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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 

__ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BOA VISTA/RR  

 

 

 

 

 

JORGE MARIO PEIXOTO DE OLIVEIRA, brasileiro, 

união estável, advogado OAB/RR - 1366, portador de Cédula de Identidade nº 171.939 

SSP/RR, inscrito no CPF 653.727.512-15, domiciliado e com escritório profissional a 

Rua Itália nº 450 - bairro Cauamé, CEP 69311-084, nesta capital, telefone nº (95) 99115 

0702, Endereço eletrônico jorgemario1081@hotmail.com , em causa própria, com 

fundamento nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil; artigo 5º, inciso 

LXXIII, da Constituição da República e na Lei n. 4.717/65, ajuizar: AÇÃO POPULAR 

COM PEDIDO DE LIMINAR Em face do ESTADO DE 

RORAIMA,(REQUERIDO) pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 

84.0120.120/001-26, e ente da República Federativa do Brasil, podendo ser citado na 

pessoa de seu Procurador Geral, localizado na Avenida Ville Roy, nº 5.281 – Bairro São 

Pedro – Boa Vista/RR, e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RORAIMA, (REQUERIDA) pessoa de Direito Público Inscrita no CNPJ nº 

34808220000168., podendo ser citado na Praça do Centro Cívico, 202 - Centro, Boa Vista 

- RR, 69301-380, Pelos motivos de fato e de direito que passa a expor:  

 

 

I. DO DELINEAMENTO DO OBJETO E CABIMENTO DA AÇÃO  

 

A espécie dos autos noticia a ofensa a um só tempo dos 

caros e sensíveis princípios constitucionais republicanos da juridicidade (legalidade), 

(moralidade) administrativa e legitimidade dos atos do Poder Público, alojado no 

comportamento estatal do Governador do Estado de Roraima e da Assembleia Legislativa 

do Estado de Roraima com o discurso contrário aos requisitos para reconhecimento de 

Estado de Emergência, utilizando-se de ato para fins eleitoreiros, sem o cumprimento dos 

requisitos legais e para enviar recursos indevidamente aos “Municípios” que apoiam 

politicamente o atual governador de Roraima, utilizando-se de ato ilegal e com desvio de 

finalidade. 
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I.I. DA LEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTOR I.II - INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 1°, DA LEI FEDERAL N° 4.717/65 - CIDADÃOS DA REPÚBLICA NO 

GOZO DE SEUS DIREITOS CÍVICOS E POLÍTICOS  

 

É de noção cediça que 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 constitucional, que 

lhe são outorgadas pelo artigo 5º, LXXIII da Carta Política de 1988. Esclarece o §3°, do 

artigo 1°, da Lei n° 4.717/65 que “A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita 

com o título eleitoral, ou documento que a ele corresponda”.  

 

A Lei Federal n° 4.717/65, eis que anexam à petição inicial 

os respectivos títulos de eleitores e documentos de identificações funcionais, razão pela 

qual possui legitimidade ativa para proporem a presente ação popular. E em atenção ao 

seu dever de cidadão de zelar em especial pelos princípios constitucionais republicanos 

moralidade administrativa, da legalidade, na dimensão do princípio da juridicidade e da 

legitimidade dos atos do Poder Público, insertos no caput do artigo 37 da Constituição da 

República.  

 

II - DOS FATOS  

 

Os Requeridos com simples finalidade política e em total 

desvio de finalidade e por ato ilegal, aprovaram a Lei Estadual nº 1.687, de 14 de junho 

de 2022 e o Decreto 32.707- E de 20 de junho de 2022 a fim de reconhecer Estado de 

Emergência nos Municípios de Alto Alegre, Amajari, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, 

Iracema, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João da Baliza e Uiramutã, sob o 

pretexto das fortes chuvas e danos causados as citadas regiões e autorizando o Estado de 

Roraima a transferir recursos financeiros aos referidos municípios. 

