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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 

___ VARA FEDERAL CÍVEL DE BRASÍLIA - DF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COM PEDIDO DE LIMINAR 
 

 
ANTONIO VAGNER PIMENTEL, brasileiro, solteiro, 
autônomo, portador da cédula de identidade RG de nº 
20106906- SSP/MG, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 
717.023.852-72, Título de Eleitor de nº 038180891384 – 30ª 
ZE – Seção 0138 – Belo Horizonte - MG, residente e 
domiciliado na Av. Belém – travessa 1 – casa 1 – Vila 
Planalto, na cidade Brasília, Distrito Federal – CEP 70802-060, 
por seu advogado que esta subscreve (instrumento de 
mandato incluso), vem, perante Vossa Excelência com fulcro 
no artigo 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal e na Lei 
4717/65. para propor a competente  
 

AÇÃO POPULAR 
 
em face da 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10727487/inciso-lxxiii-do-artigo-5-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104081/lei-da-ação-popular-lei-4717-65
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UNIÃO FEDERAL (AGU), ente público federal, inscrito no 
CNPJ sob o nº 26.994.558/0001-23, Procuradoria-Regional 
Federal da 1ª Região, situada  na Cidade de Brasília, 
Distrito Federal, no SAUS – Quadra 03 – LOTE 05/06 – 5º e 
6º andar - CEP 70070-030; www.agu.gov.br/unidade/PRU1 ;  
e, 
 
 
EXMª SRª MINISTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
SUPERIOR ELEITORAL, ROSA MARIA PIRES WEBER, 
endereço TSE,  SAFS, Quadra 7, Lotes 01/02, na cidade de 
Brasília, Distrito Federal – CEP 70070-600 – 
audiência@tse.jus.br, pelos motivos de fato e de direito a 
seguir aduzidos: 
 
 
I – DOS FATOS 

 
 
Conforme vem anunciando no seu site www.tse.jus.br , O 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE), organizará, nas suas 
dependências, o Seminário Internacional “Fake News e 
Eleições”, isso nos dias 16 e 17, ambos de Maio de 2.019, 
conforme documento acostado. 

 
 
E de conformidade com a programação que acompanha a 
presente, terá 5(cinco) painéis divididos nos dois dias 
programados, e contará com a presença e participação de 
Autoridades e Personalidades Estrangeiras. 
 
 
Mas, aqui, há dois cruciais pontos a levantar, que serão 

detidamente esmiuçados em tópicos próprios, quais sejam: 
 

http://www.agu.gov.br/unidade/PRU1
mailto:audiência@tse.jus.br
http://www.tse.jus.br/
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1º - Em flagrante conflito ao caput do art. 37, da Carta 
Magna da Nação, não consta no link próprio do evento 
(www.tse.jus.br/hotsites/seminário-internacional-fake-news-
eleicoes/) a planilha de gastos e muito menos a origem 
dos recursos, eis que, tratando-se de órgão público, os 
recursos utilizados provêm do erário público. 
 
 
2º - Os motivos, finalidades e necessidade desse tipo de 
evento, eis que, fake News constituem-se em crime 
contra honra, já tipificado na nossa Lei Penal. 
 
Ainda mais, que, o nosso país encontra-se em gravíssima 
crise econômico-financeira, com estratosférico déficit 
orçamentário, e cortes e contingenciamento em áreas 
estratégicas sob a administração pública. 
 
 
Emérito Julgador, para maior compreensão das razões que 
levaram o autor a promover a presente ação, de cunho 
constitucional e de controle sobre a coisa pública, necessário 
se faz, uma profunda reflexão sobre o objeto e “pano de 
fundo” do evento combatido, ou seja, fake News. 
 
 
DAS FAKE NEWS 

 
 
A expressão “fake News” traduzindo para a nossa língua, 
significa “notícias falsas”. 
 
