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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA ____a VARA DE 

FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DF  

 

NF nº 08190.056939/20-02 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS, por seus Promotores de Justiça, tendo em vista os fatos revelados no 

Inquérito Civil Público em epígrafe, vem perante Vossa Excelência ajuizar a presente  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

com pedido de tutela de urgência 

em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ no 00.394.601/0001-26, com endereço no Palácio do Buriti, Praça do Buriti, Brasília/DF, 

CEP: 70075-900, que deverá ser citado por meio da Excelentíssima Sra. Procuradora-Geral do 

Distrito Federal, no endereço SAM Bloco “I”, Edifício-Sede da PGDF, CEP: 70620-000;  
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1. A QUESTÃO 

  A presente ação civil pública tem por objetivo impedir que o Distrito Federal 

utilize a verba remanejada do fundo de contingência, em serviços de publicidade que não 

sejam exclusivamente relacionados a pandemia de Covid-19, visto que foi esse o motivo 

expressamente manifestado pelo Distrito Federal que determinou o remanejamento fosse 

autorizado pela CLDF. 

  A fim de prevenir direitos de terceiros e questionamentos contra o próprio 

Distrito Federal pretende-se também a  suspensão da licitação referente ao Edital nº 01 de 

20191 (Processo no: 04000-00000285/2019-85), para a contratação de serviços de publicidade, 

cujas propostas devem ser apresentadas até o dia 16 de junho de 2020, conforme edital 

publicado no dia 29 de abril de 2020, até que conste explicitamente no edital e respectivo 

contrato que o gasto da verba remanejada do fundo de contingência está vinculada a campanhas 

publicitárias sobre a pandemia da Covid-19. 

  Ainda, pretende-se também que o Distrito Federal seja proibido de realizar 

gastos com publicidade durante o ano de 2020 em valores acima do que foi gasto em 2019. 

  A pretensão ora deduzida fundamenta-se na violação dos princípios 

constitucionais da Eficiência, Moralidade e Razoabilidade, previstos no art. 37 da CF, bem 

como na Teoria dos Motivos Determinantes que rege os atos administrativos. 

   

     

 
1  Acesso pelo link < http://www.comunicacao.df.gov.br/concorrencia-01/>  
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2. O CONTEXTO 

  É notório que a Pandemia de Covid-19 vem causando enorme impacto na vida 

da população do mundo todo. Uma das áreas gravemente afetadas é a economia. No caso do 

Distrito Federal a perda de arrecadação está estimada em mais de R$ 1 bilhão na receita anual 

do ICMS e de R$ 183,7 milhões na receita do ISS, conforme previsão feita pelo próprio 

governo.2  

  Somado a isso, diversos gastos não previstos no orçamento estão tendo de ser 

realizados por conta da pandemia, como a construção de hospitais de campanha, compra de 

equipamentos hospitalares e contratação de profissionais de saúde. 

  A perda de arrecadação de impostos e o surgimento de gastos não previstos 

terão drástico impacto da capacidade do Distrito Federal prestar serviços públicos essenciais, 

como saúde, educação, assistência social e infraestrutura. 

  Os impactos econômicos gerados pela pandemia agravam uma situação 

financeira já bastante preocupante, conforme descreve a Nota Técnica nº 0015/2020 – 

NUO/PDDC, no tópico em que analisa a situação financeira do Distrito Federal: 

“Neste contexto, verificamos que o Distrito Federal está classificado com o 
conceito “C”3 na sua capacidade de pagamento, por causa do indicador de 
Poupança Corrente e, especialmente, do índice de Liquidez, que apresenta valor 

 
2 “Destaque-se, a esse respeito, que, de acordo com a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, a crise econômica 
desencadeada pela pandemia gerará, para o ano de 2020, um decréscimo de R$ 1 bilhão na receita anual do ICMS e de R$ 
183,7 milhões na do ISS, considerando-se os parâmetros atuais. (Ofício nº 183/2020 - GAG/GAB, cópia anexa) 

3 Acesso pelo link https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag 
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atual de 1992,62%. Isso significa, que as obrigações financeiras do Distrito 
Federal são da ordem de 20 vezes maior que as disponibilidades de caixa.  

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2019, o saldo 
das disponibilidades de caixa do Distrito Federal estava deficitário em R$ 1,4 
bilhão4 de Reais.” 

  Não obstante isso, o governo do Distrito Federal publicou o referido edital de 

licitação para a contratação de serviço de publicidade, cujo orçamento hoje encontra-se no 

valor R$ 141.400.000,00 (cento e quarenta e um milhões e quatrocentos mil reais). 

  Esse mesmo edital havia sido publicado anteriormente, em 2019, no valor total 

de R$ 79.847.000,00 (setenta e nove milhões oitocentos e quarenta e sete mil reais) e 

posteriormente suspenso em 16 de julho de 2019, por questionamentos das agências de 

publicidade. O mesmo edital foi reaberto posteriormente com idêntico objeto, porém com um 

aumento do valor total para R$ 96.675.605,00. Esta concorrência foi novamente suspensa no 

dia 18 de março de 2020 com a justificativa de se atender decreto que dispõe sobre medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública, conforme descrito na anexa Nota Técnica 

nº 0013/200 – NUO/PDDC.  

  No dia 29 de abril de 2020 a Concorrência nº 01/2019 foi novamente aberta, 

com o mesmo objeto das publicações anteriores, contudo com um aumento do valor 

contratual para R$ 141.400.000,00 (cento e quarente e um milhões e quatrocentos mil 

reais). Ou seja, comparando o valor original da primeira publicação em 06 de junho de 2019 

com o previsto para o edital reaberto agora houve um aumento de 77% em relação a 

primeira publicação em 06 de junho de 2019.5  

 
4 Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa do relatório de Gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2019, página 9, acesso pelo 
link  

5 NotaTécnica - No 0013/2020 - NUO/PDDC  
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  Em todos  os editais acima referidos foi indicada a mesma programação 

orçamentária da despesa (natureza da despesa e fonte), conforme demonstra a anexa Nota 

Técnica nº 0013/200 – NUO/PDDC.  

  Importante ressaltar que o GDF já conta com empresas que prestam serviços de 

publicidade, cujo contrato hoje soma o valor de R$ 123.901.336,00, em razão de termo aditivo 

que aumentou o valor em 25% em relação ao valor original. Em outras palavras, existe contrato 

de publicidade em vigor  até pelo menos até 05 janeiro de 2021, cuja estimativa de gastos  

para esse contrato é de R$ 123.901.336,00. 

  No dia 1º de abril de 2020 o Distrito Federal remanejou crédito orçamentário 

no valor de R$ 63.769.395,00 (sessenta e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil, 

trezentos e noventa e cinco reais), oriundos da rubrica “Reserva de Contingência”, e 

suplementou com publicidade e propaganda. 

3. A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 

  Embora os agentes públicos do governo o Distrito Federal gozem de 

discricionariedade nas escolhas relacionadas a políticas públicas, i.e., na eleição de prioridades 

de como e quanto gastar recursos públicos, no presente caso a escolha desborda o terreno da 

discricionariedade incorrendo em violação à Constituição Federal. 

  Vale lembrar que discricionariedade não é liberdade ilimitada, mas sim 

possibilidade de escolha dentre opções igualmente razoáveis e de acordo com os princípios que 

regem a Administração Púbica. O juízo de discricionariedade do administrador, portanto, é 

feito dentro de uma moldura normativa que limita abusos e opções desarrazoadas que vão de 

encontro aos princípios constitucionais. 

  É pacífica a jurisprudência (cf. Anexo I) quanto à possibilidade do controle 

judicial dos atos discricionários, com o escopo de se aferir se as opções do administrador se 
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encontram em harmonia com ordenamento jurídico. Escolhas administrativas 

desproporcionais, ineficientes e que não guardem relação com a realidade, com graves 

prejuízos aos administrados, devem ser coibidas pelo Poder Judiciário.  

  Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem sido assertivo no sentido de 

“que é função institucional do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas 

públicas quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-

jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e 

a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, 

ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.”6 

  O poder discricionário de um governante não se traduz em liberdade para 

escolher o que lhe convém, mas sim uma obrigação de, dentre uma estreita margem de escolha, 

optar pela melhor solução considerando a situação concreta vivenciada num dado momento. 

Repita-se, a busca da solução ótima vincula o administrador mesmo diante de um ato 

discricionário. 

  Diante do gravíssimo cenário atual, foge completamente à razoabilidade e à 

proporcionalidade elevar o gasto com publicidade (a qual frequentemente, na prática, se 

reveste de propaganda de governo visando as próximas eleições) num momento onde, por 

conta da pandemia, o sistema de saúde está sobrecarregado, alunos de escolas públicas não 

dispõem de equipamentos para acompanhar aulas à distância e as regiões administrativas mais 

afetadas pela Covid-19 carecem de infraestrutura básica.  

  Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é 

permptória quando estabelece que “a razoabilidade e a proporcionalidade da escolha feita 

pelo administrador devem ser confrontadas com a disponibilidade de recursos (econômicos, 

 

6 STF. RE 367432 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. EROS GRAU, Publicação: 14/05/2010. Para 
inteiro teor da ementa vide Anexo I. 
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financeiros, humanos e físicos) e com as circunstâncias fáticas existentes ou previsíveis num 

futuro mais próximo que possam influenciar a implementação efetiva de políticas públicas”7 

  Escolhas flagrantemente incompatíveis com o cenário atual, além de 

desproporcionais, violam o Princípio da Eficiência da Administração Pública. Este 

princípio pressupõe que o administrador, ao exercer sua discricionariedade, faça as melhores 

escolhas possíveis para que o interesse público seja alcançado. Opções medíocres, embora 

eventualmente revestidas de legalidade formal, violam o Princípio da Eficiência previsto no 

art. 37 da Constituição Federal.  

