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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 PAULISTA/PAULISTANA 

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 liminar de 

SUSPENSÃO, em face de ato do senhor BRUNO COVAS 

LOPES, prefeito municipal, com endereço: Viaduto do Chá, 



15 – Anhangabaú – Centro, e FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, Pessoa Jurídica de Direito Público, com 

endereço R. Maria Paula, 136 - Bela Vista, São Paulo - SP, 

01319-001, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I – SÍNTESE DOS FATOS 

 

 
VERDADE 

A porta da verdade estava aberta, 

mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. 

Assim não era possível atingir toda a verdade, 

porque a meia pessoa que entrava 

só trazia o perfil de meia verdade. 

(...) 

Mas carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. 

Carlos Drummond de Andrade. 

 

 

 

O requerido, prefeito municipal de São Paulo, 

sancionou no apagar das luzes de 2020, de forma sorrateira 

e desproporcional, em 24 de dezembro de 2020, a Lei 17.543, 

de 23 de dezembro de 2020, com reajuste de 47% em seu 

salário, secretários e etc., a ter vigência para 2022. 

Todavia, o próprio Poder Legislativo Municipal, 

reduziu em 30% de seu salário e verbas de gabinete, no 

Projeto de Resolução nº 8/2020, com 53 votos favoráveis, 

apresentando a sociedade mais um exemplo do que se deve 

fazer colimando o interesse público primário. 

Portanto, em tempo de contribuição e sacrifício social, 

econômico e financeiro da própria sociedade, com os custos 



elevados do Poder Público, aliado com a baixa 

produtividade e prejuízos ao setor de serviços, o que já 

diminui a receita municipal, acende o alerta também quanto 

a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Ocorre que o efeito cascata na administração pública, 

ainda que seja para daqui a 12 meses, é extremamente 

relevante às contas públicas, temos que tal ato desborda dos 

princípios da administração pública, notadamente da 

moralidade, da justiça, da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

Com efeito, tal ato pode ser combatido via ação 

popular, pois o ato fere princípios da moralidade 

administrativa, razoabilidade, proporcionalidade e 

isonomia. 

Resultando daí seu interesse notadamente público e 

sua proteção por meio desta ação popular. 

 

 

II - DA AÇAO POPULAR 

 

NAGIB SLAIBI FILHO em artigo1 sobre “Ação 

Popular”, escrito para a Revista da Escola da Magistratura 

 
1 Revista da EMERJ. v.6, n.22, 2003. 



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 DANTAS2, 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 (...) 

 

 

RODRIGO MAZZEI em obra de Coordenadoria de 

FREDIE DIDIER JUNIOR3 e JOSÉ HENRIQUE MOUTA 

sobre “Tutela jurisdicional coletiva”, explica a importância 

da ação popular enquanto integrante do sistema da tutela 

coletiva: 
 

 
2 2011:12. Revista Juridica In Verbis. ISSN nº 1413-2605. Ano XVI – Jan/Jun 

2011. 
3 2009:373. 



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 Coletivo4”, 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 DINIZ5 em “Dicionário jurídico” 

conceitua ação popular como: 

 
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 

 
4 2010:477 
5 2005:81 



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 DINAMARCO6 participando de 

volumosa obra intitulada: “Comentários à Lei de Ação Civil 

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. 
 

 

 

 
6 2006:31. Coordenadora Susana Henriques da Costa. Quartier Latin. 



Corrobora UADI LÂMMEGO BULOS7 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 BONAVIDES8, 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. 

 

 

ALEXANDRE DE MORAES9 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. 
 

 
7 2009:388 
8 2009:287 
9 2003:430 



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 Comparado10, 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; 

 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 

 
10 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. 



da observância de uma interpretação conforme a 

constituição com seus valores e princípios. 

 

 

III - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO 

PEDIDO 

 

 

MM. magistrado, 

 

 

Dispõe a Lei de Regência: 

 

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a 

anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao 

patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos 

Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de 

economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades 

mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados 

ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, 

de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o 

tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de 

cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de 

empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito 

Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas 

jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. 

 

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades 
mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 



        a) incompetência; 

        b) vício de forma; 

        c) ilegalidade do objeto; 

        d) inexistência dos motivos; 

        e) desvio de finalidade. 

        Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de 
nulidade observar-se-ão as seguintes normas: 

        a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se 
incluir nas atribuições legais do agente que o praticou; 

        b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância 
incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à 
existência ou seriedade do ato; 

        c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato 
importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; 

        d) a inexistência dos motivos 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; 

        e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica 
o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou 
implicitamente, na regra de competência. 

 

 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 

popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 

entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, 

ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o 

autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do 

ônus da sucumbência; 

 

 

Logo, vê-se que o ato viola, além dos princípios já 

informados, revela vício na motivação e na finalidade, 



sendo, aquele, 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, e este, se verifica 

quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele 

previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.  

Eis que vai de encontro a seu próprio programa de 

governo (nexo), em que se comprometeu com evitar 

privilégios de toda forma e ter seu foco no serviço ao 

cidadão, como se vê abaixo: 

 

 

(...) 

Nossa gestão enfrentou privilégios ao promover reformas, 

como a da Previdência Municipal, e mudanças 

administrativas, como a que extinguiu mais de 3 mil cargos, 

que resultarão em economia bilionária aos cofres públicos 

ao longo dos próximos anos 

 

 

Razão pela qual entendemos que há clareza solar de 

indubitável certeza de que o ato do requerido viola 

frontalmente o interesse público primário e os princípios da 

moralidade administrativa, moralidade, 

proporcionalidade e razoabilidade, apta a ensejar, em nome 

da sociedade paulista/paulistana, a presente ação popular 

de nítido caráter difuso, coletivo e de interesse público. 



 

 

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 de alta transmissão da doença. 

 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 e que se determine a suspensão dos efeitos da 

Lei enquanto não se normalizarem a situação de pandemia 

internacional, dados seus reflexos sócio-econômico. 



 

 

V - DOS REQUERIMENTOS 

 

a) Citação do Prefeito por meio da Procuradoria 

Geral do Município, para querendo apresente 

defesa no prazo legal; 

b) Intimação do Ministério Público na forma do 

artigo 4ª da Lei 4.717/65; 

c) Deferimento da gratuidade e da liminar. 

d) Cominação de multa diária de R$ 50.000,00 pelo 

não cumprimento da liminar; 

 

 

 

VI - DO PEDIDO 

 

Ex positis, pede-se LIMINARMENTE a suspensão dos 

efeitos da Lei como preservação da moralidade dos atos da 

Administração Pública. 

 E no mérito, a confirmação da liminar com a total 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial. 

  

VII - DO VALOR DA CAUSA 



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

 

 

 

NON DUCOR DUCO 

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Santo Paulo, 24 de dezembro de 2020. 

CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS 

[assinatura por certificado digital] 

OAB/SP Nº 346.140. 