 
Em providencialíssima matéria jornalística escrita pelo 
articulista MARCELO REMÍGIO, na data de 01/04/2018, para o 
Matutino O GLOBO, e sob o título “Notícias falsas na 

política aparecem desde o Brasil Colônia”, cuja  a íntegra 
encontra-se acostada na presente, o escritor debulha sobre a 

http://www.tse.jus.br/hotsites/seminário-internacional-fake-news-eleicoes/
http://www.tse.jus.br/hotsites/seminário-internacional-fake-news-eleicoes/
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longevidade da existência das notícias falsas na política 
brasileira, essencialmente, desde da época colonial, 
envolvendo personagens como Dom João VI, Carlota Joaquina 
e os imperadores Pedro I e Pedro II, narrando, assim, vários 
fatos inverídicos surgidos no transcurso do tempo da política 
brasil, chegando até o caso do “assassinato da Vereadora 
Marielle Franco”. 
 
 
Portanto, Nobre Magistrado, a notícia falsa é utilizada há mais 
de 200 (duzentos) anos, na política pátria, como também, 
em outros países, sendo que, no nosso, nunca mereceu 
repressão legal à altura. 
 
 
E como a maioria dominante das notícias falsas sempre 
tiveram a uma veiculação na ampla imprensa, notadamente, 
nos grandes jornais, impressos e televisivos, os instrumentos 
legais de controle foram muito poucos, tanto que, tivemos na 
época da República, o Decreto de nº 4.743, de 31 de 
outubro de 1923, mas, por tratar-se de decreto, logo restou 
derrogado, ante a consagrabilidade do Direito Pátrio no 
tocante a legislação penal ser de competência exclusiva do 
Congresso Nacional. 
 
 

E posteriormente tivemos a edição da famosíssima Lei de nº 
5.250, de 9 de Fevereiro de 1.967, mais, conhecida como “Lei 
de Imprensa” (doc. j). que vigorou até a data de 06 de 
novembro de 2.009, quanto restou publicado o Acórdão 
prolatado pela Suprema Corte na ADPF 130 promovido pelo 
PDT, ao qual declarou inconstitucional a “Lei de 
Imprensa”. 
 
 

Nobre Juiz, no declarado diploma inconstitucional, tinha o 
Capítulo III – “Dos Abusos no Exercício da Liberdade de 
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Manifestação de Pensamento e Informação”, que tratava 
das tipificações criminais deste tipo de abuso (art. 12 e 
segs.), incluindo aí, o delito de publicação ou divulgação 
de notícias falsas (arts. 16, 20 a 22), com agravantes, 
além, do crime de recebimento de vantagem pecuniária 
para impedimento de publicação de notícia (art. 18). 
 
 
E mais, assegurava o Direito de Resposta do ofendido 
(art. 29 e segs.). 
 
 
Mas com a “perda” do diploma legal especial por 
decisão do Excelso Pretório, ao qual a 2ª requerida 
pertence os seus quadros, “perdeu-se” toda  a 
tipificação penal específica, bem como, o próprio direito 
de resposta.  
 
 
Sendo que, este último, ou seja, o Direito de Resposta, restou 
restabelecido somente no ano de 2.015, através da edição da 
Lei 13.188, de 11 de Novembro de 2015. 
 
 
Obviamente, sem uma punição exemplar, as fake News , 
que não passam de uma versão eletrônica e virtual das 

notícias falsas impressas, e com o alcance infinitamente 
superior, eis que, “plantadas” (no português claro), na rede 
mundial da Internet, disseminaram de uma tal ordem, 
principalmente, com criação de sites falsos e sem 
procedência, para este fim. 
 
 
Não paira sombra de dúvida que, o Estado é o grande 
responsável pelo não efetivo combate as denominadas fake 

News. 
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Agora, Insigne Magistrado, há um outro vital ponto a levantar 
sobre as noticias falsas, qual seja: 
 
 
 Quem avalia se as notícias postadas são falsas, 
separando-as das verdadeiras? 
 
 
E como procede-se a avaliação a respeito? 
 