 

Ressalte-se que no ano de 2021, choveu até mais que no 

presente ano, conforme se comprova através dos documentos em anexo (doc.02), mas 

nenhuma atitude foi tomada por parte dos requeridos, que estranhamente só adotaram a 

medida exposta no parágrafo anterior em ano eleitoral (2022), para favorecer aos 

municípios que apoiam o atual governador, candidato declarado à reeleição. 

 

Além disso, o Estado de Roraima estranhamente, através do 

Decreto nº 32.707-E (doc.03), abriu crédito extraordinário no valor de R$ 70.000.000,00 

(setenta milhões de reais) a fim de atender a Lei Estadual nº 1.687, de 14 de junho de 

2022, ou seja, o Governo pretende repassar para os Municípios apoiadores do atual 
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governador este valor, perto do período eleitoral e utilizando-se de uma unidade 

orçamentária que sequer pode ser utilizada para este fim, que é a de “operações especiais”, 

pois há unidades orçamentárias próprias para a situação de emergência, o que é 

gravíssimo, pois configura o crime previsto no art. 359-A, parágrafo único, inciso I, do 

Código Penal, pois está se permitindo uma operação de crédito com a inobservância de 

condição estabelecida pela Lei Orçamentária, vejamos o que diz o Código Penal: 

 

Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de 

crédito, interno ou externo, sem prévia autorização 

legislativa: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000) 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Incluído pela 

Lei nº 10.028, de 2000) 

Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, 

autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou 

externo: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000) 

I – com inobservância de limite, condição ou montante 

estabelecido em lei ou em resolução do Senado 

Federal; (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000) 

(destacamos) 

II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o 

limite máximo autorizado por lei.  

 

 

Além do ato ilegal configurar um suposto crime, quais são 

os critérios para a distribuição dos valores? Como será realizada a transferência? Quanto 

cada Município receberá? Quem receberá mais e quem receberá menos? Quais são os 

critérios de rateio? Até quando valerá o Decreto?  O ato é completamente desprovido de 

regulamentação e de critérios, o que por si só é uma imoralidade e ilegalidade, pois o ato 

administrativo combatido necessita de motivação.  

 

Ademais, os meios para mitigação e saneamento dos efeitos 

do suposto estado de emergência já estavam sendo realizados pelo Estado de Roraima, o 

que se comprova através das licitações em anexo (doc.04), o que comprova o desvio de 

finalidade do ato, mas como também comprova que poderá existir a chamada aplicação 

dos recursos financeiros em dobro, sobretudo nas vicinais, ou seja, um dano ao erário 

público. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
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Por último, como se pode verificar, os 12 Municípios que 

declararam a situação de emergência, o fizeram com fundamento na Lei Federal 
12.608/2012 (Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC), contudo, nenhum deles preencheu os 

requisitos da lei federal, sobretudo o cadastramento no sistema nacional, além do mais, as fortes 

chuvas no inverno roraimense são previsíveis e a motivação de precariedade das estradas não 

encontra respaldo de legitimidade, pois, em real esconde a falta de planejamento e a péssima 

qualidade dos serviços de recuperação e pavimentação das vicinais estaduais e municipais.  

Fosse a situação legitima, os requeridos não teriam declarado 

situação de emergência em apenas 12 Municípios do Estado, uma vez que é sabido e notório que 

localidades vizinhas como São João da Baliza (aliado político) possuem as mesmas condições  

geográficas e climatológicas que São Luiz do Anauá (não aliado político), de igual modo Iracema 

(aliado político) e Mucajaí (não aliado político).  

Desta forma, o ato deve ser suspenso e posteriormente 

declarado nulo, pois é contrário a Lei e desviado da sua finalidade, além de ser imoral. 

