações em “notícias de jornais”, sendo que toda a 

linha de argumentação se baseia na “suposição de que reportagens, postagens e 

manifestações em redes sociais reflitam a realidade”, como se a utilização de fontes 

confiáveis dentre o jornalismo profissional tivesse caráter depreciativo. 

 Ora, E. Tribunal, data vênia, é expressamente ir contra a própria 

liberdade de imprensa no Brasil, que tem sua importância resguardada 

constitucionalmente. 

 Importante reiterar que, mesmo que apontado na r. sentença a 

utilização de manifestações e postagens em redes sociais como fonte das 

informações, os APELANTES não se utilizaram de redes sociais enquanto 

fontes, visto que têm compromisso com o jornalismo profissional e com o 

combate às fake news, sendo que jamais correriam o risco de apontar dados 

possivelmente falsos enquanto referências da presente Ação Popular. 

                                                 
22

 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130. 
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 Inclusive, basta uma simples leitura da exordial, na qual foram 

apontadas todas as fontes de todas as informações expostas, para perceber 

que as únicas referências a postagens em redes sociais, estas diretamente 

auferidas dos veículos de jornalismo profissional, foram (i) o fato de que 

Weintraub postou em suas redes sociais afirmando ter recebido um convite do 

governo para trabalhar no Banco Mundial; (ii) as declarações realizadas por 

Abraham Weintraub em sua conta do Twitter em relação à China, nas quais 

acusou Pequim de esconder informações sobre o coronavírus do resto do 

mundo para posteriormente lucrar com leilões de equipamentos médicos; e (ii) 

a informação de que apoiadores do ex-ministro diziam em suas redes sociais 

que ele tinha de fugir do país para não ser preso por ordem do Supremo 

Tribunal Federal. 

 Tais informações são absolutamente incontestáveis, visto que: 

(i) É fato de que o ministro postou em sua rede social, no dia 18 de junho, 

vídeo no qual afirmou que teria recebido convite para ser diretor no 

Banco Mundial. A postagem pode ser encontrada no link 

<https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1273691321430167559

> e o vídeo em 

<https://www.youtube.com/watch?v=dhOZsMPrqpc&feature=you

tu.be>. Contestar a veracidade dessa informação não tem qualquer 

embasamento e motivação, a não ser que o juízo de primeiro grau 

queira afirmar que Abraham Weintraub não foi indicado para ocupar 

cargo no Banco Mundial, o que é absolutamente desprovido de 

sentido. 

(ii) Abraham Weintraub realizou, incontestavelmente, as declarações 

sobre a China expostas. Por este motivo é que está ele sendo 

investigado pelo crime de racismo em inquérito que em um primeiro 

momento tramitou perante o Supremo Tribunal Federal. Se não fosse 

verdade, decerto que a Corte Suprema não teria dado tamanha 

importância às suas deploráveis declarações em relação aos chineses. 
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(iii) O ex-ministro de fato afirmou que teria de fugir do Brasil para não ser 

preso. Afirmou que “a prioridade total é que eu saia do país o quanto antes. 

Agora é evitar que me prendam, cadeião, e me matem”, o que pode ser 

verificado na reportagem da CNN que pode ser assistida no link 

<https://www.youtube.com/watch?v=Redk20H8e8s>. 

 Ora, não é possível, portanto, que seja considerado que “a credibilidade 

de tudo isso é bastante subjetiva e insuficiente”, como afirmado na decisão em 

primeiro grau. Tampouco deve ser aceito o argumento de que “o autor não 

apontou fato concreto, específico”. Fica claro, inclusive, que nem sequer foram 

mencionadas as redes sociais Instagram e Facebook, mesmo que a r. sentença 

tenha citado tais procedências. 

