
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DE
UMA DAS MM. VARAS CÍVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL - DF

ERIKA SANTOS SILVA, brasileira, solteira, vereadora em exercício no município de
São Paulo, portadora do RG nº 49.343.832-4, inscrita no CPF sob o nº 397.564.938-01,
título eleitoral nº 352715500124, com gabinete na Câmara Municipal de São Paulo -
Palácio Anchieta, localizado no Viaduto Jacareí, número 100, 3º andar, sala 304, São
Paulo - SP, vem, por meio de seu advogado (Docs. 01 e 02), perante V. Exa., com
fundamento na Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, propor a presente

AÇÃO POPULAR
COM PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DOS ATOS IMPUGNADOS

em face de UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, que deverá ser representada pela
Advocacia-Geral da União, com endereço sito à SAUS, Quadra 3, Lote 5, 6, Distrito
Federal; de JAIR MESSIAS BOLSONARO, casado, Presidente da República Federativa
do Brasil, portador do CPF/ME 453.178.287-91, domiciliado e residente no Palácio da
Alvorada, Zona Cívico-Administrativa, Brasília, Distrito Federal, 70150-903; e de PAULO
ROBERTO NUNES GUEDES, Ministro da Economia, com endereço na Esplanada
dos Ministérios, Bloco P, Distrito Federal, CEP 70067-900, pelas razões de fato e de
direito a seguir aduzidas.

I. DOS FATOS

01. Em 12 de janeiro de 2022, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto nº
10.934, de 11.01.2022 (“Decreto” - Doc. 03), assinado pelo Sr. Presidente da República,
Jair Messias Bolsonaro, e seu Ministro da Economia, o Sr. Paulo Guedes. O Decreto em
questão promove alterações em outra norma do Poder Executivo, o Decreto nº 71.733,
de 18 de janeiro de 1973, que dispõe sobre a retribuição e direitos do pessoal civil e
militar em serviço da União no exterior.



02. Com apenas dois artigos, a norma recém publicada promove a liberação de
voos na classe executiva para Ministros de Estado e para determinadas
categorias de ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança, em
viagens internacionais de mais de sete horas de duração. Assim dispõe o Decreto:

“Art. 1º O Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 27-A. (...) Parágrafo único. A passagem aérea poderá ser emitida
na classe executiva quando a duração do voo internacional for superior
a sete horas, para:

I - Ministros de Estado;

II - servidores ocupantes de cargo em comissão ou de função de
confiança de nível FCE-17, CCE-17 ou CCE-18 ou equivalentes; ou

III - servidores que estejam substituindo ou representando as
autoridades referidas nos incisos I e II.” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.” - grifado

03. O Decreto atua na contramão do que estabelece outra norma do Poder
Executivo Federal a respeito do tema. Até a recente publicação do Decreto, as passagens
aéreas destinadas ao servidor público eram adquiridas pelo órgão competente sempre na
classe econômica, independemente da alocação do cargo junto ao Poder Público
Federal, nos termos do Decreto nº 9.280, de 06 de fevereiro de 2018, que assim dispõe:

“Art. 1º O Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973 , passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 27-A. A passagem aérea destinada ao servidor e aos respectivos
dependentes será adquirida pelo órgão competente sempre na classe
econômica (...)” - grifado.

04. A notícia da alteração do modelo de contratação de passagens aéreas pelo alto
escalão do Governo Federal gerou um impacto muito significativo junto à imprensa e à
população brasileira, que rapidamente passou a cobrar respostas dos Réus a respeito da
medida. Como consequência dessas cobranças, a Secretaria-Geral da Presidência da
República, em 12 de janeiro de 2022, publicou nota a respeito do tema (Doc. 04), por
onde foi dito que

"(...) [o] Decreto tem por objetivo mitigar o risco de restrições físicas e de
impactos em saúde dos agentes públicos que precisam se afastar em serviço da
União ao exterior a fim de tentar atenuar eventuais efeitos colaterais em



face de déficit de ergonomia e evitar que tenham suas capacidades
laborativas afetadas”.

05. Importa considerar que a publicação no Diário Oficial não veio acompanhada de
qualquer justificativa para a tomada da decisão, sugerindo que o Decreto tem natureza
autônoma e atua meramente para promover uma reorganização administrativa rotineira.
O que ocorre na verdade é que o Decreto, ao promover a alteração do regime de
contratação de passagens aéreas no âmbito do Poder Público Federal, criou direitos em
favor de uma classe de servidores públicos, o que não poderia ser feito mediante uma
norma advinda do Poder Executivo.

