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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA     VARA DE 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

 

 

    

   PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA, brasileiro, 

casado, economista, Deputado Federal pelo Estado do Rio de 

Janeiro, inscrito no CPF sob o nº 002.629.057-01, portador 

da carteira de identidade nº 08340610-8, expedida pelo IFP-

RJ, com endereço na Câmara dos Deputados, Anexo 4 – 

gabinete 727 CEP nº 70160-900, Brasília - DF, através de 

seus advogados constituídos, na condição de cidadão, como 

faz prova o título de eleitor nº 077433250345, zona 182, 

seção 0036, com fundamento no art. 5º, LXXIII, da 

Constituição Federal, e artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 

4.717/65, vem propor a presente 

AÇÃO POPULAR  

com pedido de concessão de liminar inaudita altera parte  

 

em face do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, na condição de 

entidade lesada; e do Sr. MARCELO BEZERRA CRIVELLA, de 

qualificação completa desconhecida, mas sendo certo que 

exerce o cargo de Prefeito do Município do Rio de Janeiro, 

com endereço na Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, 13º andar, 

Cidade Nova, CEP nº 20211-110, Rio de Janeiro – RJ, com 

base nas razões de fato e de direito a seguir expostas.  
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I.DOS FATOS 

   Nos últimos dias, a Prefeitura do Município do 

Rio de Janeiro deu início a uma campanha publicitária, 

através dos jornais, televisão e internet, que leva ao 

conhecimento da população as suas realizações, nos últimos 

“seis meses”. 

   Em síntese, constata-se nas peças publicitárias 

que há um nítido corte entre o “passado” e o presente 

iniciado há seis meses com a atual gestão do Prefeito 

Marcello Crivela. 

   Da leitura e verificação das peças publicitárias, 

tem-se a certeza clara e objetiva de que não se está diante 

de veiculações de caráter informativo, orientador ou 

educativo, mas de franca campanha de promoção pessoal do 

prefeito, que chega ao absurdo de usar, abaixo do brasão do 

Município, o seu mote de campanha eleitoral: “Prefeitura, 

cuidando das pessoas”. 

   Na mesma peça, a propaganda reforça a sua 

finalidade eleitoreira: “Cuidar das pessoas é cuidar de 

todos os cariocas. Principalmente dos que mais precisam”.  

   Em grosseira e indisfarçada combinação de 

elementos para a promoção pessoal do prefeito e do seu 

grupo político, a publicidade na televisão é veiculada com 

a voz do atual Secretário Municipal Índio da Costa, 

declarado candidato ao cargo de Governador do Estado nas 

próximas eleições de 2018 e aliado do prefeito.   

  No que concerne ao conteúdo das veiculações na 

televisão, o espectador se depara com uma despudorada 

propaganda político-eleitoral, financiada pelo erário 

municipal, que busca levar ao conhecimento da população “as 
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medidas adotadas nos últimos seis meses” em contraposição 

ao “cenário anterior” do governo sucedido. 

   A malsinada propaganda na televisão, veiculada 

com a voz do Secretário Índio da Costa, tem o seguinte 

teor:  

“a Prefeitura começou o ano com 5 bilhões a 

menos para investir no social; o pagamento 

anual da dívida das Olimpíadas subiu 500 

milhões; os compromissos assumidos no 

passado aumentaram a folha de pagamento em 2 

bilhões. Junte tudo isso: as obras 

inauguradas ano passado sem dinheiro para 

manutenção e a perda de 3 bilhões da 

arrecadação por conta da crise. A situação é 

muito grave; mas a Prefeitura encarou o 

problema de frente e em seis meses de 

trabalho está colocando ordem na casa: 

reduziu o numero de secretarias de 26 para 

11; cortou quase 2 mil cargos de indicação 

política e negociou a dívida das Olimpíadas 

Por tudo isso, a Prefeitura definiu 3 

prioridades para este ano: colocar as contas 

em dia; planejar a melhoria dos serviços 

públicos; e garantir a continuidade dos 

serviços ssenciais. 

