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EXCELENTÍSSIMO(A) JUIZ(A) DA ____ VARA FEDERAL 

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 

 

URGENTE 

 

 

  THIAGO GOMES VIANA, brasileiro, solteiro, advogado, 

inscrito na OAB/MA sob o n.º 10.642, inscrito no RG 22848552002-1 e inscrito 

no CPF sob o nº 033.046.973-81, com inscrição eleitoral nº 056483161139, zona 

109, seção 0035 (doc. anexo), com endereço na Rua Boa Esperança, Apto. 04, Bl. 

05, Condomínio Village Boa Esperança, n. 102, Turu, São Luís/MA, CEP 

65066-190, cidadão no pleno gozo de seus direitos cívicos e políticos, em causa 

própria, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fundamento no 

art. 5º, LXXIII da Constituição Federal de 1988, e na Lei nº 4.717/65, propor 

 

AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR 

 

em função de ato ilegal e lesivo à moralidade administrativa praticado pelo 

Presidente da República Federativa do Brasil, Sr. JAIR MESSIAS 

BOLSONARO, podendo ser encontrado na Praça dos Três Poderes, Palácio 

do Planalto, 4º Andar, CEP 70.150-906, Brasília/DF, na pessoa do Advogado 

Geral da União, com endereço na Ed. Sede I - Setor de Autarquias Sul - 

Quadra 3 - Lote 5/6, Ed. Multi Brasil Corporate, Brasília/DF, CEP 70.070-030, 

pelas razões de fato e direito a seguir expostos. 
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1 - DA PRELIMINAR 

 

1.1 Da legitimidade para propositura da ação popular 

Prescreve o artigo 5º, inc. LXXIII, da Constituição Federal: “qualquer 

cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 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”. 

 Sobre a natureza e o cabimento da ação popular, Hely Lopes Meirelles leciona: 

É um instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utilizável por 

qualquer de seus membros. Por ela não se amparam direitos individuais 

próprios, mas, sim, interesses da comunidade. O beneficiário direto e 

imediato desta ação não é o autor; é o povo, titular do direito subjetivo ao 

governo honesto. O cidadão a promove em nome da coletividade, no uso 

de uma prerrogativa cívica que a Constituição da República lhe outorga.1 

   

Nesse sentido, a legitimidade para propor a ação popular é conferida a 

qualquer cidadão brasileiro e a prova, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 

4.717/1965, consiste na apresentação do título eleitoral ou documento equivalente 

(em anexo). 

Materialmente, a ação popular deverá combater ato lesivo ao patrimônio 

público ou à moralidade administrativa, praticado, ainda, em afronta ao 

ordenamento jurídico. A prova do ato lesivo e da afronta à legalidade será feita e 

analisada no tópico pertinente. 

A parte final do art. 5º, inc. LXXIII, dispõe que não há custas judiciais para 

a propositura de ação popular, razão pela qual não houve o recolhimento de 

qualquer importância aos cofres públicos para ingressar com o presente pleito de 

interesse coletivo. 

                                                             
1 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e 
Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2014. 
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2 – DOS FATOS RELEVANTES 

 

Inicialmente, cumpre lembrar nos dias atuais a importância das redes 

sociais não só para conectar pessoas, mas também como elas têm gerado a 

necessidade de o Poder Público fazer uso de tais redes para melhor se comunicar 

com os cidadãos, sempre em função do interesse público. 

Chega-se a falar em Política 2.0 tamanho o impacto da internet, das redes 

sociais na política:  

O conceito da política 2.0 refere-se ao esforço dos cidadãos que buscam 
participar da formulação, desenvolvimento e avaliação de políticas 
públicas por meio do uso da inteligência coletiva consubstanciada nas 
redes sociais que se formaram para tal propósito. [...] o uso da Internet 2.0 
como parte das novas mídias, significa, de acordo com a teoria de 
mobilização política, abrir um amplo campo para participação cidadã, não 
somente durante os processos eleitorais, mas como parte da vida 
democrática de uma nação (D’Adamo, 2007; Paz, 2009; Canel, 2006). 

(tradução livre). 2 
 

O Estado brasileiro reconhece a importância das redes sociais. A título de 

exemplo, a Portaria nº 38, de 11 de junho de 2012, do Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República, estabeleceu diretrizes de “Segurança da 

Informação e Comunicações para o uso das redes sociais, nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal (APF), direta e indireta.”3 A Portaria reconhece que o 

“fenômeno das redes sociais é uma realidade mundial”, também no país, onde o uso 

das mesmas vem “crescendo exponencialmente, inclusive nos órgãos e entidades da 

APF, como uma ferramenta para aproximarem-se ainda mais do cidadão brasileiro e 

prestar atendimento e serviços públicos de forma mais ágil e transparente, em 

consonância com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência.”4 

Ainda na Portaria, sustenta-se que essa “nova realidade de interação e 

                                                             
2 CASTELLANOS, Rodolfo M. Gómez; MARÍN, Manuel Ortiz; MONTIEL, Luis Enrique Concepción. 
Tecnologías de la comunicación y política 2.0. Espacios Públicos, v.14, n.30, 2011, p. 79, 81, disponível 
em: http://www.redalyc.org/pdf/676/67618934006.pdf 
3 Cf.: https://www.governodigital.gov.br/documentos-e-arquivos/legislacao/1%20-
%20Portaria%2038%2011-06-12 
4 Id. 

http://www.redalyc.org/pdf/676/67618934006.pdf
https://www.governodigital.gov.br/documentos-e-arquivos/legislacao/1%20-%20Portaria%2038%2011-06-12
https://www.governodigital.gov.br/documentos-e-arquivos/legislacao/1%20-%20Portaria%2038%2011-06-12
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comunicação entre as pessoas, empresas, órgãos e entidades públicas e privadas, 

quando não utilizada com critérios bem definidos pode trazer riscos à Segurança da 

Informação e Comunicações (SIC), comprometendo a disponibilidade, integridade, 

confidencialidade e autenticidade dos ativos de informação da APF.”5  

O Réu tem no Twitter, atualmente, 05 milhões de seguidores6 (dos quais 

60,9% são perfis fakes7), 13,6 milhões de seguidores no Instagram8, 9,7 milhões de 

seguidores no Facebook9 e 2,5 milhões de inscritos no YouTube10, totalizando mais 

de 30 milhões de seguidores.  

Em dezembro de 2018, o Réu, já presidente eleito, bloqueou no Twitter 

Leandro Demori, editor-executivo do The Intercept Brasil, bem como os membros de 

sua equipe. 

Um dia antes, o Réu publicara uma entrevista para O Globo com o então 

indicado a Ministro da Cidadania, e hoje ocupante da pasta, Osmar Terra, na qual 

este declarou que já havia conversado com o presidente eleito para propor limite à 

venda de bebidas alcoólicas11.  O Réu alegou que se tratava de fake news. Leandro 

Demori, nessa postagem, perguntou às 8h53, “Seu ministro mentiu, então?” e cerca 

de uma hora depois, o jornalista publicou a informação de que fora bloqueado pelo 

Réu.12 

Esse foi o marco inicial de um debate na sociedade brasileira sobre se é 

legítimo ou não uma autoridade pública bloquear em suas redes sociais pessoais os 

usuários que fazem perguntas incômodas ou tecem críticas às medidas 

governamentais, nomeações para cargos, etc, anunciadas nessas redes, embora os 

                                                             
5 Id. 
6 Cf.: https://twitter.com/jairbolsonaro 
7 A maioria dos seguidores de Bolsonaro é fake? Entenda, 11 maio 2019,  disponível em: 
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2019/05/11/fake-followers-audit-aplicativo-mostra-
a-porcentagem-de-perfis-fake.htm 
8 Cf.: https://www.instagram.com/jairmessiasbolsonaro/?hl=pt-br 
9 Cf.: https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/ 
10 Cf.: https://www.youtube.com/user/jbolsonaro 
11 Futuro ministro da Cidadania, Osmar Terra propõe limite para venda de bebidas alcoólicas, 21 
dez. 2018, disponível em:  https://oglobo.globo.com/brasil/futuro-ministro-da-cidadania-osmar-
terra-propoe-limite-para-venda-de-bebidas-alcoolicas-23320396 
12 Bolsonaro pode bloquear jornalistas no Twitter?, 27 dez. 2018, disponível em: 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/12/27/Bolsonaro-pode-bloquear-jornalistas-no-
Twitter No Twitter: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1076253696407846913  

https://twitter.com/jairbolsonaro
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2019/05/11/fake-followers-audit-aplicativo-mostra-a-porcentagem-de-perfis-fake.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2019/05/11/fake-followers-audit-aplicativo-mostra-a-porcentagem-de-perfis-fake.htm
https://www.instagram.com/jairmessiasbolsonaro/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/
https://www.youtube.com/user/jbolsonaro
https://oglobo.globo.com/brasil/futuro-ministro-da-cidadania-osmar-terra-propoe-limite-para-venda-de-bebidas-alcoolicas-23320396
https://oglobo.globo.com/brasil/futuro-ministro-da-cidadania-osmar-terra-propoe-limite-para-venda-de-bebidas-alcoolicas-23320396
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/12/27/Bolsonaro-pode-bloquear-jornalistas-no-Twitter
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/12/27/Bolsonaro-pode-bloquear-jornalistas-no-Twitter
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1076253696407846913
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perfis nestes registrados sejam pessoais – frise-se. 

Portanto, desde já adiantamos a tese de que enquanto durar o mandato do 

Réu, este não tem qualquer direito a bloquear quem quer que seja nas redes sociais 

em que ele faz uso, apesar de serem pessoais, para anúncios oficiais de medidas do 

Poder Executivo federal, que são interesse de todas e todos os brasileiros. 

 

3 - DO DIREITO 

3.1 O direito ao acesso à informação  

O acesso à informação nasce como o direito de todo e qualquer cidadão 

requerer as informações, de caráter individual ou coletivo, produzidas pelo Poder 

Público, sobretudo porque a produção de tais informações se dá em virtude do 

interesse público. 

A Suécia foi o primeiro país a garantir, por meio de sua Lei de Liberdade 

de Imprensa adotada em 1766, de força constitucional, dispositivos abrangentes 

sobre o direito à informação13. 