 Custa falar que, se as informações apontadas não fossem verdadeiras 

ou se não tivessem credibilidade, as polêmicas em torno de Abraham 

Weintraub não teriam ensejado a abertura de dois inquéritos nos quais está 

sendo ele investigado, pela Suprema Corte do País, ou até mesmo a de 

outras investigações judiciais relacionadas a suas condutas, como a 

representação do TCU em relação à sua ida às pressas para os Estados 

Unidos. 

 Fica, deste modo, demonstrado que foram utilizadas apenas fontes de 

imensa credibilidade dentro do jornalismo profissional - negar essa 

credibilidade seria ir contra a importância da imprensa tradicional do Brasil 

e do próprio Estado Democrático de Direito; e que foram apontados fatos 

não só concretos e específicos, mas absolutamente incontroversos. 

 Os fatos narrados são de amplo conhecimento público e jamais 

poderiam ser ignorados como foi feito na sentença, ora em comento. 
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2.3. Da contextualização sobre o magistrado sentenciante  

 
 Diante de todo o exposto e comprovada a veracidade dos fatos 

alegados em inicial, é importante que seja discutida, diante da r. sentença 

proferida, a importância da autonomia do Direito e porque aceitar o que foi 

decidido em primeiro grau seria feri-la em seu cerne. 

 Vejamos. 

 Em primeiro lugar, é preciso realizar uma contextualização acerca do 

juiz Itagiba Catta Preta Neto, responsável por proferir a decisão aqui 

impugnada. 

 Em 2016, Itagiba ficou conhecido por conceder liminar em uma ação 

popular sustando o decreto que nomeou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva como ministro da Casa Civil no então governo de Dilma Rousseff.23 O 

juiz proferiu a concessão da liminar menos de duas horas após a ação ser 

distribuída, afirmando que “a posse e o exercício no cargo podem ensejar intervenção, 

indevida e odiosa (ver abaixo menção à lei de crime de responsabilidade), na atividade policial, 

do Ministério Público e mesmo no exercício do Poder Judiciário, pelo Senhor Luiz Inácio 

Lula da Silva”. Segundo ele, tratava-se de “ato presidencial que, ao menos em tese, é de 

intervenção do Poder Executivo no exercício do Poder Judiciário. Ato que obsta ou é destinado 

a obstar o seu – do Judiciário – livre exercício”. Afirmou, ainda, que “o Poder Executivo 

não depende, para o seu bom e regular funcionamento, da atuação ininterrupta do Ministro 

Chefe do Gabinete Civil”. 

                                                 
23

 https://www.conjur.com.br/2016-mar-17/juiz-suspende-nomeacao-lula-ministro-casa-civil. A 
decisão pode ser acessada em <https://www.conjur.com.br/dl/liminar-susta-nomeacao-
lula.pdf>, link constante da matéria. 
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 Na época, a decisão foi questionada por sua suposta parcialidade. Foi 

descoberto, ainda, que, em suas redes sociais, o juiz documentava sua presença 

em protestos contra o Governo Dilma e a favor do impeachment da ex-

presidenta. Em entrevista à BBC News24, Itagiba admitiu que votou em Aécio 

Neves em 2014 e, questionado sobre a influência do posicionamento político 

explícito em suas publicações em redes sociais, o juiz disse que isso não teria 

influenciado a decisão de pedir a suspensão da posse de Lula, mas admitiu que 

a vida pessoal acabava interferindo no exercício da profissão. 

 “A minha atuação de cidadania não influi no meu trabalho, mas 

quando eu julgo, o faço como ser humano, e isso tem influência da minha 

religião, do meu contexto familiar, do amor pelo meu país”, disse ele ao 

jornal. 

 Em post do Facebook, ainda, chegou a dizer “Ajude a derrubar a dilma e 

volte a viajar para Miami e Orlando. Se ela cair o dólar cai junto25”. 

 Depois da polêmica dessa decisão, o juiz virou um dos trending topics do 

Twitter brasileiro, sendo que seus perfis foram tirados do ar em seguida.  