É a prefeitura fazendo o melhor para arrumar 

a casa e cuidar das pessoas” 

   A transcrição acima, que deve ser avaliada com as 

imagens da gravação que se junta aos autos para que se 

entenda com perfeição o nível da ilegalidade perpetrada, 

não deixa dúvida de que não se está diante de uma 
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publicidade institucional regular, mas de uma acintosa 

promoção pessoal do prefeito e do seu grupo político. 

   De fato, é evidente a mensagem veiculada no 

sentido de que “Prefeitura” é “o prefeito Marcello 

Crivela”: basta substituir um pelo outro para se ter a 

ideia perfeita da falta de sofisticação do desvirtuamento 

da publicidade.  

   Nessa linha, a sociedade se depara essencialmente 

com uma propaganda de promoção pessoal travestida de 

publicidade institucional, o que por certo não tem guarida 

no ordenamento jurídico. 

   Aspecto curioso a se observar da propaganda está 

nos números nela apontados que, segundo manifestações 

técnicas respeitáveis, pode-se dizer completamente 

inverídicos.  

   Importante lembrar, que o ilícito não foi 

praticado gratuitamente, mas com amparo em vultosas verbas 

públicas. 

   Para se ter noção do montante da ilegalidade, 

basta uma pesquisar junto às principais emissoras de TV 

para obtenção dos valores de veiculações, por 60 segundos, 

no Rio de Janeiro, Capital:   Globo _ R$ 555.000,00; Record 

_ R$ 315.000,00; Band_ R$ 240.000,00; SBT 252.000,00. Total 

por dia: R$ 1.362.000,00. 

   Assim, a ilegal publicidade municipal custa, por 

semana, aos cofres públicos, o valor de R$ 9.534.000. 

Apenas na televisão.  

   Ocorre que a campanha “Prefeitura cuidando das 

pessoas” está sendo veiculada também nos jornais de grande 

circulação no Rio de Janeiro, conforme se verifica do 

exemplar do O Globo que se junta aos autos.  
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   Na mídia impressa, o teor e propósito da campanha 

político-eleitoral são os mesmos, apenas custando ao erário 

um pouco menos: R$ 150.000,00 por dia. 

   Contra essas publicidades manifestamente ilegais, 

ajuíza-se a presente Ação Popular. 

 

II. DO DIREITO 

   A conduta denunciada acima viola frontalmente o 

disposto no artigo 37, §1º, da Constituição Federal: 

“Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:  

§ 1º A publicidade dos atos, programas, 

obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 

deverá ter caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, dela não podendo constar 

nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou servidores 

públicos”. 

    

   Por consequência da sua ilegalidade, a anulação 

dos atos encontra esteio no disposto no artigo 2º, da Lei 

4.717/65:  

“Art. 2º São nulos os atos lesivos ao 

patrimônio das entidades mencionadas no artigo 

anterior, nos casos de:  
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c) ilegalidade do objeto;  

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de 

nulidade observar-se-ão as seguintes normas:  

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o 

resultado do ato importa em violação de lei, 

regulamento ou outro ato normativo;  

e) o desvio de finalidade se verifica quando o 

agente pratica o ato visando a fim diverso 

daquele previsto, explícita ou implicitamente, na 

regra de competência”. 

   A lesividade dos atos praticados decorre das 

despesas públicas que deram cobro às malsinadas veiculações 

na televisão e nos jornais, que perfazem milhões de reais.  

 

Da Legitimidade Passiva do Prefeito  

    

   Ainda que, eventualmente, possa não haver 

despacho de autorização de despesas, pelo prefeito 

municipal, nos processos administrativos em que 

formalizados os atos, aquela autoridade é beneficiária e 

responsável por tais atos.  

   Em primeiro, porque tem o seu mote de campanha 

refletido na publicidade institucional do Ente Público, o 

que o torna beneficiário da ilegalidade. Em segundo, porque 

pode-se presumir, com absoluta segurança, que o prefeito 

assiste na televisão e lê nos jornais uma campanha tão 

vultosa do Ente Público que administra. Em terceiro, sabe-
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se que tem poderes para determinar a interrupção da grave 

ilegalidade que o beneficia. 