No âmbito do Direito Internacional, a normativa é bastante ampla: 

a) Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Artigo 19. Todo ser humano tem 

direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, 

sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e 

idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”; 

b) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos: “Artigo 19. Toda pessoa terá 

direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a liberdade de procurar, 

receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza (...)”; 

c) Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (artigos 10 e 13): “Cada 

Estado-parte deverá (...) tomar as medidas necessárias para aumentar a 

transparência em sua administração pública (...) procedimentos ou 

regulamentos que permitam aos membros do público em geral obter (...) 

informações sobre a organização, funcionamento e processos decisórios de sua 

administração pública (...)”; 

d) Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) 

                                                             
13 MENDEL, Toby Liberdade de informação: um estudo de direito comparado. 2. ed. Brasília: 
UNESCO, 2009, p. 25. 
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(art. 13 - liberdade de pensamento e de expressão): “1. Toda pessoa tem o 

direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a 

liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer 

natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em 

forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha.” 

e) Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão: “4. O acesso 

à informação em poder do Estado é um direito fundamental do indivíduo. Os 

Estados estão obrigados a garantir o exercício desse direito. Este princípio só 

admite limitações excepcionais que devem estar previamente estabelecidas em 

lei para o caso de existência de perigo real e iminente que ameace a segurança 

nacional em sociedades democráticas” ; 

f) Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão: “4. O acesso 

à informação mantida pelo Estado constitui um direito fundamental de todo 

indivíduo. Os Estados têm obrigações de garantir o pleno exercício desse 

direito.”  

 

Diante desse panorama, a ONG Artigo 19, com presença em vários países, 

incluindo o Brasil, empreendeu a elaboração do documento “The Public's Right to 

Know: Principles on Freedom of  Information Legislation” (“Direito do Público a Estar 

Informado: Princípios sobre a Legislação de Liberdade de Informação”14) no qual 

elenca nove princípios basilares no “direito a saber”, quais sejam: divulgação 

máxima (os marcos normativos sobre liberdade de informação deve se pautar pela 

máxima divulgação); obrigação de publicar (o Poder Público tem por dever publicar 

informações essenciais); promoção de um governo aberto (a abertura do governo 

necessita de promoção ativa por parte dos órgãos públicos); abrangência limitada das 

exceções (a publicidade é a regra, devendo as exceções serem objetivas, claras e 

excepcionais, submetidas a testes de “dano” e “interesse público”); procedimentos 

que facilitem o acesso (deve ser facilitado o acesso às informações, com os pedidos de 

informação serem processados com rapidez e eficiência, incluindo, em caso de 

recusa, a hipótese de recurso); custos (não podem os custos envolvidos serem 

                                                             
14 The Public's Right to Know: Principles on Freedom of  Information Legislation. Londres: ARTIGO 
19, 1999, disponível em: https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf  

https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf
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alegados como óbice aos pedidos de informação); reuniões abertas (via de regra, há 

que serem abertas ao públicos as reuniões de órgãos públicos); a divulgação tem 

precedência (os diplomas normativos em conflito com o princípio da máxima 

divulgação devem ser revisados ou revogados); e, por fim, a proteção para os 

denunciantes (precisa ser garantida a segurança, integridade física e vida dos 

indivíduos que utilizam de informações para denunciar  atos ilícitos).15  

No Brasil, o direito de acesso a informações públicas está positivado na 

Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, inc. XXXIII, bem como o dever constante 

do art. 216, § 2º, de o Estado de guardar tais informações. 

Art. 5º [...] XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do Estado. 
 
Art. 216 [...] § 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a 
gestão da documentação governamental e as providências para 
franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 

 
 No âmbito legal, a concretização do direito fundamental acima é a Lei nº 

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), cujo art. 7º enumera os direitos 

decorrentes do acesso à informação, dentre os quais se destaca o aspecto de obter: 

“orientação sobre os procedimentos de acesso”; “informação contida em registros ou 

documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou 

não a arquivos públicos”; “informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e 

entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços”, bem como a 

informação relativa à “implementação, acompanhamento e resultados dos 

programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e 

indicadores propostos”, metas e indicadores e “ao resultado de inspeções, auditorias, 

prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, 

incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores”. 

Podemos, ainda, citar o Marco Civil da Internet que, em seu art. 4º, 

estabelece como objetivo promover o direito de acesso à internet a todos, de acesso à 

                                                             
15 Id., p. 2 e ss. 
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informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos 

assuntos públicos etc. 

A título de ilustração, no ano de 2017, em sede de habeas data, impetrado 

por José Arrieta Caro em face do Município de Lima solicitando a lista de perfis 

bloqueados no Facebook da municipalidade, bem como o nome do gestor das redes 

sociais, o Primeiro Tribunal Especializado em Matéria Constitucional de Lima 

determinou que o município fornecesse as informações requeridas: 

[...] Que, conforme indicado no primeiro considerando, o habeas data 
protege o direito de acesso à informação pública e o direito à 
autodeterminação informacional, por isso é conveniente fornecer os 
seguintes detalhes: 1. Direito de acesso à informação pública: Está previsto 
no artigo 2, subseção 5) da Constituição, segundo o qual toda pessoa tem o 
direito de solicitar sem informação as informações necessárias e de recebê-
las de qualquer entidade pública, no prazo legal, com o devido pagamento 
do custo do pedido, excluindo-se as informações que afetam a privacidade 
pessoal e as expressamente excluídas por lei ou por razões de segurança 
nacional. O Tribunal Constitucional, na sentença de 29 de janeiro de 2003, 
expedida no processo nº 1797-2002-HD TC (fundamentos 10 e 11), 
indicou que o direito acima mencionado possui uma dupla dimensão: 
“Por um lado, é um direito individual, no sentido de garantir que 
ninguém seja arbitrariamente impedido de acessar as informações que 
guardam, mantêm ou produzam as várias instâncias e organismos que 
pertencem ao Estado, além das limitações legítimas previstas 
constitucionalmente (... ) se apresenta como pressuposto ou meio para o 
exercício de outras liberdades fundamentais, como liberdade de 
investigação, opinião ou expressão, para mencionar algumas (...) Em 
segundo lugar, o direito de acesso à informação tem uma dimensão 
coletiva , pois garante o direito de todas as pessoas de receber as 
informações necessárias e oportunas, para que uma opinião pública livre 
e informada possa ser formada, a suposição de uma sociedade 

verdadeiramente democrática”. (tradução livre; grifo nosso)16 
 

Retomando o caso do bloqueio pelo Réu do editor-executivo do The 

Intercept Brasil no Twitter (Leandro Demori), já quando presidente eleito, tal fato só 

é um entre centenas e centenas de casos de bloqueio de usuários nas redes sociais por 

parte do mesmo. Bloqueios estes que acontecem desde antes de ter sido eleito. 

O fato é que o Réu há muito tempo faz uso de suas redes sociais para 

informar e divulgar sua atuação enquanto parlamentar. E foi, sobretudo, nas redes 

                                                             
16 Cf.: 
http://justiciaytransparencia.pe/sentencias/des_buscador_pj.php?ULTIMA_SECCION=&SECCION
_ID=&ELEMENT_ID=1800&BUSQUEDA=bloqueados&ETIQUETAS= 

http://justiciaytransparencia.pe/sentencias/des_buscador_pj.php?ULTIMA_SECCION=&SECCION_ID=&ELEMENT_ID=1800&BUSQUEDA=bloqueados&ETIQUETAS=
http://justiciaytransparencia.pe/sentencias/des_buscador_pj.php?ULTIMA_SECCION=&SECCION_ID=&ELEMENT_ID=1800&BUSQUEDA=bloqueados&ETIQUETAS=
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sociais onde encontrou seu maior nicho de apoio, o que acabou sendo um dos fatores 

cruciais para se eleger. O mesmo comportamento permanece pós-eleição 

presidencial. O Twitter, em específico, tem sido chamado até de novo Diário Oficial 

da República porque o Réu utiliza-o no mesmo estilo de sua inspiração (mesmo nos 

piores exemplos), o presidente estadunidense Donald Trump. 

O perfil do Réu no Twitter já sinaliza que se misturam os aspectos 

pessoais e oficiais na própria descrição:  

 

Ocorre que nem na época que era deputado federal o Réu fazia uso de um 

perfil oficial distinto de seu perfil pessoal. Sempre fez suas publicações por meio 

desses perfis pessoais. Sempre utilizou-se desses canais para divulgação de sua 

atuação parlamentar e política. 

A confusão entre rede social e rede social oficial se comprova mais uma 

vez quando se verifica que o Réu anunciou 14 de seus 22 ministros por meio do 

Twitter: 17 

 

                                                             
17 Bolsonaro anunciou 14 de 22 ministros no Twitter, 23 dez. 2018, disponível em: 
https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-anunciou-14-de-22-ministros-no-twitter-23324123 

https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-anunciou-14-de-22-ministros-no-twitter-23324123
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A celeuma por conta do bloqueio do jornalista acima referido levou à 

edição do Decreto nº 9.669, de 02 de janeiro de 2019, determinando que as redes 

sociais do Réu passassem a ser administradas pela Secretaria de Comunicação 

(SECOM).18 

Ocorre que o referido decreto sequer tem sido cumprido pelo Réu e sua 

equipe, pois tudo indica, por exemplo, que o filho do Réu, o vereador Carlos 

Bolsonaro é quem usa o Twitter por ele, conforme aponta o site The Intercept Brasil19. 

Em verdade, o Réu alegou por diversas ocasiões ser uma “vítima” da 

mídia. Uma delirante teoria de perseguição que o mesmo usa desde antes de se 

eleger20, levando-o a fazer lives semanais no Facebook, acompanhado de ministros ou 

autoridades públicas do governo federa, onde já anunciou várias medidas: 

atendimento das reivindicações dos caminhoneiros, tais como o reajuste do diesel 

somente a cada 15 dias e o Cartão Caminhoneiro, proposta do governo para garantir 

estabilidade de preço do diesel nos postos BR21; a exoneração do ex-ministro da 

Educação, Ricardo Vélez, pelo atual, Abraham Weintraub, outro pródigo em 

bloequear perfis de críticos em seu Twitter22; por ocasião dos 100 dias de governo, 

falou sobre parte da meta de 35 medidas prioritárias para serem cumpridas nesse 

período, dentre as quais a autonomia do Banco Central, a revogação de 250 decretos 

“desnecessários” e a criação do 13º do programa Bolsa Família23. 