 
A não ser se a falsidade apresenta-se grotesca, o único 
que tem competência para avaliar se a notícia é falsa, é 
o próprio ofendido, e cabe a ele tomar todas as 
providências para retirá-la de circulação e pretender a 
punição do ofensor. 
 
 
E mais, considerando o fato de que, cabe ao Judiciário agir 
somente quando é provocado, os juízes não podem decidir 
“de ofício”, sob pena de serem “confundidos” com a figura do 
acusador, quebrando-se assim, o “relação tripartite 
processual”, bem como, a “imparcialidade” das decisões. 
 
 

Sem contar que, o regular processo é embasado em provas, 
assim, qualquer decisão exige-se a presença do conjunto 
probatório. 
 
 
Portanto, sendo público e notório que, a apuração da 
existência de fake News, depende para fins penais, a sua 
tipificação, sendo que, hoje, no ordenamento jurídico temos 
os Art. 138, 139 e 140, todos do Código Penal Brasil. 
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Como ilícito civil e para fins indenizatórios, temos o art. 953, 
do atual Código Civil. 
 
 
E para quaisquer fins, a proteção constitucional ao direito 
de imagem (art. 5º, X, da CF), constituindo, assim, em 
“verdadeira cláusula pétrea”; 
 
 
Qual a motivação para a existência do seminário 
combatido? 
 
 
É o que, o autor, destrinchará a seguir. 
 
 
 
DA “AUSÊNCIA” DE MOTIVAÇÃO DO SEMINÁRIO 
COMBATIDO E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA 
 
 
Meritíssimo Juiz, ante ao exigido combate efetivo e concreto 
das denominadas “fake News”, das quais, o nosso 
Presidente Bolsonaro, juntamente com o Ministro Sérgio 
Moro, são as maiores vítimas, a própria Justiça Eleitoral 
nunca apresentou um balanço das condenações existentes a 

respeito, o que nos leva a crer da sua “inexistência”, quais os 
reais motivos que moveram a realização do evento 
impugnado? 
 
 
NENHUM MOTIVO. 
 
 
Pois, enquanto o inconstitucional sigiloso escrutínio dos votos 

provenientes das Eleições Gerais de 2.018, realizado pelo 
TSE, bem como, a confiabilidade das urnas eletrônicas, não 
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restaram contestadas, a Ministra correquerida, como o próprio 
tribunal não externaram preocupação sobre as denominadas 
fake News. 
 
 
Mas, sim, após reiteradas críticas e até investigações sobre o 
processo eleitoral, o assunto veio à pauta do TSE, o que 
acabou culminando na realização do demandado seminário 
que, obviamente, não consubstanciará e nem robustará o 
Mundo Jurídico, bem como, não será altamente “esclarecedor” 
a população. 
 
 
Aliás, Emérito Julgador, a população goza de inteligência e 
discernimento suficientes para separar a notícia falsa da 
verdadeira. 
 
 
E o grande “derramamento” de notícias falsas, seja por parte 
da  direita radical, como por parte da esquerda, chegando até 
as raias “do newsterrorismo”, não está produzindo o efeito 
desejado, e em vias de consequência, a obtenção do 
resultado desejado, ou seja, a mobilização popular contra um 
ou contra outro, eis que, tais fakes estão sendo ignorados 
pela população.  
 

 
Assim, este tipo de seminário é totalmente prescindível e os 
recursos públicos dispendidos nos vultosíssimos gastos de sua 
promoção, poderiam ser melhor direcionados, inclusive, para 
um melhor aparelhamento da própria Justiça Eleitoral. 
 
 
Ainda mais, considerando o fato de que, a missão principal do 
Judiciário, é distribuir a Justiça, a 1ª Instância da Justiça 

Eleitoral, notadamente, nas cidades do interior do país, os 
funcionários dos cartórios eleitorais são, principalmente, 
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emprestados pelas prefeituras locais, além de inexistência de 
vara específica. 
 