  Não é despiciendo destacar que não se trata aqui de substituir o administrador 

em seu poder-dever de governar ou de indevida sindicância no mérito do ato administrativo, 

mas sim de se assegurar que os princípios constitucionais que regem a administração pública 

sejam observados. Tampouco se está interferindo na gestão do orçamento público. O objetivo 

almejado aqui é tão-somente que recursos públicos, já escassos, não venham a faltar em áreas 

prioritárias, especialmente em razão de escolhas ineficientes e desarrazoadas como gastar R$ 

141.400.000,00 (cento e quarenta e um milhões e quatrocentos mil reais) em publicidade 

quanto faltam recursos públicas em áreas cruciais com impacto direto na vida e bem estar da 

população. 

  A discricionariedade administrativa não pode ser exercida em descompasso 

com o mundo real, a ponto de acarretar a violação princípios constitucionais que regem a 

Administração Pública. Nesse sentido, oportuna a lição de Juarez Freitas: 

“(...) a autoridade administrativa, em realidade, jamais desfruta de 
liberdade de pura de escolha ou conformação a ponto de agir em 
desvinculação com os princípios constitucionais, ainda que a sua atuação 
guarde – eis o ponto focal – uma menor subordinação à legalidade estrita do 

 
7 (RMS 59.413/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 
20/05/2019). Para inteiro teor da ementa vide Anexo I. 
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que à concretização dos atos vinculados. Em outras palavras, qualquer  ato 
discricionário que se torne lesivo a um dos princípios fundamentais pode 
e deve ser anulado. Mais: são os atos discricionários, sob certo aspecto, 
aqueles que mais rigorosamente, no exercício do controle jurisdicional, 
devem ser controlados, não para tolher o administrador público, muito 
menos para usurpar as suas funções, mas para, dentro dos limites razoáveis, 
coibir não apenas a impunidade de manifestos desvios de poder como 
motivação desvinculada de consistência e ações insuficientes. – grifos 
acrescidos.8 

  Um gasto excessivo e inoportuno com publicidade num dos momentos mais 

dramáticos em que vive a humanidade está em total desacordo com os Princípios da 

Razoabilidade e Proporcionalidade que devem pautar a atividade do administrador público, 

bem como viola os Princípios da Eficiência e o Princípio da Moralidade, previstos no art. 37 

da Constituição Federal.   

  Para se ter uma ideia da desproporção e da falta de razoabilidade da opção feita 

pelo Distrito Federal, confira-se trecho na Nota Técnica - No 0015/2020 - NUO/PDDC (cópia 

anexa), na qual se compara o orçamento de publicidade em 2020 com outro gastos do DF: 

Para fins de comparabilidade de valores, verifica-se que o valor destinado ao 
orçamento de publicidade em 2020 equivale às dotações anuais das seguintes 
ações: 
Serviços de UTI – R$ 198 milhões; 

Alimentação hospitalar – R$ 110 milhões; 

Enfretamento da emergência de COVID – R$ 119 milhões; 

Folha de pagamento da educação infantil (creche) – R$ 155 milhões; 

Transferência para entidades de ensino infantil (creches) – R$ 144 milhões; 

 

8 FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 3. ed. rev. e ampl., São Paulo: Malheiros, 

2004, p. 217-218.  
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  Os valores acima dão a dimensão da desproporcionalidade de se gastar R$ 

141.400.000,00 (cento e quarenta e um milhões e quatrocentos mil reais) com publicidade.  

  Note-se que, não se desconhece que campanhas de utilidade pública, como, por 

exemplo, segurança no trânsito e combate a dengue são importantes e, portanto, necessárias. 

Não se pretende também deslegitimar a publicidade institucional do governo, i.e., aquela que 

visa divulgar obras, serviços e programas de governo, desde que observado o princípio da 

impessoalidade. 

  O ponto aqui reside na desproporção dos gastos, quando cotejados com a 

necessidade de gastos essenciais à saúde e ao bem estar da população, especialmente diante de 

tantas carências as quais passa o Distrito Federal9, tudo isso drasticamente agravado pela 

pandemia. Vale dizer, não se desconhece que o gasto com publicidade seja necessário. 

Entretanto, este não pode ser feito em montante completamente descolado da realidade, em 

detrimento de direitos fundamentais da população, o que fatalmente irá ocorrer no cenário de 

escassez que estamos vivenciando e iremos enfrentar nos próximos anos. 

  Quando se observam os gastos com publicidade feito por outras unidades da 

Federação a desproporção fica ainda mais gritante. O Distrito Federal gasta mais com 

publicidade do que São Paulo, estado mais populoso e mais rico do país; do que Minas Gerais, 

estado com maior número de municípios e dez vezes maior que o DF e, ainda, gasta quase dez 

vez mais do que o vizinho Estado de Goiás10: 

 

 
9 Sobre a fala de de produtos e serviços essenciais no Distrito Federal confira-se a Representação nº 13/2020-CF, do 
Ministério Público de Contas do DF em anexo, a qual trata justamente dos gastos desproporcionais com publicidade feitos 
pelo GDF. 
10 Nota Técnica - No 0015/2020 - NUO/PDDC 
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Tabela	01	–	Orçamento	de	Publicidade	e	Propaganda	2020	por	ente	 

Unidades	da	Federação	 
 

Valores	em	R$	 
 

São	Paulo5	 133	milhões	 
Minas	Gerais6	 72	milhões	 
Goiás7	 18	milhões	 

 

  Importante, ainda, destacar que o gasto com publicidade pretendido agora 

em 2020 é 83% maior do que a estimativa feita em 2019! Ou seja, estamos vivendo o ano 

mais difícil que o Distrito Federal já enfrentou em sua história e justamente nesse período o 

governo resolve gastar com publicidade um valor 83% maior do que o gasto no ano passado!11 

  Nesse sentido, confira-se a tabela comparativa dos gastos com publicidade dos 

anos de 2019 e 2020, trazida pela Nota Técnica nº 15/2020, anexa: 

 

11 Cf. Nota Técnica - No 0015/2020 - NUO/PDDC: “Este valor é 83% maior do que o valor do ano de 2019. Equivale aos 
gastos com a folha de pagamento da educação infantil (R$ 155 milhões), e é superior aos valores transferidos pela União 
para emergência com a COVID (119 milhões). Este valor também é equivalente ao orçamento destinado pelo Governo de São 
Paulo8 (R$ 170 milhões), para despesas com publicidade.”  
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  Como se nota, em qualquer ângulo que se olhe, os gastos de publicidade do 

Distrito Federal fogem à razoabilidade, especialmente no cenário de escassez pelos quais 

passam todos os Estados e Municípios do Brasil. Escolhas desproporcionais fatalmente 

impactam na eficiência da prestação dos serviços públicos com grave prejuízo para a 

população.  
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  Portanto, no cenário atual, cabe indagar qual a justificativa fática do Distrito 

Federal para tamanho aumento de gastos com publicidade governamental em momento 

tão dramático?  

  Em outra palavras qual o motivo para se gastar R$ 141.400.000,00 (cento e 

quarenta e um milhões e quatrocentos mil reais) em publicidade governamental justamente 

quando diversas áreas passam por situação dramática por falta de recursos, a arrecadação de 

impostos sofrerá um déficit de mais de 1 bilhão de reais e, mais, quando há um contrato de 

publicidade em vigor até janeiro de 2021, com gastos já astronômicos? 

4. MOTIVOS DETERMINANTES 
 

  Para se responder a essas indagações deve-se recorrer ao motivo do ato 

administrativo ora investigado, qual seja,  o remanejamento de R$ 63.769.395,00 (sessenta e 

três milhões, setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais), oriundos da 

rubrica “Reserva de Contingência”, para ser gasto com serviços de publicidade, bem como 

abertura de licitação para contratar serviços de publicidade no valor de R$ 141.400.000,00 

(cento e quarenta e um milhões e quatrocentos mil reais), os quais serão parcialmente pagos 

com a reserva de contingência. 

  Não se deve confundir ato discricionário com ausência de motivo do ato 

administrativo. O motivo é elemento de qualquer ato administrativo e, portanto, indispensável 

para a existência e validade do ato. Portanto, a desnecessidade de motivação explícita de alguns 

atos discricionários não significa que estes mesmos atos não possuem um motivo. O motivo 

do ato administrativo é o pressuposto fático que levou o administrador a pratica-lo e é 

justamente o elemento concreto, empírico, que permite verificar se determinado ato está  ou 

não de acordo com a realidade que o motivou. 
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  No presente caso, o Distrito Federal explicitamente motivou a suspensão e, 

posterior, reabertura do edital em vigor na situação de emergência causada pela 

pandemia de Covid-19. 

  Além disso, o aumento do valor contratual só foi possível em razão de 

remanejamento orçamentário de recursos oriundos da reserva de contingência12. Esta 

reserva é destinada justamente a cobrir custos decorrentes de eventos imprevisíveis e 

urgentes.  