 

                                                             
18 Cf.: http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-9-669-de-2-de-janeiro-de-2019-57633623 
19 Carlos Bolsonaro tuíta por Jair? estes indícios mostram que o vereador usa a conta do presidente,  
23 fev. 2019, disponível em:  https://theintercept.com/2019/02/22/carlos-bolsonaro-twiter-jair-
bolsonaro-presidente/ 
20 Ao longo do ano de 2018, a postagem no próprio perfil do Facebook e matéria jornalística o 
comprovam: https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/posts/983960851752901/ (08 jan. 
2018);  Mídia lança ataques para me desconstruir, diz Bolsonaro, 28 set. 2018, disponível em: 
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/09/28/midia-lanca-ataques-para-
me-desconstruir-diz-bolsonaro-sobre-reportagem.htm 
21 Bolsonaro comenta medidas para caminhoneiros no  Facebook, 28 mar. 2019, disponível em: 
https://cargapesada.com.br/2019/03/28/bolsonaro-fala-sobre-caminhoneiros-no-facebook/  
22 Bolsonaro anuncia saída de Vélez e nome de novo ministro da Educação, 08 abr. 2019 , disponível 
em: https://noticias.r7.com/brasil/bolsonaro-anuncia-saida-de-velez-e-nome-de-novo-ministro-da-
educacao-08042019  
23 Após comemorar 100 dias de governo, Bolsonaro faz live no Facebook, 11 abr. 2019, disponível em: 
https://www.poder360.com.br/governo/apos-comemorar-100-dias-de-governo-bolsonaro-faz-live-
no-facebook-assista/ 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-9-669-de-2-de-janeiro-de-2019-57633623
https://theintercept.com/2019/02/22/carlos-bolsonaro-twiter-jair-bolsonaro-presidente/
https://theintercept.com/2019/02/22/carlos-bolsonaro-twiter-jair-bolsonaro-presidente/
https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/posts/983960851752901/
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/09/28/midia-lanca-ataques-para-me-desconstruir-diz-bolsonaro-sobre-reportagem.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/09/28/midia-lanca-ataques-para-me-desconstruir-diz-bolsonaro-sobre-reportagem.htm
https://cargapesada.com.br/2019/03/28/bolsonaro-fala-sobre-caminhoneiros-no-facebook/
https://noticias.r7.com/brasil/bolsonaro-anuncia-saida-de-velez-e-nome-de-novo-ministro-da-educacao-08042019
https://noticias.r7.com/brasil/bolsonaro-anuncia-saida-de-velez-e-nome-de-novo-ministro-da-educacao-08042019
https://www.poder360.com.br/governo/apos-comemorar-100-dias-de-governo-bolsonaro-faz-live-no-facebook-assista/
https://www.poder360.com.br/governo/apos-comemorar-100-dias-de-governo-bolsonaro-faz-live-no-facebook-assista/
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Anunciou, ainda, via Twitter, a realização de um estudo para a venda dos 

Correios24; a destinação de R$ 2,5 bilhões para a educação25; propositura de projeto 

para favorecer quem foi multado por infração no trânsito26 (curiosamente, o Réu, três 

de seus filhos e sua esposa somam 44 multas de trânsito nos últimos cinco anos); a 

suspensão de vestibular para pessoas trans27; e a legalização de garimpo28. E, mais 

recentemente, comentou sobre o famigerado “Projeto anticrime”, do Ministro da 

Justiça, afirmando esperar que o Congresso Nacional se debruçasse sobre o projeto e 

submete-se à votação: “Vamos tratar desse assunto com a velocidade e 

responsabilidade que nós todos poderemos ter”.29 

O fato de o Réu ter fugido aos debates eleitorais, encerrar abruptamente as 

coletivas de imprensa quando lhe são feitas perguntas sobre os graves escândalos 

envolvendo sua família30 e, ainda, ser entrevistado apenas nos canais de televisão 

onde não é constrangido com perguntas embaraçosas são sintomáticos – os mesmos 

canais que, por sinal, tiveram suas verbas publicitárias aumentadas31. Tais episódios 

comprovam uma carência por parte do Réu em entender que não é o presidente 

                                                             
24 No Twitter, Bolsonaro anuncia estudo para venda dos Correios, 26 abr. 2019, disponível em: 
https://www.destakjornal.com.br/seu-valor/detalhe/no-twitter-bolsonaro-anuncia-estudo-para-
venda-dos-correios  
25 Bolsonaro anuncia R$ 2,5 bi da Petrobras para a educação, 16 maio 2019, disponível em: 
https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-tenta-debelar-criticas-dando-r-25-bi-da-
petrobras-para-a-educacao/ 
26 Bolsonaro anuncia pelo Twitter que vai apresentar projeto para favorecer quem toma multas no 
trânsito, 02 ju. 2019, disponível em: https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-anuncia-pelo-
twitter-que-vai-apresentar-projeto-para-favorecer-quem-toma-multas-no-transito/  
27 Bolsonaro anuncia, no Twitter, suspensão de vestibular para trans, 16 jul. 2019, disponível em: 
https://noticias.r7.com/educacao/bolsonaro-anuncia-no-twitter-suspensao-de-vestibular-para-trans-
16072019  
28 Bolsonaro anuncia projeto para legalização de garimpo, 02 ago. 2019, disponível em:  
https://www.metro1.com.br/noticias/politica/77817,bolsonaro-anuncia-projeto-para-legalizacao-de-
garimpo 
29 Em live, Bolsonaro faz aceno a Moro e defende projeto anticrime, 08 ago. 2019, disponível em: 
https://www.istoedinheiro.com.br/em-live-bolsonaro-faz-aceno-a-moro-e-defende-projeto-
anticrime/  
30 Jair Bolsonaro, o mito de pés de barro, disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/jair-
bolsonaro-o-mito-de-pes-de-barro/ 
31 Em 2019, o padrão mudou. Em ficou a Record, com R$ 10,3 milhões, ficou em primeiro lugar, 
seguida do SBT, com R$ 7,3 milhões e, por último, a Globo, com R$ 7,07 milhões, que costumava ser 
liderança isolada nesse ranking (Pagamento do governo com publicidade sobe 63%; Record supera 

Globo, 15 abr. 2019, disponível em:  https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2019/04/15/gastos-publicidade-governo-bolsonaro-crescem-r-755-mi-record-lidera.htm)  

https://www.destakjornal.com.br/seu-valor/detalhe/no-twitter-bolsonaro-anuncia-estudo-para-venda-dos-correios
https://www.destakjornal.com.br/seu-valor/detalhe/no-twitter-bolsonaro-anuncia-estudo-para-venda-dos-correios
https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-tenta-debelar-criticas-dando-r-25-bi-da-petrobras-para-a-educacao/
https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-tenta-debelar-criticas-dando-r-25-bi-da-petrobras-para-a-educacao/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-anuncia-pelo-twitter-que-vai-apresentar-projeto-para-favorecer-quem-toma-multas-no-transito/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-anuncia-pelo-twitter-que-vai-apresentar-projeto-para-favorecer-quem-toma-multas-no-transito/
https://noticias.r7.com/educacao/bolsonaro-anuncia-no-twitter-suspensao-de-vestibular-para-trans-16072019
https://noticias.r7.com/educacao/bolsonaro-anuncia-no-twitter-suspensao-de-vestibular-para-trans-16072019
https://www.metro1.com.br/noticias/politica/77817,bolsonaro-anuncia-projeto-para-legalizacao-de-garimpo
https://www.metro1.com.br/noticias/politica/77817,bolsonaro-anuncia-projeto-para-legalizacao-de-garimpo
https://www.istoedinheiro.com.br/em-live-bolsonaro-faz-aceno-a-moro-e-defende-projeto-anticrime/
https://www.istoedinheiro.com.br/em-live-bolsonaro-faz-aceno-a-moro-e-defende-projeto-anticrime/
https://congressoemfoco.uol.com.br/jair-bolsonaro-o-mito-de-pes-de-barro/
https://congressoemfoco.uol.com.br/jair-bolsonaro-o-mito-de-pes-de-barro/
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/04/15/gastos-publicidade-governo-bolsonaro-crescem-r-755-mi-record-lidera.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/04/15/gastos-publicidade-governo-bolsonaro-crescem-r-755-mi-record-lidera.htm
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apenas dos mais de 57 milhões de brasileiros que votaram nele, mas de todos os 

brasileiros, cidadãos estes que têm o direito de saber das medidas e decisões do 

governo federal – também por meio das redes sociais. 

A transparência e acesso à informação, dois valores republicanos 

absolutamente inegociáveis num regime democrático, parecem ser um incômodo 

sério para o Réu. 

Basta lembrar que ainda em janeiro foi editado o Decreto nº 9.690/2019 

determinando que a competência para decretar sigilo secreto ou ultrassecreto a 

documentos públicos, hoje pela LAI cabível apenas às autoridades máximas dos 

órgãos federais (o presidente e seu vice, além de ministros, comandantes das Forças 

Armadas e chefes de missões diplomáticas), fosse estendida a cargos comissionados 

de alto nível32. A Câmara dos Deputados, em votação urgente sustou o decreto33, que 

o Réu foi revogado pelo Decreto nº 9.716, de 26 de fevereiro de 2019, editado antes de 

a matéria ir ao Senado federal.  

E outros fatos recentes demonstram essa sintomática conduta 

antirrepublicana do Réu, com a decretação de sigilo no seguinte: gastos com a 

transição34; sobre os estudos que embasaram a Reforma da previdência35; gastos com 

viagens internacionais36; acerca da farra de gastos com cartão corporativo37, o que 

outrora duramente criticada pelo Réu em 2008, no governo petista38; mais 

                                                             
32 Cf.: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/60344275  
33 Câmara derruba decreto sobre sigilo e impõe derrota ao governo Bolsonaro, 19 fev. 2019, 
disponível em:  https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/02/19/camara-derruba-
decreto-sigilo.htm  
34 Governo federal decreta sigilo sobre gastos com a equipe de transição, 19 dez. 2018, disponível 
em:  https://politica.estadao.com.br/blogs/publicos/governo-federal-decreta-sigilo-sobre-gastos-
com-equipe-de-transicao/  
35 Governo decreta sigilo sobre estudos que embasam reforma da Previdência, 21 abr. 2019, 
disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/governo-decreta-sigilo-sobre-
estudos-que-embasam-reforma-da-previdencia.shtml 
36 Bolsonaro repete antecessores e impõe sigilo em custo de viagem ao exterior, 05 jun. 2019, 
disponível em:  https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/06/05/itamaraty-
impoe-sigilo-em-custos-de-viagens-internacionais-de-bolsonaro.htm  
37 Sem limite de compras: Bolsonaro usa e abusa do cartão de crédito da Presidência, 04 ago. 2019, 
disponível em:  https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/lucio-vaz/bolsonaro-cartao-corporativo-
presidencia/  
38 Em 2008, durante discurso na bancada, o Réu, na época filiado ao PP, desafiou o PT a abrir as 
despesas com cartão corporativo do governo federal. (Os gastos do governo com cartões 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/60344275
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/02/19/camara-derruba-decreto-sigilo.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/02/19/camara-derruba-decreto-sigilo.htm
https://politica.estadao.com.br/blogs/publicos/governo-federal-decreta-sigilo-sobre-gastos-com-equipe-de-transicao/
https://politica.estadao.com.br/blogs/publicos/governo-federal-decreta-sigilo-sobre-gastos-com-equipe-de-transicao/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/governo-decreta-sigilo-sobre-estudos-que-embasam-reforma-da-previdencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/governo-decreta-sigilo-sobre-estudos-que-embasam-reforma-da-previdencia.shtml
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/06/05/itamaraty-impoe-sigilo-em-custos-de-viagens-internacionais-de-bolsonaro.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/06/05/itamaraty-impoe-sigilo-em-custos-de-viagens-internacionais-de-bolsonaro.htm
https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/lucio-vaz/bolsonaro-cartao-corporativo-presidencia/
https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/lucio-vaz/bolsonaro-cartao-corporativo-presidencia/
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recentemente, sobre as visitas nos Palácios da Alvorada e  Jaburu – prática adotada 

no governo Temer após virem à tona as delações da Odebrecht e da JBS.39 

Some-se a isso a ocasião em que o próprio Réu, em live no Facebook, 

divulgou o perfil do Twitter do ministro Sérgio Moro, o qual, como faz o Réu na 

prática, declarou: “A ideia é principalmente transmitir projetos e ideias do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública. Mais uma forma de divulgar políticas públicas do que 

propriamente questões pessoais. Eventualmente, a gente coloca ali alguma coisa mais 

pessoal.“40 

No último dia 05, em mais uma live, o tweet fala por si só: 

