
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO/RJ 

 

 

 

 

 
Pedro da silva, brasileiro, portador da carteira de identidade 
n._______; inscrito no CPF sob o n.________; residente e 
domiciliado à rua________, nº____, município de Rio de 
Janeiro/RJ; e endereço eletrônico __________; vem, mui 
respeitosamente perante V. Exa., por meio de seu advogado 
que esta subscreve, com procuração e endereço anexos, nos 
termos do Art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, e  
na Lei 4.717/65, impetrar o presente: 

 

AÇÃO POPULAR 

 

Em face da AUTARQUIA FEDERAL A, pessoa jurídica de 
direito público e seu presidente _________; a 
MULTINACIONAL M, pessoa jurídica de direito privado, e seu 
diretor executivo_________; o senhor Ministro de Estado 
________; e o presidente da comissão de licitação, senhor 
________; pelas razões de fato e de direito que se passa a 
expor: 

 



I – DA  LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA 
 

Em se tratando de Ação Popular, qualquer cidadão é 
parte legítima para sua propositura (Art. 5º, LXXIII, da 
Constituição Federal), dando-se a prova da cidadania, para 
o ingresso em juízo, mediante titulo eleitoral (Art. 1º,  § 3º, 
da Lei 4.717/65), o qual segue em anexo para fins de 
constatação da legitimidade do autor. 

No polo passivo da ação, deve constar todas as pessoas 
públicas ou privadas, as entidades constantes do Art. 1º da 
Lei 4.717/65, todas as autoridades, funcionários ou 
administradores que por ação ou omissão tiverem dado 
causa à lesão que fundamenta a ação popular, bem como os 
beneficiários diretos do ato ou contrato administrativo 
lesivo. É a inteligência do Art. 6º, da Lei 4.717/65. 
 

II – DOS FATOS 

 

Motivado por “denúncias de irregularidades”, o 

Ministério Público federal comandou inquérito civil e penal 

que resultou na colheita de provas robustas de 

superfaturamento e fraude nos quatro últimos contratos 

celebrados pela Autarquia Federal A com a empresa 

Multinacional M, realizados nesses últimos dois anos – e que 

ainda seguem em fase de execução. 

Referidas fraudes contratuais foram intermediadas pelo 

presidente da Autarquia Federal A, o Ministro de Estado e o 

presidente da comissão de licitação junto ao diretor executivo 

da Multinacional M, evidenciado pelos documentos em anexo.  

Assim, não resta dúvidas que tais contratos causam lesão 

aos cofres públicos e à moralidade administrativa, legitimando 

a propositura do presente remédio constitucional. 



III - DO DIREITO 

 

A Ação Popular é remédio constitucional e instrumento 

de participação democrática apto ao controle da coisa pública e 

da moralidade administrativa, na defesa dos direitos difusos 

dos cidadãos, garantido pela Carta Magna em seu Art. 5º, 

LXXIII, e Art. 1º da Lei federal 4.717/65, que regula o tema, 

nos seguintes termos: 

Art. 5º, LXXIII - qualquer cidadão é parte 

legítima para propor ação popular que vise a 

anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 

entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente 

e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o 

autor, salvo comprovada má-fé, isento de 

custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

Sua propositura deve ocorrer no prazo de 5 anos, 

momento em que ocorrerá a prescrição da ação. Sendo certo 

que os contratos foram realizados nos últimos dois anos, e 

ainda estão em fase de execução, cabível o presente writ.  

O conteúdo deste caso também revela legítima e fiel 

adequação do remédio em tela com sua finalidade almejada, 

qual seja a anulação de ato lesivo ao patrimônio público e à 

moralidade administrativa – lesões configuradas nas fraudes e 

superfaturamentos realizados nos últimos quatro contratos 

administrativos da Autarquia Federal A. 

 O superfaturamento de contrato patrocinado pelo poder 

público revela intuito ilegal de receber vantagem indevida, 

lesando o erário. Ora excelência, uma conduta desonesta, por 

si só, afronta a moralidade que se impõe a toda administração 

pública, enquanto princípio que a rege, consoante o disposto 

no Art. 37, caput, da Constituição Federal.  