  A pandemia de Covid-19 certamente se enquadra nas hipóteses de necessidade 

de utilização da reserva de contingência e foi esse o motivo que levou à autorização do uso 

dessa verba. Contudo, o edital de contratação objeto da presente ação foi elaborado muito antes 

do advento da pandemia, sendo suspenso duas vezes pelas razões já expostas. Não obstante, o 

Distrito Federal aproveitou a situação de emergência para aumentar ainda mais o valor 

destinado à publicidade, utilizando recursos públicos da reserva de contingência. Não 

obstante, nada garante que esses valores serão utilizados em aquisição de bens e serviços 

destinados a minorar os efeitos da pandemia. 

  Não se desconhece que governantes  ampliem o orçamento de publicidade  em 

anos anteriores aos final do mandato visando o período eleitoral e também a fim de ganhar 

folga  no gasto com essas despesas no que se refere aos limites previstos na legislação. 

  Durante a votação do remanejamento da reserva de contingência na Câmara 

Legislativa do DF, o aumento de gastos com publicidade provocou questionamentos nesse 

sentido de Deputados Distritais, conforme trecho a seguir: 

“DEPUTADO LEANDRO GRASS: É curioso o governo reconhecer que ele 
vai viver uma crise fiscal e, justamente agora, em plena crise, ele mande um 
projeto para pegar 63 milhões de reais e injetar na verba de publicidade, que 
já é de 108 milhões de reais! Ao todo, vamos ter um recurso de publicidade 

 
12 NotaTécnica - No 0013/2020 - NUO/PDDC 
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disponível de 171 milhões de reais! (...) Ainda vale lembrar, Sr. Presidente, 
que existe uma legislação federal, a Lei no 13.165, de 2015, que estabelece 
uma regra para o uso dos recursos de publicidade em ano eleitoral. Essa regra 
funciona assim: o que se gasta, em média, no primeiro, segundo e terceiro 
ano de governo, é o limite que você vai poder gastar no quarto ano – que é o 
ano eleitoral! Então, também parece que o governo já está preocupado com 
2022, para poder ampliar esses recursos orçamentários na área de 
publicidade, justamente no ano das eleições! Parece-me... não sei ao certo se 
é essa a intenção. Eu espero que não seja, porque a população já está 
morrendo: são três mortes no Distrito Federal e centenas de casos”. 13 

 

  Apesar disso, o edital de licitação em vigor não faz menção a campanhas de 

utilidade pública relacionada ao combate ao coronavírus. Em outras palavras, embora a 

justificativa utilizada para o remanejamento da reserva de contingência tenha sido a pandemia, 

o edital prevê a contratação dos mesmo serviços almejados em 2019, antes da pandemia. 

   E mais, conforme destaca a anexa Nota Técnica nº 0013/2020 – NUO/PDDC 

“a comissão da licitação 0001/2019, em alguns pedidos de esclarecimento atuais, afirmou 

que: “Informamos que a situação de pandemia atual não deverá ser considerada para a 

elaboração da campanha” (anexo 3).  

  No intuito de averiguar a situação dessa contratação, a Força-Tarefa do MPDFT 

de acompanhamento das medidas de proteção e combate à pandemia da Covid-19 enviou ofício 

ao Distrito Federal requisitando, dentre outras, as seguintes informações (Ofício nº 240/2020, 

cópia anexa): 

“1) (..) solicita-se esclarecimentos detalhados sobre as razões que 
motivaram o remanejamento dos recursos da reserva de contingência 
para despesa com publicidade no valor de R$ 67.769.395,00 (sessenta e 
sete milhões e setecentos e sessenta e nove mil e trezentos e noventa e cinco 
reais) aprovado pela Lei 6.526/2020, de 1o de abril de 2020.”  

 
13 Cf. Representação nº 13/2020-CF, anexa. 
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  O Distrito Federal, por meio de seu governador, enviou resposta por meio do 

Ofício nº 183/2020 (cópia anexa) no qual responde parcialmente o ofício do MPDFT, 

destacando que: 

O remanejamento dos recursos da reserva de contingência, para despesas como 
publicidade, decorreu do contexto da atual emergência vivenciada, de modo 
que se torna necessária a adoção de medidas de enfrentamento do novo 
coronavírus (COVID-19), inclusive no âmbito publicitário. (destacou-se) 

  Como se nota, por um lado o Distrito Federal não prevê no edital a 

contratação campanhas publicitárias destinadas ao combate da Covid-19, prevendo o 

edital a contratação dos mesmos serviços que pretendia contratar em 2019. Não obstante, 

por outro lado, alega que o remanejamento dos valores da reserva de contingência decorreu 

da situação de pandemia sendo necessária a utilização da reserva de contingência na adoção 

de medidas no âmbito publicitário. 

  A contratação de serviço não essencial de publicidade em valores exorbitantes 

num cenário de extrema escassez como o atual já revela, por si só, deficiência na escolha de 

prioridades eleitas pelo administrador, em flagrante violação aos princípios da eficiência 

e moralidade. Somado a isso, a situação fica ainda mais grave quando ser percebe que, apesar 

de ter se valido da situação de pandemia para remanejar recursos, o Distrito Federal 

claramente não pretende utilizar essa verba para campanhas relacionadas à Covid-19. 

  Não obstante, diante de motivação expressamente revelada na resposta ao ofício 

do MPDFT e na justificativa utilizada perante a Câmara Legislativa para a aprovação do 

remanejamento,14 bem como na própria natureza da verba de reserva de contingência (fatos 

imprevisíveis e urgentes) é certo que, no mínimo, o gasto desses recursos públicos está 

vinculado a campanhas de esclarecimento relacionadas à pandemia do Covid-19.  

 
14 NotaTécnica - No 0013/2020 - NUO/PDDC 
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  Vale dizer, ainda que se tenha por superada a violação dos princípios 

constitucionais demonstrada acima, o que se admite apenas por hipótese, a verba utilizada para 

pagamento da contratação prevista no edital nº 01/2019 deve necessariamente estar vinculada 

a campanhas publicitárias relacionadas com a pandemia, visto que o motivo que determinou 

o remanejamento orçamentário que destina recursos para a contratação em tela foi a 

pandemia de Covid-19. 

5. TUTELA DE URGÊNCIA 
 

  O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão 

de tutela antecipada de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.  

  As circunstâncias descritas autorizam a concessão de tutela de urgência para 

evitar graves prejuízos ao patrimônio público do Distrito Federal. Vejamos. 

  A probabilidade do direito está evidenciada por conta do acima descrito e das 

Notas Técnicas em anexo, as quais demonstram que o Distrito Federal pretende gastar um valor 

desproporcional com serviços de publicidade quando tudo indica que haverá carência de 

recursos púbicos para áreas prioritárias como a saúde, educação, assistência social e 

infraestrutura, havendo grave risco na prestação de serviços essenciais. 

  Ainda que se reconheça que a informação é um componente importante na 

implementação de políticas públicas e, embora o Governo do DF tenha sensibilizado a 

Câmara Legislativa por conta da pandemia de Covid-19, não há nenhuma garantia de 

que os recursos destinados a publicidade serão direcionados a esclarecimentos quanto ao 

combate da pandemia. Muito pelo contrário, segundo o edital, a informação prestada pela 

comissão de licitação e o cronograma da licitação não há qualquer indício de que esses recursos 

serão destinados a temas vinculados à situação de emergência atual. 
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  A jurisprudência em casos semelhantes também demonstra a probabilidade do 

direito, conforme julgados colacionados no Anexo I, ao final da presente ação. 

   O fundamento legal invocado e os documentos juntados com a inicial permitem 

a formação de juízo de evidência e de razoabilidade quanto à aparência do direito, dispensando, 

inclusive, dilação probatória.  

  O periculum in mora encontra-se evidenciado nos danos concretos e 

irreparáveis à saúde e outros direitos fundamentais da população do Distrito Federal, bem como 

ao risco de que a má escolha feita pelo administrador acarrete perdas irreparáveis em outros 

serviços públicos, como educação, infraestrutura e segurança, tudo em troca de propaganda de 

governo. 

  Note-se que no presente caso não há perigo de irreversibilidade do provimento 

cautelar (artigo 300, § 3º, do CPC) visto que existe contrato de publicidade em vigor até janeiro 

de 2021. 

  Presentes, portanto, os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, 

requer-se a concessão de tutela de urgência antecipada para: (a) proibir que o Distrito 

Federal utilize a verba remanejada do fundo de contingência, no valor de R$ 

63.769.395,00 (sessenta e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa 

e cinco reais) em serviços de publicidade que não sejam exclusivamente relacionados à 

pandemia de Covid-19, visto que foi esse o motivo expressamente manifestado pelo Distrito 

Federal que determinou que o remanejamento fosse autorizado pela CLDF; (b) suspender a 

licitação referente ao Edital nº 01/2019 até que conste explicitamente no edital e respectivo 

contrato que o gasto da verba remanejada do fundo de contingência está vinculada a campanhas 

publicitárias sobre a pandemia da Covid-19; (c) determinar que qualquer licitação na área de 

publicidade que venha a ser custeada com a verba remanejada do fundo de contingência faça 

constar em seu edital e contrato que a referida verba destina-se a exclusivamente à 

aquisição de bens e serviços vinculados ao combate à pandemia da Covid-19; (d) proibir 
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que o Distrito Federal realize gastos com publicidade durante o ano de 2020 acima do que 

foi gasto em 2019, ou seja, R$ 87.638.650,99 (oitenta e sete milhões, seiscentos e trinta e oito 

mil, seiscentos e cinquenta reais, e noventa e nove centavos), até decisão final na presente ação.   