III - DO DIREITO  

 

Dispõe o inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição da 

República, "verbis": "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, A 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;  

 

Indispensável trazer a lume o magistério de HELY LOPES 

MEIRELLES, "verbis": "O que o constituinte de 1988 deixou claro é que a ação popular 

se destina a invalidar atos praticados com ilegalidade de que resultar lesão ao patrimônio 

público. Essa ilegalidade pode provir de vício formal ou substancial, inclusive desvio de 

finalidade ou COM AFRONTA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.  

 

Vê-se, portanto, que o novo texto constitucional a expressão 

patrimônio não se circunscreve apenas ao Erário, tendo sentido mais amplo, nele se 

compreendendo os direitos difusos da coletividade ou da sociedade.(in Estudos e 

Pareceres de Direito Público, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1991, VoL. 11 

242/243)  

 

Deveras, no atual estágio do Estado Democrático de Direito 

tem plena compreensão que a MORALIDADE ADMINISTRATRIVA NA 

FACETA/DIMENSÃO DO DEVER DE BEM ADMINISTRAR constituem hoje em dia 

pressupostos da validade de todo ato da Administração Pública, ex-vi do artigo 37, 
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"caput" da Constituição da República, verbis: "Art. 37. A administração pública direta, 

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: Bem se vê pelos dispositivos 

supracitados que houve abrangência da ação popular para incluir a defesa da juridicidade 

(legalidade) e moralidade administrativa.  

 

Na hipótese vertente, a inteligência, em essência, da 

presente ação popular é salvaguardar a autoridade eficácia da moralidade administrativa, 

a legalidade (juridicidade) e a legitimidade dos atos do Poder Público. No ponto, de 

relevância ímpar é clássico o magistério de HELY LOPES MEIRELES, "verbis": " "O 

que o constituinte de 1988 deixou claro é que a ação popular se destina a invalidar atos 

praticados com ilegalidade de que resultou lesão ao patrimônio público. Essa ilegalidade 

pode provir de vício formal ou substancial, inclusive desvio de finalidade ou afronta à 

moralidade administrativa." (in: Estudos e Pareceres de Direito Público, Editora Revista 

dos Tribunais, 1991, São Paulo, Volume 11, página 242). 

 

III.I – DA ILEGALIDADE DOS ATOS. 

 

O ato do Estado de Roraima de através do Decreto nº 

32.707-E (doc.03), abrir crédito extraordinário no valor de R$ 70.000.000,00 (setenta 

milhões de reais) a fim de atender a Lei Estadual nº 1.687, de 14 de junho de 2022, ou 

seja, repassar para os Municípios apoiadores do atual governador este valor, perto do 

período eleitoral e utilizando-se de uma unidade orçamentária que sequer pode ser 

utilizada para este fim, que é a de “operações especiais”, pois há unidades orçamentárias 

próprias para a situação de emergência é gravíssimo e vai de encontro a toda legislação 

orçamentária nacional, sendo inclusive considerado crime. Explica-se: 

 

As receitas e as despesas públicas devem ser evidenciadas 

na lei orçamentária de forma discriminada, de tal forma que se possa saber, 

pormenorizadamente, as origens dos recursos e sua aplicação. A regra objetiva facilitar a 

função do controle político do gasto público, pois inibe autorizações (dotações) genéricas, 

com finalidade aberta, e que propiciam demasiada flexibilidade e arbítrio ao Poder 

Executivo. Desse modo, ao se exigir especificação do gasto, permite-se mais 

transparência ao contribuinte. 

A Lei nº 4.320/64 incorpora esse princípio em seu art. 5º: 

"A Lei de Orçamento não consignará dotações globais para atender indiferentemente as 

despesas (...), " 
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A necessidade de especificação, especialização ou 

discriminação das despesas atendem, obviamente, o objetivo de permitir que ao 

Legislativo e à sociedade o exame pormenorizado da destinação dos recursos. 