06. O Decreto também representa uma grande afronta aos princípios que guiam a
atuação administrativa no Brasil, além de trazer danos concretos ao Erário diante da
utilização de recursos públicos para pagar por novos privilégios de ministros de estado e
detentores de cargos em comissão sem qualquer motivação, razão pela qual se faz
necessária a atuação deste E. Poder Judiciário.

II. DAS PRELIMINARES

a) Cabimento da ação popular para anular atos administrativos impugnados

07. A ação popular tem como objetivo a defesa de interesses difusos, pertencentes à
sociedade, por meio da invalidação de atos de natureza lesiva ao patrimônio público ou
de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e
ao patrimônio histórico e cultural. Trata-se de uma das formas de manifestação de
soberania popular, que permite ao cidadão exercer, de forma direta, uma função
fiscalizadora.

08. O artigo 1º da Lei 4.717/65, assegura a qualquer cidadão o manejo da ação
popular para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao
patrimônio público, e traz em seu parágrafo 1º o que considera como patrimônio
público:

§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e
direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.



09. A Constituição Federal ampliou as hipóteses de cabimento da ação popular,
incluindo a moralidade administrativa como fundamento para anulação ou declaração de
nulidade de atos que ofendem. Veja-se:

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;

10. Segundo Márcio Cammarosano e Flávio Unes Pereira , a moralidade1

administrativa erigida a direito fundamental pela Constituição, vai além da moralidade
que se remete a ética do bom e do mau, sendo uma moral jurídica que exige observância
da ordem jurídica. Veja-se:

Destarte, legalidade é a qualidade do que é legal, do que está conforme a ordem
jurídica em vigor. Moralidade é a qualidade do que está de acordo com valores dos
quais se ocupa a ética, ramo do conhecimento voltado à identificação do que é bom
ou mau, do que é virtude ou vício. Mas a moralidade postulada pela Constituição é, a
nosso ver, moral jurídica, assim compreendida aquela que é consubstanciada pelos
valores morais juridicizados, isto é, encampados pelo direito posto, que prestigia, por
exemplo, a boa-fé, a dignidade da pessoa humana, a veracidade, a solidariedade, a
honradez dentre outros valores. Nessa ordem de raciocínio, comportamentos
ofensivos à ordem jurídica, violadores de normas que juridicizam valores morais, são
comportamentos ilegais agravados.

11. Da mesma forma, José Afonso da Silva :2

A moralidade é definida como um dos princípios da Administração Pública (art. 37).
Todo ato lesivo ao patrimônio agride a moralidade administrativa. Mas o texto
constitucional não se conteve nesse aspecto apenas da moralidade. Quer que a
moralidade administrativa em si seja fundamento de nulidade do ato lesivo

Deve-se partir da ideia de que moralidade administrativa não é moralidade comum,
mas moralidade jurídica. Essa consideração não significa necessariamente que o ato
legal seja honesto. Significa, como disse Hauriou, que a moralidade administrativa
consiste no conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da
Administração.

12. O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema
e, além de reconhecer a possibilidade da ação popular combater ato lesivo à moralidade

2 Curso de Direito Constitucional Positivo. 36ª ed., 2013,  Editora Malheiros.
1 Improbidade administrativa e a jurisprudência do STJ. Revista CEJ, Ano XVII, n. 61. 2013.



administrativa, também considera, nessas hipóteses, ser desnecessária a demonstração de
lesão ao patrimônio público material:

Direito Constitucional e Processual Civil. Ação popular. Condições da ação.
Ajuizamento para combater ato lesivo à moralidade administrativa.
Possibilidade. Acórdão que manteve sentença que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, por entender que é condição da ação popular a
demonstração de concomitante lesão ao patrimônio público material.
Desnecessidade. Conteúdo do art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal.
Reafirmação de jurisprudência. Repercussão geral reconhecida.
1. O entendimento sufragado no acórdão recorrido de que, para o cabimento de
ação popular, é exigível a menção na exordial e a prova de prejuízo material aos
cofres públicos, diverge do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal.
2. A decisão objurgada ofende o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, que
tem como objetos a serem defendidos pelo cidadão, separadamente, qualquer ato
lesivo ao patrimônio material público ou de entidade de que o Estado participe, ao
patrimônio moral, ao cultural e ao histórico.
3. Agravo e recurso extraordinário providos. 4. Repercussão geral reconhecida com
reafirmação da jurisprudência.
(ARE 824781 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 27/08/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203
DIVULG 08-10-2015 PUBLIC 09-10-2015 ) (grifos nossos)