                                                 
24 
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160317_salasocial_catta_preta_facebook_c
c_np. Acesso em 08.07.2020. 
25

 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160317_salasocial_catta_preta_facebook_c
c_np. Acesso em 08 de julho de 2020. 
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 Catta Preta também ficou conhecido por outras decisões26, visto que 

(i) manteve no cargo procuradora acusada de contrabando, contrariando 

decisão do CSMPF; (ii) livrou empresas geradoras de energia do custo adicional 

das termelétricas e o transferiu para os cidadãos, contrariando o Conselho 

Nacional de Política Energética; (iii) isentou empresas de telecomunicações de 

pagarem imposto à Ancine; (iv) fez com que a Camargo Corrêa não pagasse 

multa de 10% sobre FGTS; (v) anulou decisão do CADE que condenou 

laboratórios por formação de cartel contra a entrada de medicamentos 

genéricos no mercado nacional; (vi) condenou a Caixa Econômica Federal a 

pagar R$500 mil ao caseiro Francenildo dos Santos Costas, que teve seu sigilo 

bancário violado em 2006, depois de acusar Antonio Palocci, que foi ministro 

da Fazenda no governo Lula e Ministro da Casa civil no governo Dilma, de 

frequentar a mansão da qual era caseiro junto com lobistas27; dentre outras. 

 Itagiba Catta Preta Neto também é parente de Beatriz Catta Preta, 

responsável por ter conduzido nove delações da Lava Jato. Em 2015, a 

advogada abandonou a carreira e se mudou para Miami após ter sido convocada 

a depor na CPI da Petrobras28. 

 O juiz também é tio de Paulo Emílio Catta Preta29, advogado 

responsável pela defesa de Fabrício Queiroz, o ex-assessor de Flávio 

Bolsonaro (filho do APELADO JAIR MESSIAS BOLSONARO), preso desde 18 

de junho de 2020. Paulo ficou também conhecido por ter defendido Adriano 

Nóbrega no processo em que o ex-capitão do Bope era acusado de chefiar a 

mais antiga milícia do Rio de Janeiro. 

                                                 
26 https://revistaforum.com.br/noticias/saiba-quem-e-itagiba-catta-preta-o-juiz-que-suspendeu-
a-nomeacao-de-lula-ao-ministerio/. Acesso em 08 de julho de 2020. 
27

 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po1609201006.htm. Acesso em 08 de julho de 
2020. 
28

 https://www.migalhas.com.br/quentes/224361/beatriz-catta-preta-encerra-carreira-na-

advocacia. Acesso em 08 de julho de 2020. 
29 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/juiz-que-nao-suspendeu-nomeacao-de-
weintraub-ao-banco-mundial-e-tio-do-advogado-de-queiroz.shtml. Acesso em 08 de julho de 
2020. 
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2.4. Da necessidade de reforma da r. sentença 

 Feita esta contextualização inicial, passemos a analisar a r. sentença da 

presente ação. 

 Em primeiro lugar, importa dizer que uma simples leitura dos autos é 

capaz de demonstrar que os argumentos utilizados em exordial foram 

absolutamente ignorados pelo juízo, que não analisou a situação fática e 

jurídica apresentada e apenas negou a veracidade das informações sem 

absolutamente nenhum embasamento, tampouco demonstrando a razão pelas 

quais decidiu pela não confiabilidade das fontes de dados trazidas na inicial, 

como já demonstrado. 

 Com frases marcantes e acusando a presente ação de ter “cunho 

partidário e ideológico visando envolver o Poder Judiciário na lawfare 

empreendida no universo político partidário”, a r. sentença afirmou que “o 

patrulhamento ideológico não é papel do Poder Judiciário”, ignorando 

que a demanda dos APELANTES é em defesa da sociedade brasileira e de seus 

interesses difusos enquanto comunidade, estando firmemente baseada em 

direitos e garantias assegurados pela Constituição – matéria que será melhor 

disposta no próximo tópico. 

 Ao que parece, E. Tribunal, em realidade, é que a própria decisão 

tem patente cunho ideológico. 