6. PEDIDO 

   

  Diante do exposto, o Ministério Público requer:  

a) a citação do Distrito Federal, a fim de que, caso queira, responda aos pedidos 

contidos na presente ação no prazo legal, sob pena de revelia (art. 250, inciso II, 

do CPC);  

b) seja ao final julgado procedente o presente pedido, confirmando a liminar 

concedida, para: (a) proibir de que o Distrito Federal utilize a verba 

remanejada do fundo de contingência, no valor de R$ 63.769.395,00 

(sessenta e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e 

cinco reais) em serviços de publicidade que não sejam exclusivamente 

relacionados a pandemia de Covid-19, visto que foi esse o motivo 

expressamente manifestado pelo Distrito Federal que determinou que o 

remanejamento fosse autorizado pela CLDF; (b) determinar que qualquer 

licitação para aquisição de bens e serviços de publicidade consigne 

expressamente nos respectivos editais e contratos que o gasto da verba 

remanejada do fundo de contingência está vinculada a campanhas 

publicitárias sobre a pandemia da Covid-19; (c) proibir que o Distrito 

Federal realize gastos com publicidade durante o ano de 2020 acima do que foi 

gasto em 2019, ou seja, R$ 87.638.650,99 (oitenta e sete milhões, seiscentos e 

trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais, e noventa e nove centavos), em 
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razão de flagrante violação aos princípios constitucionais da Eficiência, 

Razoabilidade e Moralidade. 

d) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, a serem 

requeridos no momento oportuno.  

e) dispensa da realização de audiência prévia de conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil), nos termos do artigo 319, inciso VII, do Código de 

Processo Civil.  

  Dá-se à causa o valor de R$ 63.769.395,00 (sessenta e três milhões, setecentos 

e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais). 

  Brasília/DF, 10 de junho de 2020.  

 

Sérgio Bruno Cabral Fernandes 
Promotor de Justiça 

 

Lenna Daher 
Promotora de Justiça 

Eduardo Gazzinelli Veloso 
Promotor de Justiça 

 

Fabiano Mendes Rocha Pelloso 
Promotor de Justiça 

Alexandre Fernandes Gonçalves 
Promotor de Justiça 

 

Roberto Carlos Silva 
Promotor de Justiça 

Alexandre Sales de Paula e Souza 
Promotor de Justiça 
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ANEXO I 

JURISPRUDÊNCIA 

 

“A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se 
expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da 
Administração Públi- ca, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. Os 
Municípios – que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil 
(art. 211, § 2.o, da CF) – não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente 
vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República [decisão 
anterior à EC 53/2006], e que representa fator de limi- tação da discricionariedade político-
administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças 
em creche (art. 208, IV, da CF) [decisão anterior à EC 53/2006], não po- dem ser exercidas de 
modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera 
oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. Embora resida, primariamente, 
nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, 
revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases 
excepcionais, especialmen- te nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria 
Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão 
– por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem 
em caráter mandatório – mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos 
sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à ‘reserva do 
possível’.” (STF, Ag no RE 410.715/SP, 2.a T., rel. Min. Celso de Mello, j. 22.11.2005, DJE 
03.02.2006).  

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
SEGURANÇA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 1. O Ministério 
Público detém capacidade postulatória não só para a abertura do inquérito civil, da ação 
penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do meio 
ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos [artigo 129, I e III, da CB/88]. 
Precedentes. 2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que é função institucional do 
Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais 
competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, 
vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos 
individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de 
cláusulas revestidas de conteúdo programático. Precedentes. Agravo regimental a que se 
nega provimento.  
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(RE 367432 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 20/04/2010, DJe-086 
DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-04 PP-00750)  

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do 
Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte 
já firmou a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer, em 
Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo, de molde a 
assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos 
pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em 
situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas 
assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso 
configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido.  
 
(AI 809018 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 25/09/2012, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 09-10-2012 PUBLIC 10-10-2012) 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VAGA 
EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO 
DO BRASIL. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que "embora 
resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e 
executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, 
ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas 
pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, 
cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre 
eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a 
integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional". Precedentes. Agravo 
regimental a que se nega provimento. 
 
(RE 595595 AgR, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 28/04/2009, DJe-
099 DIVULG 28-05-2009 PUBLIC 29-05-2009 EMENT VOL-02362-09 PP-01651 RTJ VOL-00210-
02 PP-00940 LEXSTF v. 31, n. 365, 2009, p. 296-300) 

 

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. 
Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio 
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da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações 
excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de 
direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação 
do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido. 
 
(AI 708667 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 09-04-2012 PUBLIC 10-04-2012) 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COLETA DE LIXO. SERVIÇO ESSENCIAL. PRESTAÇÃO 
DESCONTINUADA. PREJUÍZO À SAÚDE PÚBLICA. 

DIREITO FUNDAMENTAL. NORMA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA. 

AUTO-EXECUTORIEDADE. PROTEÇÃO POR VIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. 

INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. 

1. Resta estreme de dúvidas que a coleta de lixo constitui serviço essencial, imprescindível à 
manutenção da saúde pública, o que o torna submisso à regra da continuidade. Sua 
interrupção, ou ainda, a sua prestação de forma descontinuada, extrapola os limites da 
legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o cidadão 
necessita utilizar-se desse serviço público, indispensável à sua vida em comunidade. 

2. Releva notar que uma Constituição Federal é fruto da vontade política nacional, erigida 
mediante consulta das expectativas e das possibilidades do que se vai consagrar, por isso 
cogentes e eficazes suas promessas, sob pena de restarem vãs e frias enquanto letras mortas 
no papel. Ressoa inconcebível que direitos consagrados em normas menores como Circulares, 
Portarias, Medidas Provisórias, Leis Ordinárias tenham eficácia imediata e os direitos 
consagrados constitucionalmente, inspirados nos mais altos valores éticos e morais da nação 
sejam relegados a segundo plano. Trata-se de direito com normatividade mais do que 
suficiente, porquanto se define pelo dever, indicando o sujeito passivo, in casu, o Estado. 

3. Em função do princípio da inafastabilidade consagrado constitucionalmente, a todo direito 
corresponde uma ação que o assegura, sendo certo que todos os cidadãos residentes em 
Cambuquira encartam-se na esfera desse direito, por isso a homogeneidade e 
transindividualidade do mesmo a ensejar a bem manejada ação civil pública. 
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4. A determinação judicial desse dever pelo Estado, não encerra suposta ingerência do 
judiciário na esfera da administração. 

Deveras, não há discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados, quiçá 
constitucionalmente. Nesse campo a atividade é vinculada sem admissão de qualquer 
exegese que vise afastar a garantia pétrea. 

5. Um país cujo preâmbulo constitucional promete a disseminação das desigualdades e a 
proteção à dignidade humana, alçadas ao mesmo patamar da defesa da Federação e da 
República, não pode relegar a saúde pública a um plano diverso daquele que o coloca, como 
uma das mais belas e justas garantias constitucionais. 

6. Afastada a tese descabida da discricionariedade, a única dúvida que se poderia suscitar 
resvalaria na natureza da norma ora sob enfoque, se programática ou definidora de direitos. 

7. As meras diretrizes traçadas pelas políticas públicas não são ainda direitos senão promessas 
de lege ferenda, encartando-se na esfera insindicável pelo Poder Judiciário, qual a da 
oportunidade de sua implementação. 

8. Diversa é a hipótese segundo a qual a Constituição Federal consagra um direito e a norma 
infraconstitucional o explicita, impondo-se ao judiciário torná-lo realidade, ainda que para 
isso, resulte obrigação de fazer, com repercussão na esfera orçamentária. 

9. Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em dispêndio 
e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, porquanto no regime democrático e 
no estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada, 
assim, a ingerência entre os poderes, o judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais 
fez do que cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa constitucional. 

10. "A questão do lixo é prioritária, porque está em jogo a saúde pública e o meio ambiente." 
Ademais, "A coleta do lixo e a limpeza dos logradouros públicos são classificados como 
serviços públicos essenciais e necessários para a sobrevivência do grupo social e do próprio 
Estado, porque visam a atender as necessidades inadiáveis da comunidade, conforme 
estabelecem os arts. 10 e 11 da Lei n.º 7.783/89. Por tais razões, os serviços públicos desta 
natureza são regidos pelo PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE." 11. Recurso especial provido. 

(REsp 575.998/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2004, DJ 
16/11/2004, p. 191) 

 

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.059753/2020-95.

Assinado por SÉRGIO BRUNO CABRAL FERNANDES - 6ªPRODEP-BSI em 14/06/2020 e outros.



Num. 65392545 - Pág. 24Assinado eletronicamente por: SERGIO BRUNO CABRAL FERNANDES - 15/06/2020 14:56:01
https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061514564362400000062179386
Número do documento: 20061514564362400000062179386

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL 

 

 24 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL ? AÇÃO CIVIL PÚBLICA ? OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM 
PROL DO MEIO AMBIENTE ? ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. 

1. Na atualidade, a Administração pública está submetida ao império da lei, inclusive quanto 
à conveniência e oportunidade do ato administrativo. 

2. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras 
de recuperação do solo, tem o Ministério Público legitimidade para exigi-la. 

3. O Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos da administração, 
pois pode analisar, ainda, as razões de conveniência e oportunidade, uma vez que essas 
razões devem observar critérios de moralidade e razoabilidade. 

4. Outorga de tutela específica para que a Administração destine do orçamento verba própria 
para cumpri-la. 

5. Recurso especial provido. 

(REsp 429.570/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 
11/11/2003, DJ 22/03/2004, p. 277) 

 

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO 
AMBIENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 

VIOLAÇÃO AO ART. 333, I, DO CPC CARACTERIZADA. 

1. Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade do Ministério Público, em obrigação de 
fazer, por meio de ação civil pública, compelir o administrador a implementar obra pública, 
qual seja, usina de reciclagem de entulhos provenientes da construção civil, que estivesse 
causando danos ao meio ambiente. 

2. Irretocável, a posição do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido de que "O 
Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública 
adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, 
sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes" (AI 708667 AgR, 
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012). 
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3. Reconheço que em algumas situações é impossível estabelecer, num plano abstrato, qual 
a ordem de prioridades que a atividade administrativa deve tomar. Nestes casos, a 
identificação pela preferência de atuação estatal apenas poderia ser identificada na análise 
do caso. Todavia, ainda que abstratamente, não se pode deixar de reconhecer que alguns 
direitos, tais como a educação, a saúde e o meio ambiente equilibrado fazem parte de um 
núcleo de obrigações que o estado deve considerar como prioritárias. 

4. Deve ser afastada a aplicação da Súmula 7/STJ e reconhecido a ofensa ao artigo 333, I, do 
CPC. Isto porque a Corte de origem faz referência a vários elementos probatórios que 
induzem - em tese - a existência de dano ambiental, considerando, também, que durante a 
tramitação do processo ocorreu significativa melhora no sistema de destinação dos resíduos 
sólidos, em especial, com aprovação da lei municipal regulamentando o tema. No entanto, 
apesar disso, o pleito do Ministério Público Estadual foi indeferido em razão da ausência de 
provas. 

5. Os autos devem ser devolvidos ao primeiro grau para que o juiz proceda à instrução 
levando-se em conta o art. 462 do CPC e a Lei n. 

12.305/2010 (Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos), sobretudo à luz do se art. 54. 

Recurso especial parcialmente provido 

(REsp 1367549/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
02/09/2014, DJe 08/09/2014) 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE 
POLICIAL OU BOMBEIRO MILITAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR 
PÚBLICO PARA ATUAR EM PROCESSOS PENAIS EM TRÂMITE NA VARA DA AUDITORIA MILITAR 
DO DF. COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ PARA EXAME DA CONTROVÉRSIA. 
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO: INOCORRÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA 
AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF QUE SE RECONHECE. 

RAZOABILIDADE DOS CRITÉRIOS DE LOTAÇÃO DE DEFENSORES ESTABELECIDOS PELO 
CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, EM VIRTUDE DA DESPROPORÇÃO 
ENTRE O NÚMERO DE DEFENSORES E O DE ASSISTIDOS. 

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. ART. 98 DO ADCT, NA REDAÇÃO DA EC 80/2014. 
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO: POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO AD DOC. 
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1. Se a decisão judicial apontada como coatora foi proferida no bojo de ação penal, a 
competência para o julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança será da 
Terceira Seção do STJ, ainda que a solução da controvérsia demande, também, o 
revolvimento de matéria de índole constitucional e administrativa. 

2. Não afronta o princípio da inércia da jurisdição a decisão do Juízo penal que determina seja 
designado defensor público para réu hipossuficiente economicamente, sem sua prévia 
solicitação. Isso porque o dever do magistrado de zelar pela regularidade do andamento do 
processo, com o fim de evitar nulidade processual, manifesta-se de forma mais destacada no 
bojo do processo penal, quando voltado para a verificação da efetiva obediência às garantias 
constitucionais do devido processo legal substantivo e do direito ao contraditório e à ampla 
defesa do réu que não está devidamente representado e/ou não tem condições financeiras 
de constituir um patrono. Precedente: RMS 49.902/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017. 

3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em mais de uma ocasião, ser "lícito ao Poder 
Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, 
medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se 
registrar situação configuradora de inescusável omissão estatal, que se qualifica como 
comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o 
Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se 
fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a 
própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental" (AI 598.212 ED, 
Relator(a): Min. 

CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, acórdão eletrônico DJe-077, 
divulgado em 23/04/2014, publicado em 24/04/2014). 

Na mesma linha, as seguintes decisões: ARE 1.059.342/SP, Rel. Min. 

Celso de Mello; RE 1.045.984/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.002.371/RJ, Rel. Min. Gilmar 
Mendes; ARE 901.259/RJ, Rel. Min. 

Cármen Lúcia; RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.074.884 AgR, Relator(a): Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 29/06/2018, publicado em processo eletrônico DJe-
154 divulg 01/08/2018, public 02/08/2018; RE 763.667 AgR, Relator(a): Min. 

CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, processo eletrônico DJe-246 
divulg 12-12-2013, public 13-12-2013. 
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4. Em outras palavras, a Suprema Corte tem admitido, em princípio, a intervenção do 
Judiciário destinada a instigar o Poder Público a implementar medidas necessárias à execução 
de políticas públicas diante da constatação de inescusável omissão do Estado, sem que o 
comando judicial seja considerado uma afronta à autonomia administrativa e gerencial do 
órgão omisso. 5. De outro lado, a constatação de que existe inescusável omissão estatal 
demanda a averiguação, caso a caso, dos motivos, da razoabilidade e da proporcionalidade 
que nortearam os critérios utilizados na decisão do administrador, em busca de nulidades 
e/ou desvio de finalidade ou até mesmo inconstitucionalidade por omissão. 

Nesse sentido, não só a atuação, mas mesmo a eventual omissão do administrador deve estar 
ancorada em fundamentos justificadores idôneos. 6. Por sua vez, a razoabilidade e a 
proporcionalidade da escolha feita pelo administrador devem ser confrontadas com a 
disponibilidade de recursos (econômicos, financeiros, humanos e físicos) e com as 
circunstâncias fáticas existentes ou previsíveis num futuro mais próximo que possam 
influenciar a implementação efetiva de políticas públicas. Esse tipo de raciocínio, derivado do 
princípio da razoabilidade, tem recebido, na jurisprudência da Corte Suprema, a denominação 
de princípio da reserva do possível. 

Com origem na Alemanha, o princípio da reserva do possível busca interpretar o dever do 
Estado de dar efetividade a direitos sociais tanto sob o prisma da razoabilidade, quanto o da 
garantia do mínimo existencial. 

7. A Quinta Turma desta Corte já teve oportunidade de examinar, no RMS 49.902/PR, as 
dificuldades pelas quais passa a efetiva implantação e instalação da Defensoria Pública no 
país, reconhecendo, inclusive, na ocasião, que a Defensoria Pública da União ainda não está 
aparelhada ao ponto de dispensar-se, no âmbito da Justiça Federal, a atuação dos advogados 
voluntários e dos núcleos de prática jurídica das universidades até mesmo nas grandes 
capitais. A desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores é evidente. 8. O 
mesmo quadro se repete em relação à Defensoria Pública do DF, pelo que se depreende do 
número de defensores existentes na atualidade em comparação com o número de 
magistrados e de promotores, assim como pelo que se depreende da comparação dos 
orçamentos disponibilizados a cada uma das instituições. Há inclusive informação de que, 
com o número de defensores existentes, somente 80% das Varas distritais são assistidas pela 
Defensoria e, mesmo assim, à custa de acumulação de duas ou mais Varas por seus 
profissionais. 

9. Em razão de tais dificuldades do Estado, a Emenda Constitucional nº 80, de 4/6/2014, 
conferiu nova redação ao art. 98 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
estabelecendo um prazo de 8 (oito) para instalação de serviços mínimos prestados pela 
Defensoria, que se esgota em 2022. 
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Por esse motivo, a jurisprudência do STF tem entendido que a exigibilidade de atendimento 
integral da população pela Defensoria Pública está condicionada ao transcurso do prazo 
estabelecido na EC 80/2014. Precedente: (RE 810.883, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, 
julgado em 30/11/2017, publicado DJe-278, divulgado em 1º/12/2017, publicado em 
04/12/2017). 

10. Reconhecida a inexistência de profissionais concursados em número suficiente para 
atender toda a população do DF, os critérios indicados pelo Conselho Superior da Defensoria 
Pública do DF para a alocação e distribuição dos Defensores Públicos (locais de maior 
concentração populacional e de maior demanda, faixa salarial familiar até 5 salários mínimos) 
revestem-se de razoabilidade. 11. 

Assim sendo, é de se reconhecer que, ao impor determinação à Defensoria Pública do DF de 
nomeação de Defensores para atuar em processos na Justiça Militar do DF em discordância 
com critérios de alocação de pessoal previamente aprovados pelo Conselho Superior da 
Defensoria Pública do DF em razão da deficiência circunstancial de contingente de pessoal 
vivenciada pela instituição, a autoridade apontada como coatora acabou por interferir na 
autonomia funcional e administrativa garantida constitucionalmente à Defensoria Pública 
(art. 134, §§ 2º e 3º, da CF). Precedente: HC 310.901/SC, Rel. 

Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016. 

12. A impossibilidade de alocação de um Defensor Público para atender à demanda da Justiça 
Militar do DF não chega a constituir prejuízo irreversível na medida em que se sabe que é 
admissível a designação de advogado ad hoc para atuar no feito quando não há órgão de 
assistência judiciária na comarca ou subseção judiciária, ou se a Defensoria não está 
devidamente organizada na localidade, havendo desproporção entre os assistidos e os 
respectivos defensores (RHC n. 106.394/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 
08/02/2013 e HC n. 337.754/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26/11/2015). 
No Distrito Federal, tanto a Justiça Federal quanto a Justiça Distrital possuem, aliás, convênios 
com diversas universidades locais, com experiências muito positivas de assistência judiciária 
aos necessitados, de forma a suprir ou minorar as dificuldades estruturais das Defensorias 
Públicas da União e do DF. Tais iniciativas repercutem, inclusive, no âmbito das instâncias 
superiores, com serviço de excelente qualidade. 