Logo, é ilegal a criação de crédito extraordinário para 

execução de despesa não definida em programa orçamentário estabelecido na Lei 

Orçamentária, esta é a conclusão jurídica mediante a intepretação da Constituição Federal 

e das normas infraconstitucionais vigentes no Direito Financeiro e que regem a execução 

da despesa pública, senão vejamos: 

A Constituição Federal estabelece em seu Artigo 167 que: 

Art. 167. São vedados: 

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei 

orçamentária anual; 

Por sua vez a Lei 4.320/64 determina em seu art. 2º: 

Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da 

receita e despesa de forma a evidenciar a política 

econômica-financeira e o programa de trabalho do 

Governo, obedecidos os princípios de unidade 

universalidade e anualidade. 

§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento: 

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por 

funções do Governo; 

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as 

Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1; 

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e 

respectiva legislação; 

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da 

Administração. 

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento: 

I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação 

dos fundos especiais; 

II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma 

dos Anexos nºs 6 a 9; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320compilado.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320compilado.htm#anexo
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III - Quadro demonstrativo do programa anual de 

trabalho do Governo, em termos de realização de obras 

e de prestação de serviços. 

 

Pelo que fica demonstrado acima, veda-se, o início ou a 

realização de programas ou projetos, ou de despesas, ou mesmo a assunção de obrigações 

fora do orçamento público. Obriga-se, assim, que qualquer autorização de gasto seja 

direcionado para a peça orçamentária. 

Por sua vez, a  Lei Federal nº 4.320/64 define o que vem a 

ser unidade orçamentária.  

Art. 14. Constitui unidade orçamentária o agrupamento de 

serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que 

serão consignadas dotações próprias. 

Parágrafo único. Em casos excepcionais, serão consignadas 

dotações a unidades administrativas subordinadas ao 

mesmo órgão. 

 

Conforme estabelecido no artigo 3º da Portaria MOG nº 

42/1999, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estabelecerão, em atos 

próprios, suas estruturas de programas, código e identificação, respeitados os conceitos e 

determinações nela contidos.  

Programa: Programa é o instrumento de organização da 

atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a 

concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores 

instituídos no Plano (PPA), visando à solução de um problema ou ao atendimento de 

determinada necessidade ou demanda da sociedade. O programa é o módulo comum 

integrador entre o plano e o orçamento.  

Ações: As ações são operações das quais resultam produtos 

(bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de um programa.  

Como se pode observar pela Lei Orçamentária do Estado de 

Roraima, eminentemente pelos QDD (quadro de detalhamento de despesa, doc anexo 

xxx) para o ano de 2022 da Defesa Civil Estadual e da Secretaria de Fazenda Estadual, a 

unidade orçamentária “operações especiais” não possui qualquer programa de trabalho 

(ação) que guarde relação com o objeto da emergência fabricada, ora guerreada. 

Explicamos: Operações especiais faz parte das despesas previstas para a Secretaria de 

Fazenda e não há previsão de qualquer elemento de despesa ou programa de trabalho que 
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seja para transferência de crédito aos Municípios, ainda mais em se tratando de 

emergência em decorrência das fortes chuvas.  

 

 

Desta forma, a conduta praticada pelo Estado de Roraima 

configura o crime previsto no art. 359-A, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, pois 

está se permitindo uma operação de crédito com a inobservância de condição estabelecida 

pela Lei Orçamentária, vejamos o que diz o Código Penal: 

 

Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de 

crédito, interno ou externo, sem prévia autorização 

legislativa: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000) 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Incluído pela 

Lei nº 10.028, de 2000) 

Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, 

autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou 

externo: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000) 

I – com inobservância de limite, condição ou montante 

estabelecido em lei ou em resolução do Senado 

Federal; (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000) 

(destacamos) 

II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o 

limite máximo autorizado por lei.  

 

A Lei da Ação Popular é bastante clara quanto a nulidade 

do ato praticado, como no caso em tela, senão vejamos: 

 

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades 

mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

        a) incompetência; 

        b) vício de forma; 

        c) ilegalidade do objeto; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
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        d) inexistência dos motivos; 

        e) desvio de finalidade. 

        Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade 

observar-se-ão as seguintes normas: 

        a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir 

nas atribuições legais do agente que o praticou; 

        b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância 

incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou 

seriedade do ato; 

        c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato 

importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; 

        d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato 

ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente 

ou juridicamente inadequada ao resultado obtido; 

        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. 

 

Desse modo, o ato deve ser suspenso e posteriormente 

declarado nulo e caso tenha existido a transferência indevida de valores, que os mesmos 

retornem aos cofres estaduais. 

 

III.II – DO DESVIO DE FINALIDADE DO ATO E IMORALIDADE. 

 

Além da ilegalidade do ato praticado, verifica-se também 

que o desvio de finalidade do ato e a imoralidade dele. 

 

Primeiro pelo fato de que só os Municípios que apoiam 

politicamente o Governador irão receber a transferência de valores; 

 

Segundo pelo fato de que estamos em ano eleitoral e no ano 

de 2021, choveu até mais que no presente ano, conforme se comprova através dos 

documentos em anexo (doc.02), mas nenhuma atitude foi tomada por parte dos 

requeridos, que estranhamente só adotaram a medida exposta no corrrente ano eleitoral 
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(2022), para favorecer os municípios que apoiam o atual governador, candidato declarado 

à reeleição. 

 

Terceiro que os meios para mitigação e saneamento dos 

efeitos do suposto estado de emergência já estavam sendo repassados pelo Estado de 

Roraima, o que se comprova através das licitações em anexo (doc.04), o que comprova o 

que poderá existir a chamada aplicação dos recursos financeiros em dobro, sobretudo nas 

vicinais, ou seja, um dano ao erário público, que deve ser rechaçado de plano por este 

Poder Judiciário. 

 

A Lei da Ação Popular é bastante clara quanto a nulidade 

do ato praticado quando praticado em desvio de finalidade, como no caso em tela, senão 

vejamos: 

 

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades 

mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

        a) incompetência; 

        b) vício de forma; 

        c) ilegalidade do objeto; 

        d) inexistência dos motivos; 

        e) desvio de finalidade. 

        Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade 

observar-se-ão as seguintes normas: 

        a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir 

nas atribuições legais do agente que o praticou; 

        b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância 

incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou 

seriedade do ato; 

        c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa 

em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; 

        d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato 

ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente 

ou juridicamente inadequada ao resultado obtido; 
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        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. (destacamos) 

 

Por fim, além do desvio de finalidade, é imoral que às 

vésperas de uma eleição, o atual governador, candidato declarado, repasse R$ 

70.000.000,00 (setenta milhões de reais) aos municípios que o apoiam politicamente, sob 

o pretexto de fortes chuvas, quando ano passado, que choveu inclusive mais que esse ano, 

não houve nenhuma decretação de estado de emergência por parte do Estado. 

 

Desta forma, ato deve ser suspenso e posteriormente 

declarado nulo e caso tenha existido a transferência indevida de valores, que os mesmos 

retornem aos cofres estaduais. 

 

III.III - DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  

 

Ainda que se reconheça a possibilidade jurídica de manter 

o Decreto no contexto normativo, é importante destacar que seu conteúdo coloca em 

questão a desobediência de uma série de princípios que atuam na atividade administrativa.  

 

Em primeiro lugar, o Decreto desobedece o princípio da 

moralidade, uma vez que a sua edição surge com o propósito de beneficiar indevidamente 

determinada classe política, impondo a ela maiores privilégios, principalmente referente 

aos gastos públicos desordenados.  

 

Sobre o tema, BANDEIRA DE MELLO orienta que: 

“Administração e seus agentes têm de atuar na conformidade de princípios éticos. Violá-

los implicará violação ao próprio Direito, configurando ilicitude que assujeita a conduta 

viciada a invalidação (...) sendo-lhe interdito qualquer comportamento astucioso, eivado 

de malícia, produzido de maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício de 

direitos por parte dos cidadãos”  

Ao editar uma norma com fins absolutamente alheios ao 

interesse público, a gestão do Poder Executivo desobedece padrões éticos, de boa-fé, 

decoro, lealdade, honestidade e probidade na prática diária de boa administração.  