 Como dito, não foram analisadas as alegações dos APELANTES e 

tampouco explicitados os motivos pelas quais elas não mereceriam 

acolhimento. A r. sentença, ao contrário, obteve sucesso apenas em demonstrar 

o pensamento do juiz quanto aos “veículos de imprensa tradicionais escolhidos pelo 

autor”, sem nada mais adicionar quanto ao conteúdo da inicial. 
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 Ora, é evidente que tal decisão (ou a omissão que ela demonstra em 

relação aos fundamentos de fato e direito apresentados pelos APELANTES) é 

impregnada por visões morais e políticas que, ao serem admitidas enquanto 

influentes nas determinações do Poder Judiciário, podem ser consideradas 

instrumentos gravíssimos de ofensa à autonomia do Direito.  

 A discricionariedade em decisões judiciais não-fundamentadas, como 

é o caso, é mecanismo antidemocrático que dá margem para que decisões 

solipsistas permitam que a moral, a economia ou a política influenciem 

subjetivamente no exercício do direito.  

 Afinal, os valores estão condicionados a interesses de poder, motivo 

pelo qual não podem ser as decisões ou as interpretações normativas atos de 

vontade discricionários. Tal discricionariedade se mostra como verdadeira 

ameaça, portanto, à autonomia do Direito e estará sempre vinculada a uma 

resposta econômica, política ou moral para o caso, e nunca a uma resposta 

jurídica. 

 Sobre isso, brilhantemente versa Lenio Luiz Streck: 

O fato de não existir um método que possa dar garantia à 

“correção” do processo interpretativo não autoriza o 

intérprete a escolher o sentido que mais lhe convier, o que 

seria dar azo à discricionariedade e/ou ao decisionismo 

típico do modelo positivista propugnado pelo próprio 

Kelsen. A “vontade” e o “conhecimento” do intérprete 

não constituem salvo-conduto para a atribuição arbitrária 

de sentidos e tampouco para uma atribuição de sentidos 

arbitrária (que é consequência inexorável da 

discricionariedade). Isso porque é preciso compreender a 

discricionariedade como sendo o poder arbitrário 

“delegado” em favor do juiz para “preencher” os espaços 

da “zona de penumbra” do modelo de regras. Não se 

pode esquecer, aqui, que a “zona da incerteza” (ou as 

especificidades em que ocorrem os “casos difíceis”) pode 

ser fruto de uma construção ideológica desse mesmo 
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juiz, que, ad libitum, aumenta o espaço de incerteza e, em 

consequência, seu espaço de “discricionariedade”. (...) 

 

A força normativa da Constituição – que se manifesta pelo 

elevado grau de autonomia conquistado pelo direito a 

partir do segundo pós-guerra – pode, dependendo do 

modus compreensivo-interpretativo utilizado pelos juristas, 

vir a ser fragilizado ou até mesmo anulado pelo crescente 

aumento das posturas pragmatistas (nos seus mais 

variados matizes) que, a pretexto de superar o 

“ultrapassado” silogismo dedutivista do paradigma 

liberal-formal-burguês, vêm deslocando o locus do sentido 

do texto – que representa a produção democrática do 

direito – na direção do protagonismo (acionalista-

indutivista) do intérprete. (...) 

 

Não é possível sustentar qualquer forma de 

discricionariedade judicial neste momento histórico, uma 

vez que a discricionariedade está ligada ao subjetivismo 

(portanto, sujeito-objeto), avesso ao paradigma 

intersubjetivo. Estado Democrático de Direito e 

discricionariedade são incompatíveis – e essa questão 

é fulcral.30 

 Não é só.  