13. Recurso ordinário provido, em parte, para declarar a nulidade dos atos decisórios que 
determinaram a designação de Defensor Público para atuação perante a Auditoria Militar do 
DF, nas ações penais em questão, reconhecendo a impossibilidade de renovação de 
comandos semelhantes em discordância com os critérios de alocação de Defensores Públicos 
estipulados pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do DF pelo menos até que decorra 
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o prazo para instalação de serviços mínimos prestados pela Defensoria estipulado no art. 98 
do ADCT. 

(RMS 59.413/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 
07/05/2019, DJe 20/05/2019) 

 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO. 
CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 

36, § 1º, DA LEI Nº 8.935/94. 

1. A substituição de notários e oficiais de registro supostamente faltosos é disciplinada pelo 
art. 36, § 1º, da Lei nº 8.935/1994. 

2. O citado dispositivo adequado ao caso concreto que revela peculiaridades, dispõe que: Art. 
36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for 
necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente, 
pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta. 

§ 1º Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela 
serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar 
conveniente para os serviços.(grifo nosso). 

3. Os atos discricionários legitimam espaço de liberdade para o administrador, insindicável 
pelo Poder Judiciário, porquanto nessas hipóteses interditada a intervenção no mérito do ato 
administrativo. 

4. É cediço na doutrina que: "(...) Já se tem reiteradamente observado, com inteira 
procedência, que não há ato propriamente discricionário, mas apenas discricionariedade por 
ocasião da prática de certos atos. Isto porque nenhum ato é totalmente discricionário, dado 
que, conforme afirma a doutrina prevalente, será sempre vinculado com relação ao fim e à 
competência, pelo menos. Com efeito, a lei sempre indica, de modo objetivo, quem é 
competente com relação à prática do ato - e aí haveria inevitavelmente vinculação. 

Do mesmo modo, a finalidade do ato é sempre e obrigatoriamente um interesse público, 
donde afirmarem os doutrinadores que existe vinculação também com respeito a este 
aspecto. (...) Em suma: discricionariedade é liberdade dentro da lei, nos limites da norma 
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legal, e pode ser definida como: 'A margem de liberdade conferida pela lei ao administrador 
a fim de que este cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, 
diante do caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos 
objetivos consagrados no sistema legal'. (...) Nada há de surpreendente , então, em que o 
controle judicial dos atos administrativos, ainda que praticados em nome de alguma discrição, 
se estenda necessária e insuperavelmente à investigação dos motivos, da finalidade e da 
causa do ato. Nenhum empeço existe a tal proceder, pois é meio - e, de resto fundamental - 
pelo qual se pode garantir o atendimento da lei, a afirmação do direito. (...) Assim como ao 
Judiciário compete fulminar todo o comportamento ilegítimo da Administração que apareça 
como frontal violação da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer 
comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão 
discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que 
lhe assistiam, violando, por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da 
liberdade discricionária." (Celso Antônio Bandeira de Mello acerca dos atos discricionários e 
seu controle, in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 15ª Edição, páginas 
395/396 - 836/837). 

Precedentes desta Corte: RMS 18151/RJ, DJ 09.02.2005; REsp 239222/DF/ DJ 29.10.2001. 

5. Deveras, contexto fático encartado nos autos denota a ausência de direito líquido e certo 
da impetrante, ora recorrente, a uma: porque o juiz, ora impetrado, no exercício de 
competência discricionária, nenhuma ilegalidade praticou ao nomear interventor, imparcial 
para administração do cartório em comento, a fim de resguardar o bom andamento das 
investigações acerca do oficial titular; a duas: porque a impetrante, ora recorrente, é casada 
com o oficial titular, então afastado por supostas irregularidades cartorárias e seria difícil a 
mesma colaborar na devassa a ser realizada na serventia, em especial quando as provas 
apresentadas são contrárias ao seu esposo e filho Carlos Zanata Magalhães, escrevente no 
referido cartório e acusado de falsidade no reconhecimento de firma. 

6. In casu, o Tribunal a quo decidiu em consonância com o preceito legal (artigo 36, § 1º, da 
Lei 8.935/94), senão vejamos: Analisando detalhadamente os autos, não vislumbro ser a 
impetrante merecedora de razão, pois a decisão proferida pelo douto Juiz Substituto, 
constitui-se um típico ato discricionário, previsto pela lei, o qual consiste em ter o juiz 
liberdade para agir dentro dos limites legais. 

Em vista do contexto do processo, verifica-se pois, que a autoridade coatora agiu dentro dos 
limites impostos pela lei, ao nomear interventor fora do círculo de influência do oficial 
afastado, garantindo assim, uma maior eficácia da medida, vez que esta é imprescindível para 
o deslinde do processo administrativo instaurado contra o oficial titular. 
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(...) o magistrado agiu com discricionariedade, entre várias possibilidades de solução, acolheu 
a que melhor correspondia, no caso concreto, ao desejo da lei. (fls. 103/ 104). 

7. Recurso Ordinário desprovido. 

(RMS 20.271/GO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 
06/08/2009) 
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Trata-se de ação civil pública, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo MPDFT contra
o DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de impedir que o réu utilize a verba remanejada do fundo de
contingência, em serviços de publicidade que não sejam exclusivamente relacionados à pandemia de
COVID-19, porque essa teria sido a motivação da legislação que autorizou o referido ato orçamentário.
Ademais, pretende a suspensão da licitação relativa ao edital n.º 01/2019, destinada à contratação de
serviços de publicidade, publicado em 29.04.2020, cujas propostas devem ser apresentadas até
16.06.2020. 

Na inicial, após discorrer sobre os impactos negativos da pandemia na economia do DF, com previsão de
déficit bilionário, afirma que em abril de 2020 (novamente) foi publicado edital de licitação para a
contratação de serviço de publicidade, com orçamento de R$ 141.400.000,00 (cento e quarenta e um
milhões e quatrocentos mil reais), com objeto idêntico a edital publicado em 2.019, no valor total de R$
79.847.000,00 (setenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e sete mil reais), valor aumentado naquele
mesmo ano (em outro edital) para R$ 96.675.605,00 (noventa e seis milhões, seiscentos e setenta e cinco
mil e seiscentos e cinco reais). Em 18 de março de 2.020, esta concorrência havia sido suspensa em razão
da pandemia. 

Portanto, de acordo com a inicial, em 29.04.2020, a concorrência nº 01/2019, foi novamente aberta, com o
mesmo objeto das publicações anteriores, mas agora com aumento do valor para R$ 141.400.000,00, o
que corresponde a diferença de 77% quando comparado com a primeira publicação. Aduz que o Distrito
Federal já dispõe de contratos de serviços de publicidade, ao menos até janeiro de 2.021, com estimativa
de gastos na ordem de R$ 123.901.336,00. Em 01.04.2020, remanejou crédito orçamentário no valor de
R$ 63.769.395,00, oriundos da rubrica “reserva de contingência” para suplementar com publicidade e
propaganda. 

Tal gasto com publicidade e propaganda, sem qualquer vinculação com a pandemia, viola princípios
constitucionais da eficiência, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, tanto em razão do excesso
dos gastos, assim como em relação à inadequação de tais despesas diante da crise econômica. 

Em caráter liminar, pede a tutela provisória de urgência para proibir que o Distrito Federal utilize a verba
remanejada do fundo de contingência, no valor de R$ 63.769.395,00 em serviços de publicidade que não
sejam exclusivamente relacionados à pandemia de Covid-20, bem como para suspender a licitação
referente ao edital n.º 01/2019, até que o edital, de forma expressa, vincule o gasto da verba remanejada
do fundo de contingência, a campanhas publicitárias sobre a pandemia da Covid-19, o que deverá ocorrer
com qualquer outro licitação na área de publicidade e, finalmente, proibir que o Distrito Federal realize
gastos com publicidade durante o ano de 2020, superior ao valor de 2.019. 

É o relato necessário. Decido. 

Passo à análise da tutela provisória de urgência. 

A tutela provisória de urgência (denominada de mandado liminar pelo artigo 12 da lei n.º 7.347/85),
antecipada ou cautelar, mesmo no âmbito da ação civil pública (nas quais é possível a tutela de urgência
satisfativa e a tutela de urgência cautelar), que integra o microssistema das tutelas coletivas, depende da
presença do fumus boni iuris (juízo de probabilidade – cognição sumária) e do periculum in mora
(urgência). 

No caso, os requisitos para a concessão de parte da tutela provisória de urgência requerida pelo MPDFT
estão presentes. É fato que o artigo 2º da lei n.º 8.437/1992 dispõe que na ação civil pública a liminar,
quando cabível, será concedida após audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito
pública, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Todavia, no caso, a celeridade da concorrência
(dia 16.06, hoje, é o último dia para apresentação das propostas) e o risco iminente de prejuízo ao erário,
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justifica a análise da liminar, independente da oitiva prévia da Fazenda.  Ademais, o artigo 9º, inciso I, do
CPC, que se aplica subsidiariamente à ação civil pública (artigo 19 da lei da ACP), dispensa a oitiva
prévia no caso de tutela provisória de urgência. 