O Decreto também peca ao desconsiderar o princípio da 

economicidade, segundo o qual a administração pública deve buscar a minimização dos 

gastos públicos e gerir adequadamente os recursos financeiros colocados à sua disposição.  
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Uma simples análise do conteúdo da norma permite a 

compreensão de que, uma vez colocada em prática, o Decreto gerará gastos de difícil 

mensuração no âmbito do erário estadual.  

Sobre o tema, lembremos o que estabelece o artigo 10 da 

nova Lei de Improbidade Administrativa, Lei 14.230/2021:  

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que 

causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que 

enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, 

desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 

bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, 

e notadamente:  

Além disso o ato possui desvio de finalidade. Quanto ao 

elemento "fim", diz-se que o ato administrativo deve ser editado para produzir um efeito 

no mundo prático, com o objetivo de obter uma consequência final, sempre traduzido 

como o "interesse público". Sobre o tema, Odete Medauar ressalta: "O defeito de fim, 

denominado desvio de poder ou desvio de finalidade, verifica-se quando o agente pratica 

o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de 

competência (...) Os poderes atribuídos aos agentes visam ao atendimento do interesse 

público pertinente à matéria em que seus agentes atuam.  

 

Não se destinam tais poderes à satisfação de interesses 

pessoais, de grupos, de partidos, nem são instrumentos de represália, vingança ou 

favorecimento próprio ou alheio (...)". Sobre o tema, a Lei de Ação Popular (Lei 

4.717/1965) também destaca como fator de nulidade dos atos administrativos a (1) 

inexistência de motivos; e (2) o desvio de finalidade.  

 

Segundo a legislação, esses fenômenos são atestados, 

respectivamente, quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é 

materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido; e quando o 

agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, 

na regra de competência.  

É exatamente o que se verifica no caso concreto, afinal, 

não há qualquer informação oficial que dê fundamento à manutenção do Decreto, 

somando-se ao fato de que o seu conteúdo atua de maneira alheia ao interesse público.  

A juridicidade (legalidade) e moralidade administrativa que 

esta iniciativa legiferante representa nas atuais circunstâncias ilegítimas diante do qual se 

espera primorosa atuação jurisdicional. A ilegalidade/ilegitimidade do comportamento do 

Governador do Estado a aprovar um decreto sem seus requisitos necessários é a elevada 
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e acintosa infração à autoridade eficácia de sensíveis e intocáveis princípios e regras 

especificas que compõe o ordenamento jurídico brasileiro.  

 

Em doutrina atualizada, colhe-se a ensinança de RAFAEL 

CARVALHO REZENDE OLIVEIRA, "verbis": (...) “A ilegalidade, no caso, deve ser 

considerada em seu sentido amplo (JURIDICIDADE) PARA ABRANGER TODA E 

QUALQUER VIOLAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO (REGRAS E 

PRINCÍPIOS) (“Curso de Direito Administrativo - 12 ° edição, São Paulo: Editora 

Método, Gen, Rio de Janeiro, 2016, 816).  

 

Nesse fluxo, relevantíssimo o magistério de HELY LOPES 

MEIRELES, "verbis": "O segundo requisito da ação popular é a ilegalidade ou 

ilegitimidade do ato a invalidar, isto é, que o ato seja contrário ao Direito, por infringir as 

normas específicas que regem sua prática OU POR SE DESVIAR DOS PRINCÍPIOS 

GERAIS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. "( in: Mandado de 

Segurança e Ações Constitucionais, 3°, São Paulo: Malheiros, 212, página 173).  