 

 

 

Nessa transmissão em específico, ladeado pelos ministros Jorge Oliveira 

(Secretaria-Geral), André Luiz Mendonça (Advocacia-Geral da União), Wagner 

Rosário (Controladoria-Geral da União) e Sérgio Moro (Justiça), interessante notar o 

tom personalista da resposta do Réu às críticas feitas pela indicação do 

subprocurador Antonio Augusto Brandão de Aras como o novo procurador-geral da 

República: “Eu devo lealdade ao povo, mas não é essa lealdade cega que está do 

outro lado. […] Então, eu peço a vocês: vai no Facebook e se fez um comentário pesado, 

                                                                                                                                                                                              
corporativos, 08 ago. 2019, disponível em: https://istoe.com.br/os-gastos-do-governo-com-cartoes-
corporativos/) 
39 Governo Bolsonaro decreta sigilo sobre visitas no Palácio da Alvorada, 28 ago. 2019, disponível 
em: https://epoca.globo.com/guilherme-amado/governo-bolsonaro-decreta-sigilo-sobre-visitas-no-
palacio-da-alvorada-23909255  
40 Em live, Bolsonaro faz ‘propaganda’ do perfil no Twitter de Moro, disponível em: 
https://www.poder360.com.br/governo/em-live-bolsonaro-faz-propaganda-do-perfil-no-twitter-de-
moro/  

https://istoe.com.br/os-gastos-do-governo-com-cartoes-corporativos/
https://istoe.com.br/os-gastos-do-governo-com-cartoes-corporativos/
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/governo-bolsonaro-decreta-sigilo-sobre-visitas-no-palacio-da-alvorada-23909255
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/governo-bolsonaro-decreta-sigilo-sobre-visitas-no-palacio-da-alvorada-23909255
https://www.poder360.com.br/governo/em-live-bolsonaro-faz-propaganda-do-perfil-no-twitter-de-moro/
https://www.poder360.com.br/governo/em-live-bolsonaro-faz-propaganda-do-perfil-no-twitter-de-moro/
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retira, pô. Retira. Me dá uma chance pra mim [...] “20%, pelo menos” [dos seguidores do 

perfil Facebook dele estava criticando a nomeação]; “[Gente] falando que ‘acabou a 

última esperança’ deles, que não vota mais em mim, que não vota mais em ninguém. 

Não vai votar no Moro em 2022, ‘me esquece’...”41 

Vale ressaltar que os usuários dos perfis bloqueados pelo Réu ficam 

impedidos de visualizar os tweets do Réu, responder ou comentar tópicos a eles 

associados. Tais usuários têm, assim, mais dificuldade de acesso à informação do que 

demais cidadãos e sem qualquer justificativa plausível. 

Como se demonstrou, o uso das redes sociais pelo Réu é marcadamente 

para veiculação de informações de nítido interesse público, não se podendo justificar 

o bloqueio de usuários, seja qual for o motivo, cerceando-lhes o direito fundamental 

de acesso à informação. Mostram-se, assim, queira ou não o Réu, como espaços de 

accountability. 

Não se sustenta, também, o argumento de que se trata de um perfil 

“pessoal” do Réu, porque mais do que a forma ou o rótulo, importa o conteúdo, o 

qual consubstancia o anúncio de diversas medidas e informações de nítido caráter 

público, conforme comprovam as diversas matérias jornalísticas, publicações das 

redes sociais e lives aqui expostos. 

 

3.2 Da prática de ato lesivo à moralidade 

O art. 2º da Lei nº 4.717/1965 estabelece as hipóteses de nulidade dos atos 

praticados pelas autoridades públicas, combatíveis por meio da ação popular, in 

verbis: 

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 

                                                             
41 Bolsonaro pede para seguidores apagarem comentários contra Augusto Aras das redes sociais, 05 
set. 2019, disponível em: https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-pede-para-
seguidores-apagarem-comentarios-contra-augusto-aras-das-redes-sociais/ 

https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-pede-para-seguidores-apagarem-comentarios-contra-augusto-aras-das-redes-sociais/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-pede-para-seguidores-apagarem-comentarios-contra-augusto-aras-das-redes-sociais/
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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. 
 
§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste 
artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, 
histórico ou turístico. 

 

Inicialmente, deve-se ponderar que os atos administrativos devem ser 

praticados em consonância com determinadas especificações legais, cuja doutrina 

preferiu denominar de “pressupostos do ato administrativo”. 

Conforme lembra Hely Lopes Meirelles: 

Ação popular é o meio constitucional posto à disposição de qualquer 
cidadão para obter a invalidação de atos (...) ilegais e lesivos do 
patrimônio federal, estadual e municipal (...). Por ela não se amparam 
direitos individuais próprios, mas, sim, interesses da comunidade. O 
beneficiário direto e imediato desta ação não é o autor; é o povo, 
titular do direito subjetivo ao governo honesto. O cidadão promove 
em nome da coletividade no uso de uma prerrogativa cívica que a 
constituição lhe outorga. A constituição vigente mantendo o 
conceito da carta anterior, aumentou sua abrangência, para que o 
cidadão possa anular ato lesivo (...) à moralidade administrativa. 
(...) Entender-se, restritamente, que a ação popular só protege o 
patrimônio público material é relegar os valores espirituais a plano 
secundário e admitir que a nossa Constituição os desconhece ou julga 
indignos da tutela jurídica, quando, na realidade, ela própria os 
coloca sob sua égide (CF, arts. 23, VI, 24, VI, 170, VI, e 225). Essa 
proteção constitucional não deve ser apenas nominal, mas real, 
traduzindo-se em meios concretos de defesa, tais como a ação 
popular para a invalidação de atos lesivos desses valores. Se ao 
Estado incumbe proteger o patrimônio público, constituído tanto de 
bens corpóreos como de valores espirituais, de irrecusável lógica é 
que o cidadão possa compeli-lo, pelos meios processuais, a não lesar 
esses valores por atos ilegais da Administração. (grifou-se)42 

 

Dentre os pressupostos, encontra-se a motivação dos atos administrativos, 

consistente na constatação no mundo fenomênico de situação que enseje a prática do 

ato para alterar a realidade, seja por expressa previsão legal, seja em decorrência do 

poder discricionário do produtor do ato. 

                                                             
42 MEIRELLES, Hely Lopes Meirelles (Atual. por Arnoldo Wald, Gilmar Ferreira Mendes). Mandado 

de Segurança e Ações Constitucionais. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 195 e ss. 
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O que se percebe no presente caso é que as redes sociais pessoais do Réu 

são, na prática, fóruns públicos porque são divulgadas informações, nomeação e 

exoneração de ministros, acordos comerciais e outros assuntos de interesse de toda a 

sociedade. 

O bloqueio nas redes sociais por parte do Réu se pauta única e 

exclusivamente no fato de os usuários bloqueados fazerem críticas ao mesmo ou 

serem jornalistas. Todos não aliados a ele são tidos como “inimigos”. Trata-se, 

portanto, de intolerável discriminação por motivo de ponto de vista, vale dizer, 

tratamento discriminatório que viola a liberdade de expressão e de pluralidade 

política e ideológica.  

Quando o bloqueio se dá quanto aos perfis de jornalistas, tal conduta se 

reveste de maior gravidade, não só por violar o direito de acesso à informação dos 

cidadãos em geral, mas por inviabilizar de forma draconiana o próprio exercício 

profissional do jornalismo. 

Aliás, sobre o dever de observância da lei, mesmo no exercício da 

discricionariedade administrativa, e da motivação dos atos, cujo fundamento não 

pode encontrar amparo em interesses alheios do investido de poder público, merece 

destaque o ensinamento do Prêmio Nobel de Economia Friedrich A. Hayek43: 

Ao agir dentro do princípio da supremacia da lei, os órgãos 
administrativos terão frequentemente de exercer o poder 
discricionário, assim como o juiz o exerce na interpretação da lei. 
Esse, entretanto, é um poder discricionário que pode e deve ser 
controlado pela possibilidade de novo julgamento da substância da 
decisão por um tribunal independente. Isso significa que a decisão 
deve decorrer das normas da lei e daquelas circunstâncias às quais a 
lei se refere e que podem ser conhecidas pelas partes interessadas. A 
decisão não deve ser afetada por qualquer conhecimento especial que 
o governo tenha ou por seus propósitos momentâneos e pelos valores 
específicos que atribui a diferentes objetivos concretos, inclusive a 
preferências que possa ter quanto aos efeitos sobre diferentes pessoas. 

  
Na jurisprudência, vale trazer o julgamento do Recurso Extraordinário 

com Agravo nº 824781 RG/MT, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli: 
 

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 

                                                             
43 HAYEK, Friedrich August von. Os fundamentos da Liberdade. Trad. de Anna Maria Capovilla e 
José Ítalo Stelle. São Paulo: Ed. Visão, 1983. 
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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. 
 
[...] A questão constitucional posta nos autos diz respeito à existência 
ou não, na Constituição Federal, de lesão ao patrimônio público como 
condição para a propositura de ação popular e o julgamento de seu 
mérito. Isso porque, açambarcando tese da sentença, entendeu o 
Tribunal de origem que apenas se configuraria cabimento da ação 
popular quando efetivamente demonstrada a lesividade causada ao 
erário, conforme se destaca da seguinte passagem do voto condutor 
do acórdão recorrido, in verbis: 
 
O ponto nuclear do recurso consiste em verificar a correção da 
decisão do MM. Juízo a quo, que extinguiu a supracitada ação 
popular (feito nº 380/2008), sem resolução do mérito, por entender 
estar ausente a lesividade ao patrimônio público no caso concreto. 
 
[...] Embora divirjam as partes quanto ao conteúdo do próprio texto 
constitucional, o qual cuidou de disciplinar os requisitos para a 
propositura da mencionada ação constitucional, o tema retratado não 
é novo para esta Corte. O mérito da tese posta nestes autos foi 
decidido, em oportunidades diversas, pelas duas Turmas do 
Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido, não havendo qualquer 
divergência sobre a interpretação da matéria por esta Corte. Vide as 
respeitáveis ementas dos julgados: 
 
CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. VEREADORES: 
REMUNERAÇÃO: FIXAÇÃO: LEGISLATURA SUBSEQÜENTE. C.F., 
art. 5º, LXXIII; art. 29, V. PATRIMÔNIO MATERIAL DO PODER 
PÚBLICO. MORALIDADE ADMINISTRATIVA: LESÃO. I. - A 
remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores será 
fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a 
subseqüente. C.F., art. 29, V. Fixando os Vereadores a sua própria 
remuneração, vale dizer, fixando essa remuneração para viger na 
própria legislatura, pratica[m] ato inconstitucional lesivo não só ao 
patrimônio material do Poder Público, como à moralidade 
administrativa, que constitui patrimônio moral da sociedade. C.F., 
art. 5º, LXXIII. II. - Ação popular julgada procedente. III. - R.E. não 
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conhecido (RE nº 206.889/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro 
Carlos Velloso, DJ de 13/6/97). 
 