 Ora, E. Tribunal, considerando que o mesmo magistrado considerava, 

em 2016, Luiz Inácio Lula da Silva indivíduo inapto e de histórico duvidoso 

para exercer cargo no governo e, por isso, suspendeu sua nomeação para 

Ministro da Casa Civil, porque não mereceria também suspensão a nomeação 

de Abraham Weintraub para defender interesses brasileiros internacionalmente, 

indivíduo que incontroversamente é inapto e envolve inúmeras polêmicas e 

controvérsias, sendo inclusive investigado em dois inquéritos?  

                                                 
30

 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso - constituição, hermenêutica e teorias 
discursivas. 4 ed, São Paulo, Saraiva, 2011. Pg. 39-65. 
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 É indispensável, portanto, que as alegações da presente ação sejam 

devidamente analisadas de acordo com as diretrizes legais e normativas 

brasileiras, visto que nestas possuem firme base. Admitir decisões judiciais que 

não prezam pelo disposto constitucionalmente e se baseiam em percepções 

pessoais manifestamente não fundamentadas é essencialmente ir contra o 

Estado Democrático de Direito, o que não pode ser corroborado em quaisquer 

circunstâncias. 

2.5. Da legalidade das alegações iniciais e do dever de intervenção do 

Judiciário 

Finalmente, faz-se essencial demonstrar os fundamentos legais da 

presente demanda, a serem considerados e apreciados pelo E. Tribunal. 

O objeto da presente ação popular visa à correção da atividade da 

Administração Pública, com intenção de estancar a absoluta ilegalidade em 

indicar indivíduo moralmente inapto para a ocupação de um dos mais altos 

cargos dentro do Banco Mundial, organismo internacional multilateral. 

Observa-se manifesto desvio de finalidade e inexistência de motivos do ato, 

ainda podendo ser apontada a ilegalidade do objeto, como será evidenciado a 

seguir.  

Em primeiro lugar, importante reiterar que o desvio de finalidade, 

segundo a Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), ocorre quando o agente 

pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, 

na regra de competência.  

Ora, neste viés, é absolutamente ausente a coerência na concessão de 

um cargo como o de diretor-executivo dentro de um banco internacional, o 

qual tem a China como uma das maiores acionistas, inclusive, para um indivíduo 

que está sendo investigado criminalmente por declarações racistas aos chineses 

e é um dos principais responsáveis pelo atrito diplomático do Brasil (além do 
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filho do próprio presidente da República, Eduardo Bolsonaro31) com o país.  

Um indivíduo que é pouco admirado e não tem confiança política 

dentro de seu próprio país, tendo que responder a um inquérito por ter feito 

declarações criminosas contra a ordem política e social e o funcionamento da 

democracia brasileira. Que não só reafirmou recentemente tais declarações, 

mesmo depois de indiciado em inquérito, como foi multado em milhares de 

reais pela não utilização de máscara em uma manifestação contra o 

Supremo Tribunal Federal, corte que lidera um dos três poderes do Brasil, 

debochando da seriedade de uma crise de saúde pública gravíssima que está 

levando a milhares de mortes todos os dias em seu próprio país, e que assola o 

mundo já há meses, sem perspectiva para acabar. 

Ora, certamente não deveria ter conseguido nem ao menos 

embarcar em solo estadunidense, país que tem adotado políticas para 

tentar conter a disseminação do novo vírus, considerando a gravidade de 

sua conduta e o pouco caso que tem feito em relação a isso, ainda tendo feito 

parte de um governo que inacreditavelmente não lida com seriedade alguma 

com uma das maiores e mais mortíferas crises mundiais da história – e só o 

conseguiu pois, ao que parece, utilizou da posição de Ministro (que não mais 

era), deixando nítida sua pretensão em colocar interesses pessoais acima da 

moral e do interesse público que deveria orientar suas condutas. 

Em seu mandato enquanto Ministro da Educação, realizou atos 

administrativos absolutamente inconstitucionais e deixou claro o quanto detesta 

“essa porcaria que é Brasília”, que não queria “ser escravo” neste país e ainda que 

odeia o termo “povos indígenas” e “povo cigano”, grupos essenciais para a cultura 

brasileira que não devem ser ignorados. 