Na presente ação civil pública, o MPDFT questiona o destino da verba remanejada do fundo de
contingência, no valor de R$ 63.769.395,00 (sessenta e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil e
trezentos e noventa e cinco reais), que será utilizada pelo Distrito Federal em gastos com publicidade e
propaganda (concorrência n.º 01/2019-SECOM-DF). 

O remanejamento destes recursos orçamentários, que integravam a reserva de contingência (recursos
ordinários não vinculados destinados a passivos contingentes, para eventos fiscais imprevistos e
urgentes), foi aprovado pela lei distrital n.º 6.526/2020 no dia 01 de abril de 2.020, com vigência imediata
(data da publicação) e teve por objeto a abertura de crédito suplementar, no valor de R$ 63.769.395,00
(sessenta e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil e trezentos e noventa e cinco reais), com a
finalidade de atender às programações orçamentárias indicadas no anexo II (destinados à secretaria de
comunicação do DF, para ser utilizada com publicidade e propaganda/utilidade pública). 

O objeto da ação civil pública não é a lei distrital, cuja constitucionalidade ou não pode ser questionada
por meio de ação própria, junto ao órgão judiciário competente (a ACP não pode ser usada como
sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade), mas a vinculação dos recursos ao combate à
Pandemia em relação ao serviço de propaganda e publicidade que se pretende contratar por meio da
concorrência n.º 1/2019. 

Em face do processo administrativo 0400-00000285/2019-85, a contratação dos serviços de publicidade e
propaganda, com a utilização do crédito suplementar, ocorrerá por meio da concorrência materializada no
edital n.º 01/2019-SECOM. No entanto, o edital de concorrência para contratação deste serviço de
publicidade e propaganda não faz qualquer referência à pandemia ou a eventos imprevisíveis e urgentes.
Tal edital já havia sido publicado anteriormente, em duas oportunidades, com valores menores
(respectivamente R$ 79.847.000,00 e R$ 96.675.605,00), mas foi suspenso em 18 de março de 2.020 em
razão do decreto distrital que adotou medidas de restrição às atividades econômicas em função da
emergência de saúde pública. Em 29 de abril de 2.020, a concorrência n.º 1/2019 foi, mais uma vez,
reaberta, com o mesmo objeto de contratação que constava nas publicações anteriores, mas com aumento
considerável do valor contratual (ID n.º 65392549). 

O crédito orçamentário remanejado, objeto da lei n.º 6.526/2020, será utilizado para compor o pagamento
do custo maior dos serviços de publicidade e propaganda (R$ 141.400.000,00 – cento e quarenta e um
milhões e quatrocentos mil reais). Se a motivação para o aumento dos gastos com publicidade é a
pandemia, o serviço a ser prestado deve estar vinculado a tais razões fáticas. O motivo, elemento do ato
administrativo (atos preparatórios para a aprovação da lei e a própria concorrência), é a razão fática que
justifica a edição destes. O pressuposto jurídico é a própria lei distrital, que autorizou o remanejamento e
o pressuposto de fato é justamente a circunstância que ocorre no mundo concreto, real (no caso, a
pandemia), que justificaria o ato administrativo (o destino da verba remanejada – concorrência n.º
01/2019). Se o ato administrativo, concorrência n.º 01/2009, passou a prever valores consideráveis para
efeito de publicidade e propaganda, que seriam justificados pela pandemia, este pressuposto fático deve
integrar o edital e o contrato respectivo. 

Tal omissão da causa do aumento dos gastos com publicidade e propaganda permitirá que os recursos
remanejados para serem utilizados nesta concorrência com publicidade e propaganda e o próprio conteúdo
destes serviços não tenham nenhuma relação com a pandemia, o que implicará violação dos princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade (em tempo de grave crise financeira, haveria violação
aos limites da discricionariedade administrativa, o que afeta a própria legalidade, aumentar gastos com
publicidade e propaganda, serviço não essencial neste momento, caso desvinculado da pandemia), bem
como da eficiência na gestão pública. 

Se a concorrência, ato administrativo, ao aumentar o valor dos gastos com publicidade, o fez motivado na
pandemia (o que a princípio, se justifica), deve fazer expressa menção desta motivo no edital e no
contrato de publicidade, porque as agências interessadas no serviço devem saber qual será o conteúdo do
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material que deverão produzir na prestação deste. Se não houver correspondência entre a lei e o ato
administrativo em relação à motivação, haverá vício que pode ensejar a invalidade. Ao motivar, como
justificação, o aumento dos gastos com publicidade e propaganda, tais motivos passam a vincular o ato
administrativo (concorrência), pois se houver divergência entre os motivos e o ato, haverá ilegalidade
(teoria dos motivos que determinam a conduta administrativa). 

De acordo com o parágrafo único do artigo 20, da LINDB, norma relacionada à segurança jurídica e
eficiência na criação e aplicação do direito público, a motivação demonstrará a necessidade e adequação
da medida imposta ou do contrato. Se houve remanejamento de verbas para potencializar os gastos com
publicidade em razão da pandemia, o que seria a necessidade e adequação mencionados, o motivo deve
estar expresso no ato administrativo. 

De acordo com o aviso de licitação publicado, o objeto é a contratação de 3 (três) agências de propaganda
para a prestação de serviços de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao
direito à informação, difundir ideias, princípios, iniciativas e informar o público em geral, conforme
condições do edital. Como a verba remanejada será utilizada para pagar (em grande parte – mais de 60
milhões de reais) por tais serviços de publicidade e propaganda e, considerando os motivos invocados e
que a reserva de contingência deve estar associada a despesas imprevistas e urgentes, a administração
pública deve fazer menção e expressa referência a tal fato, até para viabilizar o controle e a fiscalização
destes recursos e da publicidade correspondente. 

Não se questiona o remanejamento do orçamento propriamente dito (está nos limites da discricionaridade
do gestor, desde que respeitados os pressupostos legais), mas a necessidade de associar os recursos a
objetivos específicos, que fundamentam e legitimam o uso da reserva de contingência. O edital de
concorrência n.º 01/2019, que visa a contratação de serviços de publicidade e propaganda, deve,
necessariamente, de forma objetiva, clara, inequívoca e transparente, esclarecer a relação da publicidade
com situações urgentes, como a pandemia (motivo do ato), porque será custeado, em grande parte, com
verbas remanejadas oriundas de reservas de contingência (que possuem destinação específica). Tal
vinculação permitirá a fiscalização efetividade da compatibilidade entre a publicidade e o volume de
informações com os gastos correspondentes. 

O Governador do Distrito Federal, em resposta ao ofício n.º 240/2020, datado de 20/04/2020, ID
65392549, declarou que o remanejamento “decorreu do contexto da atual emergência vivenciada, de
modo que se torna necessária a adoção de medidas de enfrentamento do novo CORONAVÍRUS
(COVID-19), inclusive no âmbito publicitário”. Essa a motivação para o remanejamento da recursos da
reserva de contingência. Se a justificativa e a motivação para o remanejamento do orçamento é a
pandemia, inclusive no âmbito publicitário, tal finalidade e vinculação deve constar no edital de
concorrência, para viabilizar futura fiscalização dos mais diversos órgãos de controle das contas públicas,
tanto interno, quanto externo. A pandemia, de fato, justifica gastos extraordinários. Todavia, os recursos
utilizados para a disseminação do vírus, inclusive no âmbito publicitário, diante da necessidade de
informar a população, devem estar atrelados ao conteúdo, motivo e finalidade dos atos administrativos
respectivos. A utilização da reserva de contingência é prerrogativa do gestor, mas não pode se desvincular
da motivação e finalidade que lhe deu causa. 

 O remanejamento de R$ 63.769.395,00 (sessenta e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil e
trezentos e noventa e cinco reais), retirados da rubrica “reservas de contingência”, recursos destinados a
compor os gastos com prestação de serviços de publicidade e propaganda, que custará o valor total de R$
141.400.000,00, não pode ficar desvinculado da situação de imprevisibilidade e urgência que o justificou
e motivou (conforme reconhecido em ofício respondido pelo chefe do Executivo Distrital), tudo para
permitir o controle destes gastos quando o serviço for efetivamente prestado pelas empresas de
publicidade. As prestadoras destes serviços devem ter plena ciência de que os valores pagos estão
vinculados a informações relativas à pandemia e, em consequência, a saúde pública. O aumento do valor
do contrato tem como fato principal o remanejamento do orçamento, em razão da destinação de verbas da
reserva de contingência. Por isso, os serviços a serem prestados com esse recurso, que tem com
fundamento situações emergenciais, devem ser utilizados para a disseminação de informações que
auxiliem a população a proteger a saúde contra o vírus responsável pela COVID-19. 
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Esse aumento considerável das verbas destinadas para publicidade e propaganda em plena pandemia
somente pode ser justificada se for canalizada para minimizar os efeitos da própria pandemia. É essencial
mencionar que já há empresas que prestam serviços de publicidade ao Governo do Distrito Federal, com
contratos em vigência até o início de 2.021 (com estimativa de gastos na ordem de R$ 123.901.336,00), o
orçamento de publicidade de 2.020 é superior ao orçamento de 2.019 (mais de 80% - não se questiona a
legalidade deste aumento, mas apenas para ressaltar que há recursos disponíveis para publicidade e
propaganda que não tenha relação com a pandemia) e, finalmente, o orçamento de publicidade, conforme
quadro comparativo, é maior que o orçamento para outros serviços essenciais, em especial em tempos de
calamidade na saúde pública (portanto, o aumento deve ter conexão com a pandemia). Por tudo isso, não
se justifica o aumento da verba de publicidade, com o uso de reserva de contingência, se não for para uma
publicidade institucional e massificada que possa impedir a disseminação do vírus. 