No mesmo sentido, a ilegalidade que resulta do contrato 

fraudulento também afronta, por si mesma, princípio 

fundamental da administração pública, ainda segundo o Art. 

37 da Lei Maior. Não bastasse, a própria Lei 4.717/65 

reconhece a nulidade do contrato que causa lesão ao 

patrimônio público, conforme Art. 2º, “c)” e parágrafo único, 

“c)”; pela qual é nulo o ato lesivo no caso de ilegalidade do 

objeto, que “ocorre quando o resultado do ato importa em 

violação de lei, regulamento ou outro ato normativo”. 

Ainda que não restasse configurado a ilegalidade do 

objeto, nos termos desta lei, o reconhecimento da lesão e 

consequente anulação do ato deve ocorrer por força do Art. 3º, 

do mesmo diploma legal, que determina: 

 

Art. 3º Os atos lesivos ao patrimônio das 

pessoas de direito público ou privado, ou das 

entidades mencionadas no art. 1º, cujos vícios 

não se compreendam nas especificações do 

artigo anterior, serão anuláveis, segundo as 

prescrições legais, enquanto compatíveis com 

a natureza deles. 

 

 E ainda, não menor é a infração que se constata do Art. 

4º, III, “c)”, da Lei 4.717/65, segundo a qual também são nulos 

os contratos que versem sobre: 

 
III - A empreitada, a tarefa e a concessão do 

serviço público, quando: 

c) a concorrência administrativa for 

processada em condições que impliquem na 

limitação das possibilidades normais de 

competição. 

Diante da evidente lesão ao patrimônio público e à 

moralidade administrativa, é legitima a pretensão cidadã de 

ver cessar os atos ilegais, e reparado os danos causados. 



IV – DA MEDIDA CAUTELAR 
 

 

A medida cautelar é instrumento preventivo que visa o 
resultado eficiente do processo. Os requisitos que autorizam 
sua concessão são o fumus boni juris e o periculum in mora. 
Ou seja, a fumaça do bom direito, evidenciado na 
probabilidade do direito invocado; e o perigo na demora – o 
perigo de ocorrer um dano devido ao lapso de tempo e que 
comprometa o resultado útil do processo. 

No caso em tela, a probabilidade do direito está configurada na 
juntada de provas produzidas pelos inquéritos sob comando do 
Ministério Público Federal, bem como corroborado pelos 
demais documentos trazidos aos autos pelo autor. 

O periculum in mora se verifica lesão contínua causada por 
contrato fraudulento ainda em fase de execução. Ademais, a 
cada dia que passa, diminui a confiança depositada nas 
instituições, na medida em que a moralidade pública é 
corrompida e corroída. Portanto, tais contratos lesivos devem 
ser imediatamente suspensos, a bem da sociedade! 

  



V – DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto, requer de V. Excelência: 

 
a) Seja deferida liminar para suspender desde já a execução 

dos contratos administrativos impugnados; 
 

b) A citação dos réus para, querendo, responder a presente 
ação no prazo legal; bem como a intimação do ilustre 
representante do Ministério Público para intervir no 
processo até o final, conforme determina o Art. 7º, I, “a”) 
da Lei 4.717/65; 
 

c) Seja julgado procedente o pedido para declarar a nulidade 
dos contratos administrativos impugnados; 
 

d) Sejam os responsáveis condenados ao ressarcimento 
integral dos danos causados ao erário, nos moldes 
dispostos no Art. 11, da Lei 4.717/65; 
 

e) A condenação dos réus no ônus da sucumbência, 
consoante comando do Art. 12, da Lei 4.717/65; 
 

Aproveita ainda a oportunidade para requerer a juntada dos 
documentos que instruem a presente inicial.  

Apesar da gratuidade da ação, apenas para fins de 
formalidade, dá-se o valor da causa de R$ _______. 

Nestes termos, 
Pede deferimento 

Local e Data 

Advogado/OAB 