 

III.IV - DA SUSPENSÃO LIMINAR DOS ATOS IMPUGNADOS  

 

A tutela de urgência é instituto previsto no artigo 300, §2º, 

do Código de Processo Civil e tem por objetivo resguardar, logo no início do processo, 

direitos que estão sob ameaça ou lesão. No âmbito das ações populares, não há qualquer 

óbice à aplicação do referido dispositivo do Código de Processo Civil, na medida em que 

a própria Lei 4.717 de 1965 prevê expressamente a possibilidade de concessão de tutela 

antecipada em seu artigo 5º, §4º, nos seguintes termos: “Na defesa do patrimônio público 

caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado”.  

 

Ademais, a Lei 8.437/1992, que trata da concessão de 

medidas cautelares contra atos do Poder Público, exclui expressamente da negativa de 

concessão de liminares as ações populares e ações civis públicas, conforme a seguinte 

disposição:  

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do 

Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer 

outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez 

que providência semelhante não puder ser concedida em 

ações de mandado de segurança, em virtude de vedação 

legal.  

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida 

cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato 
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de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à 

competência originária de tribunal.  

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos 

processos de ação popular e de ação civil pública”.  

 

Analisadas as questões atinentes à possibilidade jurídica do 

pedido de tutela de urgência em ação popular, passamos aos requisitos para o deferimento 

da medida, que são o fumus boni iuris e o periculum in mora.  

 

Na presente demanda, o fumus boni iuris está representado 

na mera demonstração de ilegalidade, ilegitimidade e necessidade da edição do Decreto 

Estadual nº 32.707-E sobre o repasse indevidos de valores decorrentes de um suposto 

pedido de reconhecimento do Estado de Emergência, sem qualquer prazo ou critério, 

utilizando-se de unidade orçamentária que não se destina ao fim do ato.  

 

Com os fragrantes desrespeitos a Lei e a sociedade 

roraimense, como já demonstrado, existem vários motivos que atestam que a manutenção 

do decreto é inviável ou ilegal, em detrimento do interesse público.  

 

Com relação ao periculum in mora, este pode ser constatado 

com a manutenção do Decreto nº 32.707-E, possibilitando ao governo um repasse 

indevido, em véspera de período eleitoral, de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), 

apenas aos municípios aliados políticos do atual governador do Estado, podendo gastar 

dinheiro, como, onde e quando quiser sem quais critérios. 

  

Uma vez posta em prática, a nova normativa também cria a 

iminência de gastos públicos extraordinários e desnecessários no âmbito do Poder Público 

Estadual, fazendo com que o erário e a população como um todo sofram as consequências 

de uma decisão administrativa infundada.  

 

Nesse sentido, requer-se a concessão de tutela de urgência 

para suspender os efeitos do Decreto Estadual nº 32.707-E, sobre o repasse ilegal em 

afronta as Leis Orçamentárias no valor de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) 

aos Municípios de Alto Alegre, Amajari, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, 

Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João da Baliza e Uiramutã, sob o pretexto das 

fortes chuvas e danos causados as citadas regiões.  

 

IV- DOS PEDIDOS:  
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EX POSITIS, o autor ajuíza a presente AÇAO POPULAR, esperando o que se segue:  

a) Requer, luz da narrativa supra, à vista inteligência, seja deferida a liminar, de forma 

inaudita altera parte, se dignando V. Exa., em suspender Decreto Estadual nº 32.707-E, 

decreto absolutamente alheios ao interesse público, devendo tal ato ser interpretado como 

temerário e nocivo a economia estadual, pois existe ilegalidade do objeto, e com desvio 

de finalidade. Ato lesivo que está em relação de incompatibilidade com conteúdo e 

eficácia dos princípios constitucionais da moralidade administrativa, da legalidade, 

Publicidade na dimensão do princípio da juridicidade e legitimidade dos atos do Poder 

Público, com fulcro no artigo 300, §2º do CPC c/c art. 5º, §4º da Lei 4.717 de 1965 