AÇÃO POPULAR. ABERTURA DE CONTA EM NOME DE 
PARTICULAR PARA MOVIMENTAR RECURSOS PÚBLICOS. 
PATRIMÔNIO MATERIAL DO PODER PÚBLICO. MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA. ART. 5º, INC. LXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. O entendimento sufragado pelo acórdão recorrido no 
sentido de que, para o cabimento da ação popular, basta a ilegalidade 
do ato administrativo a invalidar, por contrariar normas específicas 
que regem a sua prática ou por se desviar dos princípios que 
norteiam a Administração Pública, dispensável a demonstração de 
prejuízo material aos cofres públicos, não é ofensivo ao inc. LXXIII do 
art. 5º da Constituição Federal, norma esta que abarca não só o 
patrimônio material do Poder Público, como também o patrimônio 
moral, o cultural e o histórico. As premissas fáticas assentadas pelo 
acórdão recorrido não cabem ser apreciadas nesta instância 
extraordinária à vista dos limites do apelo, que não admite o exame 
de fatos e provas e nem, tampouco, o de legislação 
infraconstitucional. Recurso não conhecido (RE nº 170.768/SP, 
Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 26/3/99 
negritos nossos). 
 
Nessa esteira, temos também as seguintes decisões da Corte a 
corroborar esse entendimento (cf. RE nº 160.381/SP, Relator o 
Ministro Marco Aurélio; RE n.º 167.137/TO, Relator o Ministro Paulo 
Brossard; RE nº 567.460/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso). 
 
Para maior certeza quanto à existência de posição pacífica sobre o 
assunto pelo Supremo Tribunal Federal, observo que, no julgamento 
do RE nº 206.889, Relator o Ministro Carlos Velloso, a Segunda 
Turma, ao analisar o conteúdo do art. 5º, LXXIII, da CF, concluiu que 
 
[o] que está na Constituição, portanto, é que a ação popular visa a 
anular ato lesivo; a) ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe; b) à moralidade administrativa; c) ao meio 
ambiente; d) ao patrimônio histórico e cultural. É dizer: qualquer 
cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 
ato lesivo à moralidade administrativa (DJ de 18/4/97). 
 
Da mesma forma, a Primeira Turma, no julgamento do RE nº 170.768, 
Relator o Ministro Ilmar Galvão, assentou que, para cabimento da 
ação popular, basta a ilegalidade do ato administrativo a invalidar, 
por contrariar normas específicas que regem a sua prática ou por se 
desviar dos princípios que norteiam da Administração Pública, 
dispensável a demonstração de prejuízo material aos cofres 
públicos, não é ofensivo ao inc. LXXIII do art. 5º da Constituição 
Federal, norma esta que abarca não só o patrimônio material da 
entidade pública, como também o patrimônio moral, o cultural e o 
histórico (DJ de 7/4/99).(grifo nosso) 
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Sobre o tema, segue o lapidar escólio do ilustre jurista José Afonso da 
Silva: 
 

5. Ação Popular 
 
(…) Trata-se de um remédio constitucional pelo qual qualquer 
cidadão fica investido de legitimidade para o exercício de um poder 
de natureza essencialmente política, e constitui manifestação direta 
da soberania popular consubstanciada no art. 1º, parágrafo único, da 
Constituição: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 
seus representantes eleitos ou diretamente. Sob esse aspecto é uma 
garantia constitucional política. Revela-se como uma forma de 
participação do cidadão na vida pública, no exercício de uma função 
que lhe pertence primariamente. Ela dá a oportunidade de o cidadão 
exercer diretamente a função fiscalizadora, que, por regra, é feita por 
meio de seus representantes nas Casas Legislativas. Mas ela é 
também uma ação judicial porquanto consiste num meio de invocar a 
atividade jurisdicional visando a correção de nulidade de ato lesivo; 
(a) ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe; 
(b) à moralidade administrativa; (c) ao meio ambiente; e (d) ao 
patrimônio histórico e cultural. (…) 
 
(…) O objeto da ação popular foi ampliado, em nível constitucional, à 
proteção da moralidade administrativa, do meio ambiente e do 
patrimônio histórico e cultural. Este último já estava contemplado na 
lei que regula o processo popular. Não gera maior dificuldade a 
compreensão do que seja meio ambiente, que é conceito adotado pela 
Constituição (art. 225). Será mais difícil a compreensão da moralidade 
administrativa, como fundamento para anular ato que a lese. 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. A questão fica ainda presa quanto ao 
saber se a ação popular continuará a depender dos dois requisitos 
que sempre a nortearam: lesividade e ilegalidade do ato impugnado. 
Na medida em que a Constituição amplia o âmbito da ação popular, a 
tendência é a de erigir a lesão, em si, à condição de motivo autônomo 
de nulidade do ato. Reconhece-se muita dificuldade para tanto. Se se 
exigir também o vício de ilegalidade, então não haverá dificuldade 
alguma para a apreciação do ato imoral, porque, em verdade, 
somente se considerará ocorrida a imoralidade administrativa no 
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caso de ilegalidade. Mas isso nos parece liquidar com a intenção do 
legislador constituinte de contemplar a moralidade administrativa 
como objeto de proteção desse remédio. Por outro lado, pode-se 
pensar na dificuldade que será desfazer um ato, produzido conforme 
a lei, sob o fundamento do vício de imoralidade. Mas isso é possível 
porque a moralidade administrativa não é meramente subjetiva, 
porque não é puramente formal, porque tem conteúdo jurídico a 
partir de regras e princípios da Administração. No caso da defesa da 
moralidade pura, ou seja, sem alegação de lesividade ao patrimônio 
público, mas apenas de lesividade do princípio da moralidade 
administrativa, assim mesmo se reconhecem as dificuldades para se 
dispensar o requisito da ilegalidade, mas quando se fala que isso é 
possível é porque se sabe que a atuação administrativa imoral está 
associada à violação de um pressuposto de validade do ato 
administrativo. Rodolfo de Camargo Mancuso também acha isso 
possível porque a Constituição erigiu a moralidade administrativa 
em fundamento autônomo para a ação popular e numa categoria 
jurídica passível de controle jurisdicional, per se. A lei pode ser 
cumprida moralmente ou imoralmente. Quando sua execução é feita, 
p. ex., com intuito de prejudicar alguém deliberadamente, ou com o 
intuito de favorecer alguém, por certo que se está produzindo um ato 
formalmente legal, mas materialmente comprometido com a 
moralidade administrativa. (…) (SILVA, José Afonso da. Curso de 
Direito Constitucional Positivo. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 
465-467 grifos nossos). 
 
Verifico, portanto, que o Tribunal de origem divergiu do 
entendimento desta Suprema Corte. Destarte, manifesto-me pela 
repercussão geral da matéria examinada no presente agravo em 
recurso extraordinário, bem como pela reafirmação da 

jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 
não é condição da ação popular a menção na exordial e a prova de 
prejuízo material aos cofres públicos, posto que o art. 5º, inciso 
LXXIII, da Constituição Federal, estabelece que qualquer cidadão é 
parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que 
separadamente, ato lesivo ao patrimônio material público ou de 
entidade de que o Estado participe, ao patrimônio moral, ao 
cultural e ao histórico. Assim, nos termos do art. 323-A do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, voto pelo 
conhecimento do agravo e pelo provimento do recurso extraordinário 
para, reformando o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, 
determinar o retorno do processo à primeira instância, a fim de que 
seja devidamente processado e julgado, apreciando-se, caso 
inexistentes outros óbices de natureza processual, o mérito da 
demanda. (grifo nosso) 

 
O patrimônio moral, de titularidade da sociedade, é objeto passível de 

defesa pela via da ação popular, independentemente de lesão ao patrimônio material, 
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conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

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 STF. A decisão objurgada ofende o art. 5º, LXXIII, da 
CF, 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. (STF, ARE 824.781 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 
27/08/2015, DJE de 09/10/2015, tema 836) 

 
Nesse sentido, o STF, em sede do julgamento de Medida Cautelar na ADI 

nº 2.661, reconheceu que a “atividade estatal, qualquer que seja o domínio 

institucional de sua incidência, está necessariamente subordinada à observância de 

parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio 

da moralidade administrativa”. 

No mesmo esteio, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 405386, 

com o acórdão relatado pelo saudoso Min. Teori Zavascki em 2013, o STF reconhece 

a inobservância da moralidade decorre de “impulsos subjetivos viciados quanto aos 

motivos, ou à causa, ou à finalidade da atuação administrativa. É por isso que o 

desvio de finalidade e o abuso de poder (vícios originados da estrutura subjetiva do 

agente) são considerados defeitos tipicamente relacionados com a violação à 

moralidade” (grifo nosso). 

É também no STF que se colhe o seguinte julgado no tocante à quebra da 

moralidade: 

CONSTITUCIONAL. PENSÃO ESPECIAL A VIÚVA DE PREFEITO. 
LEI MUNICIPAL DE EFEITOS CONCRETOS. VALIDADE. 
ISONOMIA E PRINCÍPIO DA MORALIDADE (CF, ART. 37). 
IMUNIDADE MATERIAL DE VEREADORES (CF, ART. 29, VIII). 
EXTENSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. Não há 
empecilho constitucional à edição de leis sem caráter geral e abstrato, 
providas apenas de efeitos concretos e individualizados. Há matérias 
a cujo respeito a disciplina não pode ser conferida por ato 
administrativo, demandando a edição de lei, ainda que em sentido 
meramente formal. É o caso da concessão de pensões especiais. 2. O 
tratamento privilegiado a certas pessoas somente pode ser 
considerado ofensivo ao princípio da igualdade ou da moralidade 
quando não decorrer de uma causa razoavelmente justificada. 3. A 
moralidade, como princípio da Administração Pública (art. 37) e 
como requisito de validade dos atos administrativos (art. 5.º, 
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LXXIII), tem a sua fonte por excelência no sistema de direito, 
sobretudo no ordenamento jurídico-constitucional, sendo certo que 
os valores humanos que inspiram e subjazem a esse ordenamento 
constituem, em muitos casos, a concretização normativa de valores 
retirados da pauta dos direitos naturais, ou do patrimônio ético e 
moral consagrado pelo senso comum da sociedade. A quebra da 
moralidade administrativa se caracteriza pela desarmonia entre a 
expressão formal (= a aparência) do ato e a sua expressão real (= a 
sua substância), criada e derivada de impulsos subjetivos viciados 
quanto aos motivos, ou à causa, ou à finalidade da atuação 
administrativa. 4. No caso, tanto a petição inicial, quanto os atos 
decisórios das instâncias ordinárias, se limitaram a considerar 
“imoral” a lei que concedeu pensão especial a viúva de prefeito 
falecido no exercício do cargo por ter ela conferido tratamento 
privilegiado a uma pessoa, sem, contudo, fazer juízo algum, por 
mínimo que fosse, sobre a razoabilidade ou não, em face das 
circunstâncias de fato e de direito, da concessão do privilégio. 5. Com 
maior razão se mostrava indispensável um juízo sobre o elemento 
subjetivo da conduta, para fins de atribuir responsabilidade civil, 
relativamente aos demandados que exerciam o cargo de vereador, 
investidos, constitucionalmente, da proteção de imunidade material 
(=inviolabilidade) pelos votos proferidos no exercício do mandato 
(CF, art. 29, VIII). Se é certo que tal imunidade, inclusive para efeitos 
civis, é assegurada até mesmo em caso de cometimento de crime, não 
se há de afastá-la em casos como o da espécie, que de crime não se 
trata e em que sequer a intenção dolosa foi aventada. 6. Recursos 
extraordinários providos. (RE 405386, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julg.: 
26/02/2013). (grifo nosso) 