13. Levando em consideração as hipóteses de cabimento definidas pela Lei de Ação
Popular, a presente demanda encontra-se em condições de receber o provimento
jurisdicional que requer, por ser proposta por cidadã em pleno gozo de seus direitos
políticos e por estarem demonstradas a ilegalidade e a lesividade dos atos
administrativos impugnados.

14. Concretamente, a edição do Decreto 10.934/2022 traz consigo uma série de
ilegalidades, sobretudo relacionadas aos princípios que guiam a atividade pública
previstos no artigo 37 da Constituição da República.

15. Os atos impugnados trazem, ainda, lesão ao patrimônio público e dano ao erário
da Administração Pública Federal, na medida que a liberação de uma modalidade de voo
mais cara do que a usual gerará custos altos e sem motivação às contas do Poder
Executivo Federal.

b) Legitimidade ativa



16. O inciso LXXIII do art. 5º, da CRFB/88, determina que qualquer cidadão é
parte legítima para propor ação popular. Além disso, a Lei 4.717/65 (art. 1º, § 3º)
reforça a legitimidade ativa de qualquer cidadão para pleitear anulação de atos lesivos ao
patrimônio público, sendo nesta perspectiva incluída a proteção aos bens e direitos de
valor econômico.

17. A Autora é cidadã em pleno gozo de seus direitos políticos (Doc. 01), sendo o
que basta para ser legitimada pela Lei nº 4.717/65 a ingressar com ação popular.
Portanto, presente a legitimidade e o interesse para promover a presente ação.

c) Legitimidade passiva

18. O art. 6º da Lei 4.717/65 dispõe que a ação popular será proposta contra as
pessoas públicas ou privadas, autoridades, funcionários ou administradores que
houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado ato ilegal lesivo ao patrimônio
público.

19. Na presente demanda, além da União, figuram no polo passivo o Presidente da
República, Sr. Jair Messias Bolsonaro, por ser o responsável direto pela edição do ato
impugnado e o Ministro da Economia, Sr. Paulo Roberto Nunes Guedes, por ser
signatário do ato impugnado, cujos efeitos trarão danos ao patrimônio público.

20. Portanto, como todos os sujeitos acima tratados praticaram atos lesivos ao
patrimônio público ou se beneficiaram deles, há que se considerá-los como sujeitos
passivos da presente ação popular para que possam, inclusive serem responsabilizados
nos termos do art. 11 da Lei 4.717/65.

III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

a) Da ausência de parâmetros legais para edição do Decreto 10.934/2022.

21. A Constituição da República, ao tratar do tema dos regulamentos no artigo 84,
VI, menciona a competência do Presidente da República para expedir regulamentos
para a fiel execução da lei. A proposta do Constituinte com a previsão é chamar
atenção para o fato de que, em geral, os decretos federais são elaborados em gabinetes
fechados, sem publicidade, libertos de qualquer fiscalização ou controle da sociedade ou



mesmo dos segmentos sociais interessados na matéria, atividade que não é bem-vinda
na democracia brasileira. Sobre o tema, BANDEIRA DE MELLO argumenta que

se confere ao processo de elaboração das leis um grau de controlabilidade,
confiabilidade, imparcialidade e qualidade normativa muitas vezes superior ao
dos regulamentos, ensejando aos administrados um teor de garantia e proteção
incomparavelmente maiores.3

22. No caso concreto, o Decreto 10.934/2022 foi editado sem absolutamente
nenhum contexto normativo. A publicação a ele relativa não veio acompanhada sequer
de uma indicação legal sobre a qual a norma deveria se basear. Não há motivação
normativa e nem extra-normativa. A edição do Decreto fere, portanto, o princípio da
legalidade, uma vez que cria direitos em favor de agentes públicos de forma
desalinhada a alguma legislação de âmbito federal. Ao fixar o direito de determinada
classe política poder usufruir de passagens aéreas na classe executiva sem que haja uma
legislação especificando a natureza dessa atividade, o Decreto fere o que é mais basilar
da atividade administrativa.