Se Abraham Weintraub foi às pressas para os Estados Unidos, sendo 

                                                 
31

 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/03/19/eduardo-bolsonaro-culpa-china-
por-coronavirus-e-gera-crise-diplomatica.ghtml. Acesso em 24 de junho de 2020. 
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investigado criminalmente no Brasil e usando passaporte diplomático de cargo 

que não mais ocupava, certamente não levou consigo qualquer idoneidade 

moral – que nunca teve – ou qualquer determinação em defender os interesses 

de seus país com a seriedade e respeito necessários a uma atuação consonante 

com os valores democráticos e de defesa de todos os povos brasileiros dentro 

de um organismo internacional.  

Ora, Exa., é extremamente questionável, portanto, a justificativa de sua 

viagem – a qual foi muito provavelmente ilegal, considerando que um indivíduo 

que foi inclusive multado por desrespeito a regras sanitárias em seu próprio país 

não poderia adentrar os Estados Unidos enquanto cidadão comum. Se não 

existissem sérias dúvidas a respeito disso, a viagem de Weintraub não estaria 

sendo investigada pelo Tribunal de Contas, considerando que pode ter havido 

desvio de finalidade do próprio Ministério das Relações Exteriores do Brasil, 

com provável – e ilegal – gasto de dinheiro público. 

Inclusive, como demonstrado, ele mesmo admitiu que estava saindo 

do Brasil para que não fosse preso ou morto, segundo sua compreensão das 

possibilidades. Por isso, disse que “a prioridade total é que eu saia do país o quanto 

antes”. 

Ora, E. Tribunal, diante de suas condutas e atitudes, não é possível que 

seja ele o mais adequado para ser diretor-executivo no Banco Mundial, 

representando o Brasil. A indicação, portanto, conta com patente desvio de 

finalidade. 

Mas não só isso.  

Pela mesma razão, também a indicação é caracterizada pela 

inexistência de motivos, a qual se verifica quando a matéria de fato ou de 

direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou 

juridicamente inadequada ao resultado obtido. Afinal, como já dito, as 
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características as quais Abraham Weintraub vem demonstrando acerca de sua 

personalidade são absolutamente incompatíveis com a idoneidade moral e a 

coerência política com os interesses de seu país necessárias para exercer 

mandato de diretor-executivo no Banco Mundial.  

Não houve motivação legítima, muito pelo contrário, para que se 

escolhesse o ex-ministro da Educação para tal cargo. 

Ainda pode ser apontada a ilegalidade do objeto, que, segundo a Lei 

da Ação Popular, ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, 

regulamento ou outro ato normativo. 

Isso porque a indicação claramente ofende princípios da administração 

pública que devem ser seguidos à risca para que seja preservada a moralidade 

administrativa e, consequentemente, para que o processo democrático seja 

observado com a seriedade que merece. 

Neste viés, merece destaque a ofensa manifesta aos princípios da 

impessoalidade e moralidade administrativa, previstos constitucionalmente no 

art. 37. 

A legislação demanda que os atos administrativos sejam envoltos pela 

neutralidade de seus autores, visto que a pessoa administrativa não deve se 

confundir com o indivíduo por trás da função. Ignorar o princípio da 

impessoalidade é, portanto, eleger interesses que não os públicos na atuação 

administrativa, o que abre brechas para idiossincrasias altamente nocivas ao 

processo democrático e que não devem, sob nenhuma circunstância, ser 

toleradas.   

E, como demonstrado, decerto que a indicação de Abraham 

Weintraub ao Banco Mundial e sua ida às pressas aos Estados Unidos foi 

motivada por interesses que não os públicos.  
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Já destacou sabiamente Maria Sylvia Zanella di Pietro sobre o princípio 

da impessoalidade: “o princípio estaria relacionado com a finalidade pública que deve 

nortear toda a atividade administrativa. Significa que a Administração não pode atuar com 

vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público 

que tem que nortear o seu comportamento32”. 