 

Também o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido 

de que a “moralidade administrativa é patrimônio moral da sociedade” e que 

incumbe aos poderes constituídos “proteger esse patrimônio de modo incondicional, 

punindo, por mínima que seja, a sua violação”: 

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. 
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EXCLUSIVAMENTE 
ECONÔMICO. DESNECESSIDADE. PROTEÇÃO AOS BENS E 
DIREITOS ASSOCIADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. 
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO PELA 
INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. 
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA RECONHECIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ÓBICE DA 
SÚMULA 83/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme 
orientação de que um dos pressupostos da Ação Popular é a lesão 
ao patrimônio público. Ocorre que a Lei 4.717/1965 deve ser 
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interpretada de forma a possibilitar, por meio de Ação Popular, a 
mais ampla proteção aos bens e direitos associados ao patrimônio 
público, em suas várias dimensões (cofres públicos, meio ambiente, 
moralidade administrativa, patrimônio artístico, estético, histórico e 
turístico). 2. Para o cabimento da Ação Popular, basta a ilegalidade 
do ato administrativo por ofensa a normas específicas ou desvios 
dos princípios da Administração Pública, dispensando-se a 
demonstração de prejuízo material. 3. Hipótese em que a Corte de 
origem concluiu que "o então Gestor Público Municipal atentou 
contra os princípios da administração pública, com violação da 
legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, desviando a 
finalidade de sua atuação para satisfazer sentimento pessoal alheio à 
ética e à moral (...)". 4. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça iniciar 
juízo valorativo a fim de desconstituir a conclusão alcançada pela 
instância de origem, pois, para isso, seria necessário o exame do 
contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite nesta 
estreita via recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. No mais, cabe 
esclarecer, quanto ao artigo 11 da Lei 8.429/1992, que a 
jurisprudência do STJ, com relação ao resultado do ato, firmou-se 
no sentido de que se configura ato de improbidade a lesão a 
princípios administrativos, o que, em regra, independe da 
ocorrência de dano ou lesão ao Erário. 6. O acórdão recorrido está 
em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão 
pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o 
princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do 
Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal 
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 7. Agravo Interno 
não provido. (AgInt no AREsp 949.377/MG, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, STJ, DJe 20/04/2017; grifou-se) 
 
AÇÃO POPULAR. PREJUÍZO. ERÁRIO. Trata-se de ação popular 
que comprovou que o prefeito construiu monumento referente ao 
Cristo Redentor sem previsão orçamentária nem processo licitatório e 
o condenou ao pagamento de perdas e danos no montante gasto. No 
REsp, o prefeito insurge-se contra a condenação; pois, a seu ver, não 
houve lesão ao patrimônio público. Para o Min. Relator, 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 n. 4.717/1965), em 
seu art. 1º, § 1º, ao definir o 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. A 
Suprema Corte já se posicionou nesse sentido e, seguindo o mesmo 
entendimento, este Superior Tribunal tem decidido que a ação 
popular é instrumento hábil na defesa da moralidade administrativa, 
ainda que não exista dano econômico material ao patrimônio público. 
Além disso, as instâncias ordinárias, na análise dos fatos, chegaram à 
conclusão de que a obra trouxe prejuízo ao erário por ser construção 
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sem infraestrutura, com sérios problemas de erosão no local etc. 
Diante do exposto, a Turma não conheceu do recurso. Precedentes 
citados do STF: RE 170.768-SP, DJ 13/8/1999; do STJ: REsp 474.475-
SP, DJe 6/10/2008, e REsp 172.375-RS, DJ 18/10/1999. REsp 
1.130.754-RS, Rel. Min. Humberto Martins,STJ, julg.: 13/4/2010) 
 
A ação popular é instrumento hábil à defesa da moralidade 
administrativa, ainda que inexista dano material ao patrimônio 
público. (STJ, REsp 474.475/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 
Turma, julgado em 09/09/2008, DJe 06/10/2008). (grifo nosso) 
 

A conduta do Réu viola a moralidade administrativa por não observar os 

padrões de conduta que a sociedade pode legitimamente esperar de quem 

administra a coisa pública. O que, no mínimo, significa que não se pode negar acesso 

a informações de redes sociais usadas como mecanismos por excelência de 

comunicação do Réu, no cargo de Presidente da República, com a sociedade somente 

com quem concorda com ele e não o critica/incomoda. A teratológica postura de 

amigo-inimigo do Réu é flagrantemente violadora da moralidade administrativa e, 

assim, sua nulidade deve ser declarada, determinando-se de plano o desbloqueio das 

contas por ele bloqueadas, o que desde já se requer. 

Por fim, se, em frontal violação da moralidade pública, o Réu faz uso de 

suas redes sociais pessoais para anunciar projetos e medidas do governo federal e 

bloqueia usuários que o questionam ou criticam, há também aqui cristalina 

inobservância do princípio constitucional da impessoalidade porque tal bloqueio 

se dá unicamente em razões subjetivas carentes de qualquer base legal, 

razoabilidade ou legitimidade.  

Com efeito, o próprio “Manual de Orientação para Atuação em Mídias 

Sociais” aconselha que, na criação de perfis pessoais, o “desenvolvimento e a gestão de 

perfis oficiais de Ministros ou de autoridades da administração pública não são permitidos 

porque ferem o Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

em seu princípio de impessoalidade.” (grifo nosso)44 

O princípio republicano (da res publica) exige que não se use a coisa 

pública para fins particulares. O Réu, ao atacar cotidianamente a mídia sempre que 

                                                             
44 Cf.: http://secom.gov.br/pdfs-da-area-de-orientacoes-gerais/internet-e-redes-
sociais/secommanualredessociaisout2012_pdf.pdf 

http://secom.gov.br/pdfs-da-area-de-orientacoes-gerais/internet-e-redes-sociais/secommanualredessociaisout2012_pdf.pdf
http://secom.gov.br/pdfs-da-area-de-orientacoes-gerais/internet-e-redes-sociais/secommanualredessociaisout2012_pdf.pdf
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ela não tem postura subserviente a si, decidiu utilizar suas redes sociais e suas lives 

como meio primordial de seu contato com o público. Ora, nesse contexto, evidente 

que não pode bloquear usuários pelo simples fato de o criticarem. Tudo que não se 

configure como xingamento chulo deve ser por ele tolerado, enquanto pessoa pública, 

em cargo público e temas de interesse público que aborda. Em que pese a ponderação de 

princípios constitucionais, há clara prevalência na jurisprudência constitucional mundial 

da liberdade de expressão e crítica (e, consequentemente, do princípio da 

publicidade) sobre o princípio da proteção à intimidade e à privacidade. Sobre o caso 

em tela, então, é indubitável.  

A postura do Réu, ao adotar a lógica “amigo-inimigo”, é absolutamente 

incompatível com o princípio republicano, à medida que usa a Presidência da 

República para dialogar apenas com o público que o segue de forma subserviente, 

sem críticas, algo manifestamente intolerável. 

Ora, o Réu age iludido que pode a seu bel-prazer deixar livre apenas as 

manifestações de apoio de seus eleitores e seguidores e, também, bloquear qualquer 

um que ouse criticá-lo ou fazer uma pergunta, no caso de jornalistas, que ele não 

queira responder por ser delicada de algum modo. 

Como demonstrado, o comportamento do Réu tem se mostrado 

reiteradamente de extrema intolerância com qualquer voz discordante, quer sejam 

jornalistas ou cidadãos comuns, bloqueando o perfil dessas pessoas. Tal prática é, em 

absoluto, incompatível com os valores republicanos da transparência e acesso à 

informação, traduzidos também como direitos fundamentais pela Constituição 

Cidadã. 

 

 
3.3 Dos casos no Direito comparado 
 

Há alguns casos emblemáticos no Direito comparado que merecem a 

devida análise. 

O primeiro deles ocorreu no Peru. Em maio de 2015, o advogado peruano 

Erick Iriarte entrou no Twitter e tentou visitar o perfil de Pedro Cateriano, à época 

primeiro-ministro do país, mas não pode visualizar o conteúdo porque estava 
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bloqueado. O advogado recorreu ao Judiciário, argumentando que o primeiro-

ministro Pedro Cateriano é o porta-voz imediato do governo depois do presidente, 

portanto as suas declarações são revestidas de eminente interesse público, além da 

violação à liberdade de expressão e do direito de acesso à informação.  

Após ter a ação indeferida pela Corte Superior de Justiça de Lima, sob o 

argumento de que a ação cabível seria um habeas data, o advogado recorreu ao 

Tribunal Constitucional do Peru. Este rejeitou decidir sobre o mérito, arquivando a 

ação por questões processuais, por entender que estava ausente a relevância do caso, 

pois à época Pedro Cateriano já não mais ocupava o cargo de primeiro-ministro do 

Peru.45 

Em 2018, no Canadá, o prefeito da cidade de Ottawa, Jim Watson, 

bloqueou cidadãos da cidade. Três deles recorreram à Justiça alegando que tal 

conduta violava a Carta de Direitos e Liberdades e, em grau de recurso, a Superior 

Court of Justice de Ontário decidiu que a conta do prefeito Watson no Twitter era um 

“espaço digital público onde os indivíduos podem expressar e disseminar suas 

opiniões sobre assuntos públicos” e que o bloqueio de cidadãos à conta infringe o 

“direito à liberdade de expressão, conforme protegido pela subseção 2 (b) da Carta 

de Direitos e Liberdades.”46 

O caso mais famoso refere-se ao presidente dos EUA, Donald Trump, que, 

no caso ora em análise, ganha especial relevância não só porque serve de confessa 

inspiração do Réu como também foi discutido no contexto do modelo jurídico 

americano de proteção aos direitos individuais – notadamente a liberdade de 

expressão. 