23. Sobre este tema, ainda, é importante considerar que a Lei 4.717/1965, que trata
dos procedimentos para ajuizamento de ação popular, insere a "ilegalidade do objeto"
como uma das hipóteses de nulidade dos atos administrativos. Conforme estabelece o
diploma, a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação
de lei, regulamento ou outro ato normativo:

“Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no
artigo anterior, nos casos de: (...) c) ilegalidade do objeto; (...)

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

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

24. Como demonstrado, o Decreto sob análise encontra-se no ordenamento jurídico
de forma isolada, criando direitos em favor de uma classe de servidores públicos e, em
paralelo,, contrariando o texto da Constituição, que impede explicitamente a edição de
normas criadoras de direito por qualquer outro ente que não seja o Poder Legislativo.

3 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores,
2005, p. 342-343.



Por conta desses motivos, o Decreto deve ser entendido como ilegal e ser afastado do
ordenamento jurídico brasileiro.

b) Da violação aos princípios da administração pública.

25. Ainda que se reconheça a possibilidade jurídica de manter o Decreto no contexto
normativo do país, é importante destacar que seu conteúdo coloca em questão a
desobediência de uma série de princípios que atuam na atividade administrativa. Em
primeiro lugar, o Decreto desobedece o princípio da moralidade, uma vez que a sua
edição surge com o propósito de beneficiar indevidamente determinada classe política,
impondo a ela maiores privilégios. Sobre o tema, BANDEIRA DE MELLO orienta que

“[A] Administração e seus agentes têm de atuar na conformidade de princípios
éticos. Violá-los implicará violação ao próprio Direito, configurando ilicitude
que assujeita a conduta viciada a invalidação (...) sendo-lhe interdito qualquer
comportamento astucioso, eivado de malícia, produzido de maneira a
confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direitos por parte dos
cidadãos”4

26. Ao editar uma norma com fins absolutamente alheios ao interesse público, a
gestão do Poder Executivo desobedece padrões éticos, de boa-fé, decoro, lealdade,
honestidade e probidade na prática diária de boa administração.

27. O Decreto também peca ao desconsiderar o princípio da economicidade,
segundo o qual a administração pública deve buscar a minimização dos gastos públicos
e gerir adequadamente os recursos financeiros colocados à sua disposição. Uma simples
análise do conteúdo da norma permite a compreensão de que, uma vez colocada em
prática, o Decreto gerará gastos de difícil mensuração no âmbito do erário federal, na
medida que os servidores por ele beneficiados passarão a contratar passagens aéreas na
modalidade executiva, isto é, mais caras do que as da modalidade econômica.

28. Sobre o tema, lembremos o que estabelece o artigo 10 da nova Lei de
Improbidade Administrativa, Lei 14.230/2021:

4 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores,
2005, p. 107.



Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente,
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

29. É possível falar em improbidade administrativa justamente porque a Presidência
da República sequer cogitou dar a resposta às perguntas mais evidentes a respeito de sua
decisão. Quais são os impactos dessa alteração para as contas públicas da União? A
mudança do regime de contratação de passagens aéreas comprometerá a execução de
outras atividades sob responsabilidade da Presidência da República?

30. Por fim, o Decreto deixa de se orientar pelo princípio da motivação,
materializando um verdadeiro abuso de poder por parte do gestor responsável pela sua
edição. É sabido que todo ato administrativo, a exemplo dos decretos do Executivo,
demandam explicitação de seu "motivo" e de seu "fim". Com relação ao primeiro
elemento, fala-se que o ato administrativo deve ser editado sob circunstâncias de fato e
de direito que coerentemente o motivem. Quanto ao elemento "fim", diz-se que o ato
administrativo deve ser editado para produzir um efeito no mundo prático, com o
objetivo de obter uma consequência final, sempre traduzido como o "interesse
público". Sobre o tema, Odete Medauar ressalta:

"O defeito de fim, denominado desvio de poder ou desvio de finalidade, verifica-se quando o
agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente,
na regra de competência (...) Os poderes atribuídos aos agentes visam ao atendimento do
interesse público pertinente à matéria em que seus agentes atuam. Não se destinam tais
poderes à satisfação de interesses pessoais, de grupos, de partidos, nem são
instrumentos de represália, vingança ou favorecimento próprio ou alheio (...)".
5

31. O mesmo raciocínio é desenvolvido por Celso Antônio Bandeira de Mello:

“O desvio de poder, com alheiamento a qualquer finalidade pública, é um vício que encontra
espaço para medrar precisamente quando o agente público está no exercício de competência
discricionária. A doutrina caracteriza genericamente o desvio de poder como legitimidade
específica desta categoria de atos nos quais a administração dispõe de certa liberdade. No
desvio de poder, praticado com fins alheios ao interesse público, a autoridade invocando sua
discrição administrativa, arroja-se à busca de objetivos inconfessáveis. É bem de ver que o faz
disfarçadamente, exibindo como capa do ato algum motivo liso perante o direito.