Nesse sentido é que também há ofensa ao princípio da moralidade 

administrativa, que impõe ao administrador o respeito à ética de razoabilidade 

e justiça, sendo pressuposto de validade do todo ato administrativo. Deve ter, 

portanto, uma conduta ética, honesta e leal enquanto atuante.  

Ora, se não regida pelos princípios administrativos (o que de fato se 

verificou), a atuação de JAIR BOLSONARO e de PAULO GUEDES, responsáveis 

pela indicação de Abraham Weintraub, deve ter sua ilegalidade devidamente 

reconhecida; assim como devem eles ser responsabilizados pelas eventuais 

consequências de seus atos. 

Diante de todo o exposto, portanto, patente a ilegalidade do ato 

administrativo consistente na indicação de Abraham Weintraub ao cargo de 

diretor-executivo no Banco Mundial, demonstrada pela presença de (i) desvio 

de finalidade, demonstrado perante a conduta absolutamente inadequada e 

desrespeitosa do indicado em relação aos interesses brasileiros e aos valores 

democráticos do país, o que não poderia motivar a indicação de um indivíduo 

que sequer tem idoneidade moral para um dos mais altos cargos em um dos mais 

importantes organismos internacionais multilaterais do mundo, contexto que 

pela mesma razão denota a (ii) inexistência de motivos do ato, que ainda conta 

com (iii) ilegalidade do objeto por ter ofendido princípios da administração 

pública tais como os da impessoalidade e moralidade administrativa. 

 Importa lembrar que, mesmo que não seja possível comprovar, no atual 
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momento, dano ao erário relativo ao ato aqui impugnado, está presente a 

lesividade ao princípio da moralidade administrativa. No entanto, como 

explicitado, o provável uso de recursos públicos que teriam bancado a viagem 

de Abraham Weintraub aos Estados Unidos no sábado, 20 de junho de 2020, já 

está sendo investigado pelo Tribunal de Contas. 

 De qualquer modo, a lesão patrimonial não é indispensável para o 

cabimento da presente ação, assim como dispõe jurisprudência do C. STJ, 

quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.130.754: 

É possível afirmar a prescindibilidade do dano para a 

propositura da ação popular, sem adentrar o mérito da existência 

de prejuízo econômico ao erário. Isso porque a Lei de Ação Popular 

(Lei nº 4.717/1965), em seu art. 1º, §1º, ao definir patrimônio 

público como bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, 

histórico ou turístico, deixa claro que o termo “patrimônio 

público” deve ser entendido de maneira ampla, a abarcar não 

apenas o patrimônio econômico, mas também outros valores, entre 

eles, a moralidade administrativa.  

  

 Tendo isso em vista, é essencial que sejam declarados nulos os efeitos 

e a própria indicação de Abraham Weintraub ao Banco Mundial, visto que 

patente a ilegalidade do ato pelos motivos expostos. 

 

 

4. PEDIDOS 

Diante do exposto, requer-se que o Recurso de Apelação seja provido, 

para que: 
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4.1. Seja reformada a r. sentença, reconhecendo-se a procedência da Ação 

Popular, determinando a absoluta nulidade dos efeitos e do próprio ato 

constante da indicação de Abraham Weintraub para ocupar cargo no Banco 

Mundial, com responsabilização pessoal dos responsáveis pelo feito, quais 

sejam, JAIR MESSIAS BOLSONARO e PAULO ROBERTO NUNES GUEDES, os quais 

indicaram o ex-ministro da Educação por razões que não as legítimas, pelos 

danos que eventualmente Abraham Weintraub causar à imagem do Brasil, 

decorrentes de sua atuação inapta em organismo internacional, a serem apurados 

em liquidação de sentença, nos termos da exordial. 

Nestes termos,  

Pede deferimento 

Brasília, 13 de julho de 2020.  

 

Alberto de Almeida Canuto 

278.267 OAB/SP 
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