O edital de concorrência n.º 01/2019 não tem qualquer referência à pandemia. Portanto, caso haja
necessidade de aumentar a verba de publicidade para conscientização e informação relevante para a
população sobre a COVID-19, o remanejamento é razoável e compreensível. No entanto, o edital de
concorrência n.º 01/2019 tem o mesmo objeto que ostentava antes da pandemia e, também por esta razão,
nada indica que os gastos com publicidade e propaganda, agora suplementados pela verba adicional, serão
direcionados para o combate e a massificação da informação relacionada à Pandemia. Além de não ter
qualquer menção de que o aumento do valor do contrato é essencial em razão de campanhas de utilidade
pública, relacionadas à pandemia, em nota técnica (n.º 13/2020), a comissão de licitação informou, de
forma surpreendente (o que contraria a motivação do aumento dos gastos com publicidade), que a
situação de pandemia atual não deverá ser considerada para a elaboração da campanha, o que contraria a
resposta do Governador em ofício onde se questionou o mencionado remanejamento. 

Como já ressaltado, se o aumento de gastos consideráveis com publicidade e propaganda não estiverem
vinculados à pandemia, o destino da verba remanejada implicará em violação aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, o que caracterizará ilegalidade na atuação administrativa, passível de
controle judicial. 

Não há dúvida de que o controle judicial das atividades administrativas, em especial quando relacionadas
à gestão de recursos públicos, remanejamento de verbas ou decisões que acarretarão impacto econômico e
orçamentário, é limitado. O controle judicial é restrito à legalidade dos atos da administração pública, pois
a intervenção judicial em situações de discricionariedade administrativa, oportunidade e conveniência, em
especial as relativas às escolhas políticas do gestor, violaria o princípio da separação dos poderes
(denominado “controle do mérito dos atos praticados no exercício da função administrativa”. Todavia,
isso não significa que os atos discricionários não são passíveis de controle judicial, em especial na
verificação se a conduta do gestor é compatível com os limites da discricionaridade, cuja análise tem
como referência justamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Portanto, apurar se o gestor respeitou os limites da discricionaridade administrativa, que não é, nunca foi
e jamais será absoluta, consiste em analisar a própria legalidade e não o mérito da decisão. A ausência de
razoabilidade e proporcionalidade, a pretexto de discricionariedade, viola a legalidade. Há limites bem
definidos para atuação discricionária e, a depender do contexto social, econômico e fiscal, os princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, que devem ser apurados no caso concreto, servirão
como referência para apurar se a conduta do gestor é compatível com os limites da discricionaridade. 

No caso concreto, os elementos indicam que os limites da discricionariedade administrativa não serão
observados, se não houver vinculação entre o destino das verbas remanejadas e a pandemia. O aumento
considerável da verba que será gasta com publicidade e propaganda, parte considerável dela fruto de
remanejamento da reserva de contingência, sem qualquer vinculação específica, direta e objetiva com a
pandemia, se mostra absolutamente desarrazoada e desproporcional, pois impede e cria obstáculos para a
fiscalização futura das contas públicas e, ainda, vicia o ato administrativo, concorrência pública, em
termos de motivação e finalidade. Portanto, trata-se de problema de legalidade, não de mérito. 

A pandemia e o estado de calamidade pública dela decorrente, impõe gastos extraordinários e
consideráveis, mas desde que relacionados à saúde pública, melhora da economia ou para garantir o
mínimo existencial para pessoas vulneráveis, que perderam a renda por conta do vírus. Os gastos com
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publicidade e propaganda para evitar a disseminação do vírus e conscientizar a população também são
relevantes e fundamentais. Não se questiona tal escolha política. Ocorre que não há qualquer informação
no edital de concorrência de que os gastos consideráveis com publicidade e propaganda, em especial após
a suplementação ou reforço da verba, se destinem ao combate à pandemia. 

Em conclusão, é evidente que o edital deve prever que a contratação de campanhas publicitárias, para
justificar o uso de verbas remanejadas e que integravam reservas de contingência, devem,
primordialmente, serem veiculadas com a finalidade de informar a população sobre prevenção da doença,
isolamento social, distanciamento, medidas de proteção, comportamentos em ambientes públicos e
privados, ou seja, para combater a Covid-19. Em razão do fundamento legal e constitucional das reservas
de contingência, da motivação exteriorizada na resposta ao ofício do MPDFT pelo Executivo local e,
diante da justificativa utilizada para convencer o legislativo a aprovar o remanejamento, o gasto destes
recursos públicos, escassos em tempos de crise social, sanitária e econômica, devem ser atrelados,
vinculados e canalizados para campanhas de massa relacionadas à pandemia da Covid-19. Por estes
motivos, em sede de cognição sumária, há probabilidade na tutela provisória de urgência requerida, com a
finalidade de proteger o orçamento público e garantir transparência para a fiscalização dos órgãos de
controle. 

A urgência é evidenciada pela celeridade da concorrência para a contratação de serviços de publicidade,
cujo prazo para apresentação de propostas se encerra na data de hoje, 16.06.2020 e, certamente, os
interessados não terão ciência da necessidade de vinculação de parte considerável dos recursos à
realização de trabalhos informativos e serviços voltados para a pandemia. O trabalho das agências de
publicidade interessadas no serviço (em termos de conteúdo), para legitimar os recursos oriundos de
reservas de contingência, deve estar associado à pandemia e a COVID-19, não se restringindo a
publicidade institucional. 

Isto posto, DEFIRO, em parte, a LIMINAR (tutela de urgência), para proibir que o Distrito Federal utilize
a verba remanejada do fundo de contingência, no valor de R$ 63.769.395,00 (sessenta e três milhões,
setecentos e sessenta e nove mil e trezentos e noventa e cinco reais) em serviços de publicidade e
propaganda que não sejam exclusivamente relacionados à pandemia de Covid-19, sob pena de multa que
corresponderá ao valor indevidamente utilizado, bem como determinar que qualquer licitação na área de
publicidade, cujo contrato seja custeado com a referida verba remanejada do fundo de contingência,
consigne no edital e no contrato que o valor será utilizado exclusivamente para a prestação de serviços
vinculados ao combate da Covid-19, motivo pelo qual SUSPENDO a licitação referente ao edital n.º
01/2019, até que o edital e o contrato constem, para fins de futuro controle, que o gasto da verba
remanejada do fundo de contingência está vinculada a campanhas publicitárias sobre a pandemia da
Covid-19, tudo nos termos da fundamentação. 

Indefiro o pedido constante no item “d” (proibição de gastos com publicidade em 2020 superiores ao
valor gasto em 2019), porque extrapola o objetivo desta ação civil pública, que pretende apenas impedir o
uso verbas orçamentárias oriundas de reserva de contingência em serviços de publicidade que não se
relacionem exclusivamente ao combate à Covid-19. A discussão a respeito da legitimidade dos contratos
de publicidade e propaganda, em si considerados, pode ser realizada em nova ação, com base em
fundamentos técnicos e jurídicos completamente diversos dos que integram as razões desta tutela coletiva.
O MPDFT não pode, a pretexto de questionar o destino de verbas oriundas de fundos emergenciais, de
forma desconectada e descontextualizada, pretender discutir a evolução dos gastos com publicidade. Tal
evolução de gastos pode ser utilizada como fundamento (como ocorreu) para questionar o destino das
verbas remanejadas, mas não para discutir as causas e circunstâncias da diferença de valores, pois, sem
qualquer base ou critério técnico indicativo de ilegalidade, implicaria, neste ponto, interferência indevida
na gestão pública. Caso o MPDFT, com base em elementos concretos, firmes, técnicos e seguros consiga
demonstrar a existência da sugerida irregularidade, poderá fazê-lo em outra demanda. Tal pretensão está
descontextualizada do próprio objetivo indicado pelo MPDFT na presente demanda. Por estes motivos,
essa parte da tutela de urgência fica indeferida. 

Não será designada audiência de conciliação, pois, em razão da pandemia, os atos processuais presenciais
estão suspensos. 
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Cite-se o réu para apresentar contestação, no prazo e com as advertências legais. 

Intime-se, com urgência, para cumprimento da liminar. 

 

 

BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2020 10:27:20. 

 

DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI

 

Juiz de Direito

 

Advertências ao oficial de justiça:

* Nos termos do art. 212, §2º, do CPC/2015, as citações e intimações, independentemente de
, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora doautorização judicial

horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

 

O QUE CUMPRA. Dado e passado nesta cidade de Brasília - DF.

 

ANELISE NAPOLI

SERVIDORA

 

BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2020 16:21:07.
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NF 08190 056939 20 02_conteúdo_5 Outros Documentos 20061514564725200000062179392
Petição Inicial; Petição Inicial 20061514564362400000062179386
Decisão Decisão 20061610304778800000062246334
Decisão Decisão 20061610304778800000062246334
Citação Citação 20061610304778800000062246334

 

 

 

Obs: Os documentos/decisões do processo, cujas chaves de acesso estão acima descritas, poderão ser
acessados por meio do link: https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
(ou pelo site do TJDFT: " " > Aba lateral direita "Advogados" > item "Processowww.tjdft.jus.br
Eletrônico - PJe" > item "Autenticação de documentos"; ou também pelo site do TJDFT: "

" > Aba lateral direita "Cidadãos" > item "Autenticação de Documentos" > itemwww.tjdft.jus.br
"Processo Judicial Eletrônico - PJe [Documentos emitidos no PJe]).
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