O Knight First Amendment Institute, da Universidade de Colúmbia, ajuizou 

ação contra Donald Trump por este bloquear usuários no Twitter. Na decisão, a juíza 

Naomi Reice Buchwald, do Tribunal do Distrito Sul de Nova York, sustentou:47 

                                                             
45 Sentença Caso Iriarte vs. Cateriano: http://iriartelaw.com/IriarteCateriano22092016 
46 Is it a politician’s right to block people on Twitter?, The Star, 18 out. 2018, disponível em: 
https://www.thestar.com/politics/political-opinion/2018/10/18/is-it-a-politicians-right-to-block-
people-on-twitter.html 
47 Cf.: https://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/new-
york/nysdce/1:2017cv05205/477261/72  

http://iriartelaw.com/IriarteCateriano22092016
https://www.thestar.com/politics/political-opinion/2018/10/18/is-it-a-politicians-right-to-block-people-on-twitter.html
https://www.thestar.com/politics/political-opinion/2018/10/18/is-it-a-politicians-right-to-block-people-on-twitter.html
https://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2017cv05205/477261/72
https://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2017cv05205/477261/72
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Este caso exige que consideremos se um funcionário público, de 
forma compatível a Primeira Emenda, pode “bloquear” uma pessoa 
de sua conta do Twitter em resposta às opiniões políticas que essa 
pessoa expressou e se a análise difere porque esse servidor público é 
o Presidente dos Estados Unidos. A resposta para ambas as 
perguntas ´é não. [...] Com a assistência do Sr. Scavino em certos 
casos, o presidente Trump usa @realDonaldTrump, várias vezes ao 
dia para anunciar, descrever e defender suas políticas; para promover sua 
agenda legislativa da administração; anunciar decisões oficiais; interagir com 
líderes políticos estrangeiros; divulgar visitas de Estado; desafiar 
organizações de mídia cuja cobertura de sua administração, ele acredita ser 
injusta; e para outros declarações, incluindo ocasionalmente 
declarações não relacionadas a negócios do governo. O presidente 
Trump às vezes usa a conta para anunciar assuntos relacionados aos 
negócios oficiais do governo antes mesmo de esses assuntos são anunciados 
ao público através de outros canais. [...] Nós consideramos que a 
doutrina do fórum pode ser aplicada adequadamente a vários 
aspectos da conta @realDonaldTrump, em vez da conta como um 
todo: o conteúdo dos tweets enviados, a linha do tempo composto 
por esses tweets, os tópicos de comentários iniciados por cada desses 
tweets e o “espaço interativo” associado a cada Tweet no qual outros 
usuários podem interagir diretamente com o conteúdo dos tweets, 
por exemplo, respondendo, retweetando ou gostando o tweet. [...] o 
presidente e Scavino [...] exercem controle sobre vários aspectos da 
conta @realDonaldTrump: eles controlam o conteúdo dos tweets 
enviados da conta e têm a capacidade de impedir, através do 
bloqueio, outros usuários do Twitter, incluindo os autores 
individuais aqui, de acessar a linha do tempo @realDonaldTrump 
(enquanto estiver conectado à conta bloqueada) e de participar do 
espaço interativo associado aos tweets enviados pela conta 
@realDonaldTrump. [...] Dessa forma, concluímos que o controle que o 
Presidente e Scavino exercem sobre a conta e algumas de suas características 
é de natureza governamental. (tradução livre) 

 

Quanto ao fato de a conta do presidente Trump ser de 2009, o que 

descaracterizaria seu caráter governamentaal, segundo ele alegou em sua defesa, é 

equivocado o argumento porque a “análise do fórum [público] se aplica, ‘[a] história 

passada da caracterização de um fórum pode muito bem ser relevante; mas isso faz 

não significa que uma caracterização atual sobre um fórum possa ser negligenciado. 

[...] Aqui, o uso atual do presidente e Scavino da conta @realDonaldTrump pesa 

muito mais na análise do que a origem da conta como a criação do cidadão privado 

Donald Trump. Este último fato não pode receber o peso que os réus lhe atribuem. 

Pelo contrário, como o Presidente e Scavino usam a conta @realDonaldTrump para 
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funções governamentais, o controle que exercem sobre ela é, portanto, de natureza 

governamental.” 

Ainda sobre se tratar de fórum público ou não, a magistrada afirma que: 

[Se o] [...] espaço interativo é um foro público designado, com 
“intenção governamental” servindo como “A pedra de toque para 
determinar se um fórum público foi criado” [...] “A intenção não é 
meramente uma questão de propósito declarado. De fato, deve ser 
inferido a partir de vários fatores objetivos, incluindo: política [do 
governo] e práticas anteriores, bem como a natureza da propriedade 
e sua compatibilidade com expressivas” [...]. Aqui, esses fatores 
corroboram fortemente a conclusão de que o espaço interativo é um 
fórum público designado. “A conta @realDonaldTrump geralmente é 
acessível ao público em grande, sem levar em consideração filiação 
política ou qualquer outro critérios”, “qualquer membro do público 
pode visualizar seus tweets” e “Qualquer pessoa [com uma conta no 
Twitter] que queira seguir a conta [no Twitter] pode fazê-lo”, a menos 
que essa pessoa tenha sido bloqueada. [...] Da mesma forma, 
qualquer pessoa com uma conta no Twitter que não tenha bloqueado 
pode participar do espaço interativo, respondendo ou retuitando os 
tweets do presidente. [...] Além disso, a conta - incluindo todos os 
seus componentes constituintes - foi defendido por Scavino como um 
meio pelo qual o presidente “se comunica diretamente com você, o 
povo americano!” [...] E finalmente, pode haver nenhuma sugestão 
séria de que o espaço interativo é incompatível com atividade 
expressiva: o Twitter como plataforma é projetado para permitir que 
os usuários “interajam com outros usuários do Twitter em relação a 
para [seus tweets]”[...] e os usuários podem usar o Twitter para 
“peticionar a seus representantes eleitos e se envolver com de 
maneira direta” [...]. A interatividade do Twitter é uma de suas 
características definidoras, e, de fato, o espaço interativo dos tweets 
do presidente acomoda um corpo substancial de expressiva 
atividade. [...] Juntando esses fatores, concluímos que o espaço interativo de 
um tweet da conta @realDonaldTrump constitui um fórum público. 

 

Assim, continua o arrazoado da sentença, independentemente da “[...] 

natureza específica do fórum, no entanto, ‘ponto de vista de discriminação... é 

considerado inadmissível quando dirigido contra discursos de outra forma dentro 

das limitações do fórum. [...] Aqui, os autores individuais foram indiscutivelmente 

bloqueados como resultado da discriminação do ponto de vista. O registro estabelece 

que [o bloqueio se deu] ‘tão logo após os Autores Individuais postarem os tweets... 

em que criticaram o presidente ou suas políticas, o presidente bloqueou cada um dos 

autores individuais’ [...] e os réus ‘não contestam a alegação dos Autores de que os 
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Autores Individuais foram bloqueados da conta do Twitter do Presidente porque 

publicaram tweets que criticavam o Presidente ou suas políticas’. [...] A exclusão 

contínua de autores individuais com base no ponto de vista é, portanto, inadmissível 

nos termos da Primeira Emenda.” 

Prossegue no decisum a juíza Naomi Reice: 

Dadas essas consequências diferentes do silenciamento e do 
bloqueio48, encontramos a alegação não convincente de réus de que o 
bloqueio e bloqueio de um funcionário público são meios 
equivalentes e igualmente constitucionais de escolher não se envolver 
com seus constituintes. Está implícito nesse argumento a suposição 
de que uma resposta a um tweet é direcionada apenas ao usuário que 
enviou o tweet que está sendo respondido. Se assim fosse, os réus 
estariam corretos, pois não há diferença entre a incapacidade de 
enviar uma resposta direta (como no bloqueio) e a incapacidade de 
ter essa resposta direta ouvida pelo remetente do tweet inicial que 
está sendo respondido (como no caso do silenciamento). Mas essa 
suposição não é suportada no registro: uma resposta é visível para 
outras pessoas, [...] e ele próprio pode ser respondido por outros 
usuários [...]. A audiência para uma resposta se estende de maneira 
mais ampla do que o remetente do tweet que está sendo respondido, 
e o bloqueio restringe a capacidade de um usuário bloqueado de falar 
com essa audiência. Embora o direito de falar e o direito de ser 
ouvido possam ser funcionalmente idênticos se o discurso for 
dirigido a apenas um ouvinte, eles não ocorrem quando há mais de 
um. Em suma, concluímos que o bloqueio de autores individuais como 
resultado das opiniões políticas que eles expressaram é inadmissível nos 
termos da Primeira Emenda. [...] Assim, mesmo que os réus estejam 
totalmente corretos ao afirmar que os autores individuais podem 
continuar acessando o conteúdo dos tweets do presidente [...] e que 
eles possam twittar respostas a respostas anteriores aos tweets do 
presidente, [...] o bloqueio de autores individuais tem o impacto 
discreto de impedir que eles interajam diretamente com os tweets do 
presidente, [...] restringindo assim uma fatia real, embora estreita, da 
fala. Não é necessário mais nada para violar a Constituição. (grifo 
nosso) 

 

Concluindo, a magistrada argumenta que a “[...] intromissão na 

prerrogativa executiva ressentida por uma liminar dirigindo o desbloqueio dos 

                                                             
48 “Bloquear é uma função que ajuda a controlar como você interage com outras contas no Twitter. 
Esta função ajuda os usuários a impedir que contas específicas possam contatá-los, segui-los e ver seus 
Tweets” (cf.: https://help.twitter.com/pt/using-twitter/blocking-and-unblocking-accounts), já o 
silenciar é uma “função que permite a você remover os Tweets de uma conta de sua timeline sem 
deixar de seguir ou sem ter de bloquear a conta. As contas silenciadas não saberão que foram 
silenciadas[...]” (cf.: https://help.twitter.com/pt/using-twitter/twitter-mute).  

https://help.twitter.com/pt/using-twitter/blocking-and-unblocking-accounts
https://help.twitter.com/pt/using-twitter/twitter-mute
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autores individuais seria mínima. Qualquer medida liminar não direcionaria o 

Presidente a executar as leis de certa maneira, nem exigiria que ele buscasse 

quaisquer fins políticos relevantes. Mesmo aceitando que as decisões de bloqueio do 

Presidente em primeira instância sejam discricionárias, o dever de desbloquear - 

seguindo uma afirmação de que esse bloqueio era inconstitucional - não seria, pois o 

Presidente deve agir em conformidade com a Constituição e outras leis”. E conclui: 

Os demandantes provaram a ocorrência de danos legais causados 
pela conduta do presidente e de Daniel Scavino e, apesar das 
sugestões dos réus em contrário, seus danos são reparáveis por uma 
declaração judicial favorável. [...] Voltando ao mérito da 
reivindicação da Primeira Emenda dos autores, defendemos que o 
discurso no qual eles buscam se envolver é protegido pela Primeira 
Emenda e que o Presidente e Scavino exercem controle 
governamental sobre certos aspectos da conta @realDonaldTrump, 
incluindo o espaço interativo dos tweets enviados da conta. Que o 
espaço interativo é suscetível de análise sob as doutrinas do fórum da 
Suprema Corte e é adequadamente caracterizado como um fórum público 
designado. A exclusão com base em pontos de vista dos autores individuais 
daquele fórum público designado primeiros proscritos pela Primeira Emenda 
e não pode ser justificada pelos interesses pessoais da Primeira Emenda do 
Presidente. (grifo nosso) 

 

Trump recorreu à Corte de Apelação do Segundo Circuito, argumentando, 

em resumo que: seu perfil no Twitter era de caráter pessoal; que bloquear usuários 

não os impedia de “acessar o fórum”; que, por fim, seus tweets estavam isentos 

quanto às limitações da Primeira Emenda, que veda ao Congresso aprovar lei relativa 

ao estabelecer religião ou proibindo o livre exercício desta, ou restringindo a 

liberdade de palavra ou de imprensa, ou o direito do povo de pacificamente reunir-

se e protocolar petições ao governo para a reparação de seus agravos. 