   Em resumo, quanto à legitimidade passiva, aplica-

se no caso dos autos o disposto no artigo 6º, da Lei 

4.717/65: 

“Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas 

públicas ou privadas e as entidades referidas no 

art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou 

administradores que houverem autorizado, 

aprovado, ratificado ou praticado o ato 

impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado 

oportunidade à lesão, e contra os beneficiários 

diretos do mesmo”. 

 

Da Antecipação dos Efeitos da Tutela  

    

   No caso dos autos, depara-se com os dois 

fundamentos que atraem a necessária antecipação dos efeitos 

da tutela requerida. 

   De um lado, se tem a manifesta ilegalidade da 

conduta praticada pelo réu, que se vale do erário para se 

promover pessoalmente, além dos seus aliados políticos. 

   De outro flanco, constata-se que a perpetuação 

das veiculações na mídia acarretarão danos irreversíveis ao 

erário, a par de consolidar de forma irremediável a espúria 

finalidade da campanha. Assim, há risco de 

irreversibilidade do dano material e do imaterial que 

atinge a moralidade administrativa. 

   Por essas razões, com suporte no artigo 300, do 

CPC, o Autor requer sejam suspensas, inaudita altera parte, 
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todas as publicidades institucionais custeadas pelo 

Município do Rio de Janeiro que veiculem a expressão 

“cuidando das pessoas”; além das que divulguem, ainda que 

de forma subliminar, informações, sinais, e expressões 

pertinentes exclusivamente ao atual governo e não aos 

interesses da Administração Pública em caráter 

institucional. 

   Na mesma toada, com supedâneo no artigo 1º, §4º 

c/c o 7º, I, b, ambos da Lei 4.717/65, imprescindível seja 

determinado que os réus apresentem de imediato, em 15 dias, 

cópia dos processos administrativos em que identificáveis o 

teor, prazo e custo da campanha publicitária na televisão e 

jornais, além dos agentes públicos que autorizaram a 

campanha e a respectiva despesa. 

 

PEDIDO  

   Ante ao exposto, o Autor requer  

a) a suspensão de todas as veiculações na mídia, realizadas 

pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que contenham 

a expressão “cuidando das pessoas” e similares, além das 

que se consubstanciarem em propaganda do atual governo 

municipal, sem observância ao disposto no artigo 37, §1º, 

da Constituição Federal, vedado o seu pagamento até a 

decisão de mérito desta Ação;  

b) seja determinada à Prefeitura do Rio de Janeiro, na 

pessoa do seu representante legal, o 2º réu, que apresente 

em 15 dias, através da cópia dos pertinentes processos 

administrativos, a comprovação das despesas autorizadas e 

liquidadas, no exercício de 2017, relativas à publicidade 

institucional; 
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c) sejam citados os réus para apresentarem defesa, caso 

queiram;  

d) seja intimado o Ministério Público, na forma do artigo 

7º, I, a, da Lei 4.717/65;  

e) no mérito,  

e.1 sejam anulados todos os atos administrativos que 

autorizaram as veiculações publicitárias da Prefeitura do 

Rio de Janeiro que contiveram as expressões acima 

apontadas;  

e.2. seja condenado o réu Marcello Crivela a ressarcir 

integralmente o erário pelas despesas realizadas em razão 

das mencionadas veiculações;  

e.3 seja determinada a proibição de futuras veiculações 

contendo a expressão “cuidando das pessoas”; 

   Requer, ademais, o deferimento da produção de 

todas as provas em direito admitidas, principalmente 

pericial e documental complementar. 

   O escritório dos advogados do Autor situa-se na 

Rua Araújo Porto Alegre, nº 36, sala 1301, Centro, Rio de 

Janeiro, CEP 20030-013.    

 

   À causa dá-se o valor de R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais). 

   P Deferimento. 

   Rio de Janeiro, 14 de junho de 2017.  

 

  MARCELLE ALEGRETTI SANTOS            LEANDRO DELPHINO             

 OAB/RJ – 196.838                      OAB/RJ - 176.726 
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