 
E agora, agravado com o fato de que, o STF declarou 
competente a Justiça Eleitoral para julgar os “Crimes de Caixa 
2 Eleitorais e delitos conexos”, o que demandará ainda mais 
verbas para o Judiciário Especial, notadamente, para a 1ª 
Instância, a fim de tentar evitar a prescrição dos crimes 
eleitorais, o tão “sonho dourado” dos políticos 
corruptos. 
 
 
Sábio Julgador, perante o exposto, injustifica-se totalmente a 
realização do seminário combatido, ainda mais, considerando 
a sua magnitude, com a exposição de palestrantes 
internacionais, e com resultado tão pífio, eis que, não 
acrescentará nada ao Mundo Jurídico, eis que, crime 
combate-se com ferramentas e instrumentos concretos. 
 
 
 
EX POSITIS, Nobre Juiz, a propositura da presente ação de 
controle constitucional de ato da administração, é inconteste, 
notadamente, com a finalidade de ressarcimento aos cofres 
públicos, da totalidade dos recursos despendidos para a 

realização do inexplicável seminário, com o fim de destiná-los 
corretamente, ou seja, para melhor estruturação da Justiça 
Eleitoral.  
 
 
II – DO DIREITO 
 

a) DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR 
 

O art. 5º, inciso LXXIII, da CRFB, admite a impetração da 
ação popular, por qualquer cidadão, visando anular ato lesivo 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10727487/inciso-lxxiii-do-artigo-5-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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ao patrimônio público ou se entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural. 
 
 
 
A Lei 4.717/65 estabelece o rito da presente ação.  
 
 
Conforme redação da nossa Carta Magna da Nação, a 
realização do simpósio impugnado, que aliás, nem de ato 
administrativo se trata, mas, ato de iniciativa privada, 
sem a devida motivação legal, e ainda, desacompanhado da 
exigida publicidade da fonte de recurso e gastos realizados,  
ofende a moralidade administrativa, além de ser ato 
lesivo ao patrimônio. 
 
 
Com o advento da Lex Mater, restou-se, assim, mais presente 
a impetração da Ação Popular em face de atos que atentam 
contra os princípios que norteiam a Administração Pública, 
elencados no caput do art. 37 maior, e com isso, conjugados 
com  as infrações já contidas na Lei 4.717/65, a legitimidade 
da promoção da presente lide pelo autor é incontestável. 
 
 

Assim, o ajuizamento da presente ação é perfeitamente 
cabível, visando a não realização do seminário 
impugnado, bem como, o ressarcimento dos gastos 
inerentes aos cofres públicos. 
 
 
 
b) DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA 
 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104081/lei-da-ação-popular-lei-4717-65
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A ação popular tem previsão no art. 5º da CRFB, garantindo o 
seu ajuizamento a todo cidadão no regular gozo dos seus 
direitos políticos, o que é o caso do autor, conforme de plano 
comprovado pelo Título de Eleitoral nº 038180891384 – 30ª 
Zona Eleitoral – Seção 0138 – Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais. 
 
 
Os réus apontados nesta peça vestibular são efetivamente os 
responsáveis pela produção do ato ilegal, lesivo ao patrimônio 
público, conforme art. 6º da Lei 4.717/65:  
 

“A ação será proposta contra as pessoas públicas ou 
privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as 
autoridades, funcionários ou administradores que 

houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o 
ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado 
oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do 

mesmo”, 
 

 
 

No tocante a 1ª Ré, a UNIÃO FEDERAL, é pelo fato de que, 
além de ser representante legal do COL. TRIBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL, promotor do evento combatido, por este não 
gozar de capacidade representativa processual, a 1ª 
requerida, é a administradora dos recursos públicos, 
principalmente, através do Orçamento da União. 
 
 
No que tange a 2ª Ré, a Exmª Ministra Presidente do TSE,  
ROSA MARIA PIRES WEBER, além de ser a mais alta 
autoridade da Corte de Última Instância Eleitoral, trata-se da 
elaboradora, autorizadora, e pulsionadora do ato lesivo, 
agindo, assim, com grande empenho para a sua 
realização. 
 