(AÇÃO POPULAR), C/C Art. 1°§ 2° DA Lei 8.437/1992 e no caput artigo 37, da 

Constituição da República, sendo o combate voltado apenas para o ato ilegal e não da 

finalidade eleitoreira; 

b) Que caso já tenha havido a transferência da totalidade ou parte dos recursos previstos 

no Decreto 32.707-E de 20 de junho de 2022, que seja determinado o bloqueio dos 

recursos na conta dos Municípios, de modo a evitar que o prejuízo ao erário seja 

irreversível;  

c)Determine o cumprimento da liminar concedida na alínea “a” infra, com a fixação de 

uma multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), caso não cumpra as medidas liminares 

em tela. 

 c) A procedência in totum do presente pedido, ratificando a medida liminar deferida, se 

dignando em reconhecer, a nulidade do in casu, do ato lesivo atacado, para determinar, 

em consequência, a invalidação à moralidade administrativa, do ato praticado pelo 

Governador do Estado de Roraima e pela  Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 

o que à evidência, atrai o manejo da presente Ação Popular, nos termos do artigo 5º, 

Inciso LXXIII, da Constituição da República, ato lesivo in casu que está em relação de 

incompatibilidade com conteúdo e eficácia dos princípios constitucionais da (a) 

moralidade administrativa e (b) legalidade, Publicidade na dimensão do princípio da 

juridicidade e (c) legitimidade dos atos do Poder Público, insertos no caput do artigo 37, 

da Constituição da República c/c artigo 2, inciso II, c/c Instrução Normativa nº 36.  

d) Condenar os réus ao ressarcimento dos valores gastos com fundamento no malversado 

Decreto; 

e) Condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a serem 

fixados pelos ilustres julgadores, bem como custas processuais. 

 

REQUERIMENTO I  

 

Requer-se a citação da autoridade ré, o DIGNÍSSIMO SR. GOVERNARDOR DO 

ESTADO RORAIMA, podendo ser citado na pessoa de seu Procurador Geral, localizado 

na Avenida Ville Roy, nº 5.281 – Bairro São Pedro – Boa Vista/RR, e do DIGNÍSSIMO 
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SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, 

(REQUERIDA) pessoa de Direito Público Inscrita no CNPJ nº 34808220000168., 

podendo ser citado na Praça do Centro Cívico, 202 - Centro, Boa Vista - RR, 69301-

380,para atuar no feito, nos termos do artigo 6°, §3°, Lei Federal n° 4.717 de 29.06.65 

(Lei de Ação Popular), ora para contestar a ação, ora para atuar ao lado dos autores, desde 

que isso, em sua isenta e impessoal análise, se afigure útil com o interesse público na 

perspectiva de suspender, em definitivo, o ato lesivo à moralidade administrativa, à 

juridicidade ( legalidade) e legitimidade dos atos do Poder Público e com os fatos e 

direitos aqui descritos.  

 

REQUERIMENTO II  

 

Requer-se a intimação do Órgão Ministerial, na forma preconizada pelo §4° do artigo 6°, 

da Lei n.º 4.717/65, para intervir no feito.  

 

DAS PROVAS   

 

Requer provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, máxime documental, 

testemunhal, pericial e depoimento pessoal do réu, pena de confesso, mormente o 

conteúdo da prova-material pré-constituída robusta e induvidosa já anexada à inicial. Na 

oportunidade, é preciso deixar claro que o processo de Ação Popular é isento de custas 

judiciais e de ônus da sucumbência, salvo comprovado a má-fé, nos termos do artigo 5º, 

inciso LXXIII, da Constituição da República.  

 

Dá-se à causa o valor CAUSA de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais) para efeitos meramente fiscais. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

Boa Vista - RR, 24 de junho de 2022. 

 

(Assinatura Digital) 

JORGE MARIO PEIXOTO DE OLIVEIRA 

ADVOGADO – OAB 1366 N 