A Corte rejeitou o recurso49, destacando-se os seguintes pontos na decisão: 

Concluímos, no entanto, que a Primeira Emenda não permite 
que um funcionário público que utilize uma conta de mídia 
social para todos os tipos de finalidades oficiais exclua as 
pessoas de um diálogo on-line aberto de outra maneira porque 
expressaram opiniões com as quais o funcionário não concorda. 

                                                             
49 http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/cf57d4bb-3a56-4108-8424-
1e92287db29e/2/doc/18-
1691_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/cf57d4bb-3a56-4108-8424-
1e92287db29e/2/hilite/  

http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/cf57d4bb-3a56-4108-8424-1e92287db29e/2/doc/18-1691_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/cf57d4bb-3a56-4108-8424-1e92287db29e/2/hilite/
http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/cf57d4bb-3a56-4108-8424-1e92287db29e/2/doc/18-1691_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/cf57d4bb-3a56-4108-8424-1e92287db29e/2/hilite/
http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/cf57d4bb-3a56-4108-8424-1e92287db29e/2/doc/18-1691_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/cf57d4bb-3a56-4108-8424-1e92287db29e/2/hilite/
http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/cf57d4bb-3a56-4108-8424-1e92287db29e/2/doc/18-1691_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/cf57d4bb-3a56-4108-8424-1e92287db29e/2/hilite/
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[...] A disputa neste caso refere-se exclusivamente ao uso desta 
função de bloqueio pelo presidente. O governo admitiu que a 
conta em questão não é ela própria “independente da 
presidência [de Trump]”, mas afirma que o ato de bloquear foi 
uma conduta privada que não implica a Primeira Emenda. O 
presidente Trump estabeleceu sua conta, com o identificador 
@realDonaldTrump, (a “Conta”) em março de 2009. Ninguém 
contesta que, antes de se tornar presidente, a conta era puramente 
privada ou que, depois que ele sai do cargo, a conta provavelmente 
voltará a sua conta. status privado. Esse litígio refere-se ao que a conta 
é agora. Desde a sua inauguração, em janeiro de 2017, ele usou a 
Conta 1, segundo as partes, “como um canal de comunicação e 
interação com o público sobre sua administração”. [...] O governo 
reconhece que cada um deles foi bloqueado após publicar 
respostas em que criticaram o presidente ou suas políticas e que 
foram bloqueados como resultado de suas críticas. O governo 
também admite isso porque eles estavam bloqueados, eles não 
conseguem ver os tweets do presidente, responder diretamente 
a esses tweets ou para usar a página @realDonaldTrump para 
visualizar os tópicos de comentários associados aos tweets do 
presidente. (p. 4, 6 e ss.; grifou-se)  

 

Além do fato de as próprias autoridades federais responsáveis por manter 

os arquivos do governo admitirem os tweets dele como registros públicos da 

presidência, a decisão também relembra que vários anúncios oficiais foram feitos por 

meio da conta do presidente Trump, medidas de política externa, de modo que 

concluem pela “[...] natureza pública e não privada da Conta e seus recursos interativos são 

impressionantes. [...] o Presidente, como vimos, atua de maneira capacidade oficial 

quando ele tweeta, concluímos que ele atua na mesma capacidade quando ele 

bloqueia aqueles que discordam dele. Aqui, um funcionário público e seus 

subordinados mantêm e usam uma conta de mídia social aberta ao público como 

uma conta oficial para a realização de negócios oficiais. Essa conta é interativa aberta 

ao público, tornando a interação pública um recurso proeminente da conta. Esses 

fatores significam que a conta não é privada.” (tradução livre; grifou-se) 

E prossegue a Corte de Apelação: 

Uma vez que seja estabelecido que o Presidente é um ator do governo 
no que diz respeito ao uso da Conta, a discriminação do ponto de 
vista viola a Primeira Emenda. [...] A abertura de um instrumento de 
comunicação “para uso indiscriminado pelo público em geral” cria 
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um fórum público. [...] A Conta foi intencionalmente aberta para 
discussão pública quando o Presidente, ao assumir o cargo, usou a 
Conta repetidamente como veículo oficial de governança e tornou 
seus recursos interativos acessíveis ao público, sem limitação. 
Defendemos que essa conduta criou um fórum público. [...] 
Significativamente, as partes concordam que toda essa conduta 
expressiva é comunicada aos milhares de usuários que interagem 
com a Conta. Ao bloquear os Autores Individuais e impedi-los de 
visualizar, retuitar, responder e gostar de seus tweets, o Presidente 
excluiu os Autores Individuais de um fórum público, algo que a 
Primeira Emenda proíbe. [...] Embora ele certamente não seja 
obrigado a ouvir, uma vez que ele abre os recursos interativos de sua 
conta para o público em geral, ele não tem direito a censuram 
usuários selecionados porque expressam opiniões com as quais ele 
discorda. [...] Quando o governo discrimina um orador com base no 
ponto de vista do orador, a capacidade de se envolver em outro 
discurso não sana essa constitucionalidade. [...] sustentamos que o 
Presidente violou a Primeira Emenda quando usou a função de bloqueio para 
excluir os Autores Individuais por causa de seu discurso desfavorecido. 
(tradução livre; grifou-se) 

 

À guisa de conclusão, a Corte aduz que a “ironia disso tudo é que 

escrevemos em um momento da história desta nação quando a conduta de nosso 

governo e de seus funcionários estiver sujeita a ampla abertura, debate robusto. Esse 

debate abrange uma gama extraordinariamente ampla de ideias e pontos de vista e 

gera um nível de paixão e intensidade de que gostos  raramente foram vistos. Esse 

debate, tão desconfortável e desagradável quanto frequentemente pode ser, no 

entanto, é uma coisa boa. Ao resolver esse apelo, nós lembram aos litigantes e ao 

público que, se a Primeira Emenda significa alguma coisa, significa que a melhor 

resposta ao discurso desfavorecido em questões de interesse público é mais discurso, 

não menos.” (tradução livre; grifo nosso) 

Como se viu, o caso do presidente Trump em muito se assemelha à 

questão ora posta na presente ação popular. Os argumentos trazidos são 

corroborados pelas decisões tomadas pelas primeira e segunda instâncias nos EUA, 

onde, frise-se, a liberdade de expressão é dos valores mais sagrados; e o bloqueio de 

usuários ou jornalistas no Twitter significa não só um inadmissível ataque a tal valor, 

mas também a violação dos direitos fundamental de acesso à informação. 
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4 – DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR OU DA ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA 

 
A prova inequívoca e a verossimilhança das alegações decorrem dos 

argumentos e provas ora juntadas podem ser inferidas, assim se cumprindo o 

requisito do fumus boni iuris quanto ao sério e grave risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação.  

No tocante ao periculum in mora, resta preenchido porque, como se 

argumentou, cada dia bloqueado é um dia que usuários bloqueados têm cerceado 

permanentemente seu direito de acessar informações importantes do governo 

federal, de que rumos estão sendo decididos para o país.  

Como argumentou a Juíza Naomi Reice Buchwald, do Caso Trump, 

“[q]ualquer medida declaratória ou liminar [...] que resulta no desbloqueio dos 

autores individuais corrigirá pelo menos parte de sua lesão futura, 

independentemente do fato de o presidente poder, teoricamente, bloqueá-los de 

novo subsequentemente” (p. 32). 

Caso não acolha tal pedido, requer-se a V. Exa., em atenção ao princípio 

da fungibilidade, seja concedida a tutela antecipada.  

 
 

5 – DOS PEDIDOS 
 

Diante de todo o exposto, requer seja: 

a) Concedida a medida liminar para determinar o imediato desbloqueio 

de todos os usuários das redes sociais no Twitter, Instagram , Facebook  

e no YouTube, bem como se abstenha o Réu de futuramente bloquear 

outros usuários, com a imposição de multa por descumprimento, 

confirmando, posteriormente, no juízo de mérito, a ilegalidade do ato 

praticado pelo Réu; 

b) No mérito, conhecida a Ação Popular e processada nos termos legais; 

c) Julgada procedente a Ação Popular para decretar a ilegalidade da 

prática de bloqueio de redes sociais pessoais com conteúdo de interesse 
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público em razão do cargo público ocupado pelo Réu pelo tempo em 

que nele estiver; 

d) Citado o Réu Presidente Jair Messias Bolsonaro, na figura do Advogado 

Geral da União, para que responda no tempo legal a presente ação 

popular; 

e) Intimado o Ministério Público Federal, nos termos do art. 7º da Lei nº 

4.717/1965; 

f) Autorizada a produção de todas as provas admitidas em direito, tais 

como provas documentais, periciais, testemunhais, depoimento das 

autoridades públicas pertinentes e outras; 

g) Que todas as publicações e notificações sejam realizadas 

exclusivamente em nome de THIAGO GOMES VIANA, advogado, 

inscrito na OAB/MA n.º 10.642, com endereço profissional localizado 

na Rua Boa Esperança, Apto. 04, Bl. 05, Condomínio Village Boa 

Esperança, n. 102, Turu, CEP 65.068-834, São Luís/MA, sob pena de 

nulidade.  

h) Reconhecida a inexigibilidade de custas processuais, verbas de 

sucumbência ou honorários advocatícios por parte do Autor. 

Atribui-se à presente ação popular o valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais. 

Termos em que, pede e aguarda deferimento. 

São Luís, 06 de setembro de 2019. 

 

 

Thiago G. Viana 
OAB/MA nº 10.642 

Titulo de eleitor nº 056483161139 
 

 

Paulo Iotti Roberto Vecchiatti 
    OAB/SP nº 242.668 