  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11321952/artigo-6-da-lei-n-4717-de-29-de-junho-de-1965
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104081/lei-da-ação-popular-lei-4717-65
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11323492/artigo-1-da-lei-n-4717-de-29-de-junho-de-1965
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c) DO ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E À 
MORALIDADE PÚBLICA 
 
 
A “suposta” preocupação, principalmente, da correquerida 
MM. ROSA WEBER, no tocante a presença de fake News nos 
processos eleitorais, não se justifica, basta o histórico da 
longevidade das mesmas na política nacional, conforme bem 
esposado na parte fática da presente prefacial, “preocupação” 
essa aliás, nascida após as seguidas contestações aos 
escrutínios eletrônicos “em ambiente fechado”, no recinto do 
TSE, notadamente, as eleições presidenciais de 2.014 e 
2.018, 
 
 
Pois quando não atingia o Judiciário, não havia sequer 
efetivo combate as notícias falsas nos pleitos eleitorais, 
nem mesmo, quando ficavam adstritas a circulação nos 
grandes jornais impressos e, sobretudo, televisivos, 
assim, como consequência, a sua propagação de forma 
virtual, notadamente, nas denominadas “redes sociais”. 
 
 
Sem contar com o fato de que, o próprio tribunal 
constitucional, ao qual, a 2ª promovida faz parte do seu corpo 
de ministros, retirou do Mundo Jurídico, o único 

instrumento de controle de divulgação de notícias 
falsas, conhecido como “Lei de Imprensa”. 
 
 
Não cabe aqui, discutir a “liberdade de informação”, aliás, 
além de constitucional e muito bem vinda, mas, o combate a 
sua abusividade é medida de rigor. 
  
 

E constituindo fake News em crime, sendo a vítima direta o 
ofendido, cabe ao Estado fornecer a vítima, todos os 
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instrumentos legais e jurídicos para a defesa de seus direitos, 
principalmente, os reparatórios, mas, não combater este tipo 
de informação “ex officio”, sob pena de sem o devido 
processo legal provocado pelo interessado, cometer 
“equívocos”, como considerar falsa, notícia verdadeira. 
 
 
Tanto que, a própria a FEDERAL BUREAUL OF INVESTIGATION 
– FBI, a famosa polícia do Departamento de Justiça dos 
EUA, ter alertado ao TSE no sentido de que, não é papel do 
Estado combater de ofício as fake News 
(http://bahia.ba/politica/fbi-diz-ao-tse-que-nao-e-
papel-do-estado-fake-news/). 
 
 
 
Assim, não há motivação para a realização de tão dispendioso 
seminário internacional sobre as fake News, considerando o 
fato de que, os recursos já utilizados poderiam ter sido 
revertidos em prol da própria organização da Justiça Eleitoral, 
principalmente, após ter assumido a presidências dos 
processos crimes de “Caixa 2 Eleitoral” e delitos conexos, cuja 
a competência restou declarada pelo SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. 
 
 

   
O insurgimento do autor contra a realização do SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL “FAKE NEWS E ELEIÇÕES” se justifica, e de 
forma plausível, ante a sua total ineficácia para a solução de 
tão gravíssimo problema. 
 
 
Por tudo isso, é nulo o ato praticado, nos termos do art. 2º, 
alínea a, c e d da Lei 4.717/65, “litteris”: 

 

http://bahia.ba/politica/fbi-diz-ao-tse-que-nao-e-papel-do-estado-fake-news/
http://bahia.ba/politica/fbi-diz-ao-tse-que-nao-e-papel-do-estado-fake-news/
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11323198/artigo-2-da-lei-n-4717-de-29-de-junho-de-1965
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104081/lei-da-ação-popular-lei-4717-65
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“Art. 2.º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades 
mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 
c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência de motivo. 
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; 

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

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

É aplicável também o art. 4º, inciso III, alínea a, da mesma lei, 
que considera a nula “a empreitada, a tarefa e concessão do 

serviço público, quando o respectivo contrato houver sido 
celebrado sem prévia concorrência pública ou administrativa, 
sem que essa condição seja estabelecida em lei, regulamento ou 

norma geral”.” 
 