5 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 19a. ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais,
2015, p. 188. (capítulo 9, "Processo administrativo").



Trata-se, pois, de um vício particularmente censurável, já que se traduz em comportamento
insidioso. A autoridade atua embuçada em pretenso interesse público, ocultando dessarte seu
malicioso desígnio. Sob a máscara da legalidade, procura, à esconsa, alcançar finalidade
estranha à competência possui. Em outras palavras: atua à falsa-fé (...) Dele se pode dizer,
com Caio Tácito, que ‘a ilegalidade mais grave é a que se oculta sob a aparência
de legitimidade. A violação maliciosa encobre os abusos de direito com a capa
de virtual pureza’”.6

32. Sobre o tema, a Lei de Ação Popular (Lei 4.717/1965) também destaca como
fator de nulidade dos atos administrativos a (i) inexistência de motivos; e (ii) o
desvio de finalidade. Segundo a legislação, esses fenômenos são atestados,
respectivamente, quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido; e quando o
agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente,
na regra de competência.

33. É exatamente o que se verifica no caso concreto, afinal, não há qualquer
informação oficial que dê fundamento à edição do Decreto, somando-se ao fato de que
o seu conteúdo atua de maneira alheia ao interesse público.

34. Após repercussão sobre a edição do Decreto, a única motivação apresentada pelo
Governo Federal foi publicada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, em 12
de janeiro de 2022, publicou nota a respeito do tema (Doc. 04), por onde foi dito que

"(...) [o] Decreto tem por objetivo mitigar o risco de restrições físicas e de
impactos em saúde dos agentes públicos que precisam se afastar em serviço da
União ao exterior a fim de tentar atenuar eventuais efeitos colaterais em
face de déficit de ergonomia e evitar que tenham suas capacidades
laborativas afetadas”.

35. Não há fundamento ou sequer razoabilidade para que a motivação do ato ora
impugnado apresentado pela Secretaria-Geral da Presidência da República seja lícita,
uma vez que “atenuar eventuais efeitos colaterais em face de déficit de ergonomia” não
atinge só a Ministros de Estado e servidores ocupantes de cargo em comissão ou de
função de confiança de nível FCE-17, CCE-17 ou CCE-18 ou equivalentes, e quem os
venha a substituí-lo ou representá-los.

36. Muito menos razoável é se pressupor que pessoas, em razão do cargo, tenham
problemas ergonômicos por viajar na classe econômica.

6 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo: Malheiros, 2ª
ed., 12ª tiragem, p. 63.



37. Diante dessas análises, a edição da norma configura medida ilegal e lesiva ao
patrimônio brasileiro, sobretudo do ponto de vista econômico-financeiro, considerando
o potencial aumento de gastos pela Administração Pública Federal e a ausência de
justificativas dadas pelos gestores que estão a frente do órgão que compõe o polo
passivo da demanda.

IV. DA SUSPENSÃO LIMINAR DOS ATOS IMPUGNADOS

38. A tutela de urgência é instituto previsto no artigo 300, §2º, do Código de
Processo Civil e tem por objetivo resguardar, logo no início do processo, direitos que
estão sob ameaça ou lesão. No âmbito das ações populares, não há qualquer óbice à
aplicação do referido dispositivo do Código de Processo Civil, na medida em que a
própria Lei 4.717 de 1965 prevê expressamente a possibilidade de concessão de tutela
antecipada em seu artigo 5º, §4º, nos seguintes termos: “Na defesa do patrimônio público
caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado”.

39. Ademais, a Lei 8.437/1992, que trata da concessão de medidas cautelares contra
atos do Poder Público, exclui expressamente da negativa de concessão de liminares as
ações populares e ações civis públicas, conforme a seguinte disposição:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no
procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou
preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em
ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada
ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de
mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação
popular e de ação civil pública”.