 

Requer-se, desde já, anulação do ato privado “Seminário 
Internacional Fake News e Eleições”, e em vias de 
consequência, a sua não realização, bem como, o 
ressarcimento aos cofres públicos da integralidade dos gastos 
inerentes, por parte dos Réus. 
 
 
d) DA REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS 
 
 
Considerando a urgência da medida, o autor requer que, o 
Nobre Magistrado determine aos réus que, tragam aos autos, 
a necessária e exigida planilha de cálculos das despesas 
realizadas e ainda a realizar no tocante ao efeito danoso, 
cópias dos contratos para a viabilização do seminário ilícito, e 

demais documentos necessários/ para a propositura da 
presente ação. 
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Tudo isso com base no art. 1, § 6º e § 7º, e art. 7º, inciso I, 
alínea a e b, todos da Lei n. 4.717/65, requisitando a 
documentação necessária, assim que, despachar a inicial. 
 
 
III – DO PEDIDO DE LIMINAR 
 
 

A relevância do fundamento invocado reside nos argumentos 
fáticos e jurídicos acima expostos, mormente nos documentos 
colacionados à presente, os quais dão conta de que existe o 
bom direito ora vindicado, notadamente em face das 
violações às normas e aos princípios supramencionados. 
 
 
O “periculum in mora”, por sua vez, afigura-se patente uma 
vez que a natura demora do processo, causará, como já está 

causando, lesão à aos cofres públicos federais, ante a 
realização do seminário combatido. 
 
 
Requer-se a concessão de liminar para a imediata 
suspensão da realização do evento combatido, até final 
decisão da presente ação, nos termos do art. 5º, § 4º, da 
Lei n. 4.717/65. 
 

 
IV – DOS PEDIDOS 
 

Pelo exposto, requer a Vossa Excelência: 
 

a) a citação dos Réus, para, querendo, contestar a presente 
ação, no prazo de 20 dias, sob pena de aplicação dos 
efeitos da revelia; 

 
b) a intimação do ilustre representante do Ministério 

Público; 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11321763/artigo-7-da-lei-n-4717-de-29-de-junho-de-1965
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11321733/inciso-i-do-artigo-7-da-lei-n-4717-de-29-de-junho-de-1965
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11321701/alinea-a-do-inciso-i-do-artigo-7-da-lei-n-4717-de-29-de-junho-de-1965
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11321663/alinea-b-do-inciso-i-do-artigo-7-da-lei-n-4717-de-29-de-junho-de-1965
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104081/lei-da-ação-popular-lei-4717-65
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11322126/artigo-5-da-lei-n-4717-de-29-de-junho-de-1965
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11321992/parágrafo-4-artigo-5-da-lei-n-4717-de-29-de-junho-de-1965
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104081/lei-da-ação-popular-lei-4717-65
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c) a procedência dos pedidos para decretar a invalidade, e 

em vias de consequência, a nulidade do ato lesivo ao 
patrimônio público e à moralidade, condenando os Réus 
no pagamento das perdas e danos, e ressarcimento aos 
cofres públicos o montante dos gastos dispendidos para 
a realização do ilegal seminário; 
 

 
d) a condenação dos Réus no pagamento, ao autor, das 

custas e demais despesas judiciais e extrajudiciais, bem 
como nos honorários de advogado; 

 
 

e) a confirmação da liminar, nos termos em que foi 
requerida; 
 

f) a produção de todas as provas em direito admitidas, 
especialmente documental; 
 

   g) a juntada dos documentos em anexo. 
 
 
Dando à causa, o valor de R$ 10.000,00 (inestimável), 
apenas para efeitos de alçada, D.R.A, esta com os inclusos 
documentos, são os termos em que,  

 
 

P. Deferimento. 
 

São Paulo-SP p/ Brasília-DF,  
13 de maio de 2.019. 

 
 

ANGELO AUGUSTO CORRÊA MONTEIRO 

OAB/SP 56.388 