40. Analisadas as questões atinentes à possibilidade jurídica do pedido de tutela de
urgência em ação popular, passamos aos requisitos para o deferimento da medida, que
são o fumus boni iuris e o periculum in mora.

41. Na presente demanda, o fumus boni iuris está representado na mera demonstração
de ilegalidade e ilegitimidade da edição do Decreto 10.934, de 11 de janeiro de 2022.



Como já demonstrado, existem vários elementos que atestam que a decisão de alterar o
regime de utilização de passagens aéreas levou em conta um interesse pessoal, em
detrimento do interesse público que deveria estar inato a todo e qualquer decisão da
Presidência da República.

42. Com relação ao periculum in mora, este pode ser constatado com a entrada em
vigor do Decreto em questão no dia 12 de janeiro de 2022. Com a publicação da norma
no Diário Oficial da União, ela passa a fazer valer os seus efeitos, possibilitando a todos
os ministros e servidores públicos do alto escalão a programarem viagens aéreas a partir
do novo regime estabelecido pelo Decreto.

43. Uma vez posta em prática, a nova normativa também cria a iminência de gastos
públicos extraordinários e desnecessários no âmbito do Poder Público Federal, fazendo
com que o erário e a população como um todo sofram as consequências de uma decisão
administrativa infundada.

44. Também há periculum in mora no que diz respeito à manutenção, no ordenamento
jurídico brasileiro, de uma norma que cria direitos sem fundamento em lei e sem
qualquer fundamentação dada pelo seu criador. Ora, como poderia a administração
pública permitir tal ilegalidade seja levada a cabo sem que qualquer explicação seja dada
a respeito do motivo que levou a Presidência da República a alterar o regime de custeio
das viagens aéreas do alto escalão do Executivo?

45. Nesse sentido, requer-se a concessão de tutela de urgência para suspender os
efeitos do Decreto 10.934, de janeiro de 2022, de modo a proibir que viagens de
Ministros de Estado e servidores ocupantes de cargo em comissão ou de função de
confiança, em classe executiva, nos termos do referido decreto, seja pago com recursos
públicos.

V. CONCLUSÃO E PEDIDOS

46. Diante de todo exposto, é a presente para requerer:

a. A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do Decreto
10.934, de janeiro de 2022, de modo a proibir que Ministros de Estado e
servidores ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança,
realizem viagens em classe executiva pagas com recursos públicos.



b. A citação do réu para, querendo, apresentar contestação em face dos fatos
narrados nesta Petição Inicial;

c. A intimação do Ministério Público, na forma do parágrafo 4º do artigo 6º
da Lei 4.717/65;

d. A total procedência da ação, com a confirmação da tutela de urgência, para
declarar a ilegalidade do Decreto 10.934, de 11 de janeiro de 2022, da
Presidência da República.

e. A determinação para que os réus sejam obrigados a apresentar um relatório
de todas as viagens realizadas a partir de 11 de janeiro de 2022, por
Ministros de Estado e servidores ocupantes de cargo em comissão ou de
função de confiança de nível FCE-17, CCE-17 ou CCE-18 ou equivalentes,
e quem os venha a substituir ou representar, com ao menos as seguintes
informações: (1) local de origem e destino de cada voo; (2) nome e cargo
dos ministros de estado e servidores que se utilizaram dos referidos voos;
(3) tipo/classe do bilhete de passagem de cada ministro de estado e
servidor; (4) valor dos respectivos bilhetes de passagem; (5) motivação da
viagem.

f. A condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos ao patrimônio da
União, nos termos do art. 11 da Lei 4.717/65

g. A condenação dos réus ao pagamento de honorários de sucumbência.

47. Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

48. No mais, opta-se pela não realização de audiência de conciliação ou mediação,
por se tratar de matéria de direito indisponível.

49. Por fim, requer-se que todas as intimações e publicações futuras sejam feitas
exclusivamente em nome de Lucas de Santana Módolo, OAB/SP 446.464, sob pena
de nulidade, nos termos do artigo 272, §2º, do Código de Processo Civil.

50. Dá-se à causa a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), para os devidos fins de
direito.



Termos em que pede deferimento.

São Paulo, 13 de janeiro de 2021.

Lucas de Santana Módolo
OAB/SP 446.464


