
1 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA      VARA DE 

FAZENDA PÚBLICA, FALENCIAS E  RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO 

CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 

 

“O princípio da legalidade contrapõe-se, visceralmente, 

a quaisquer tendências de exacerbação personalista dos 

governantes“  

Celso Antônio Bandeira de Mello 

 

 TARSO CABRAL VIOLIN, advogado e professor 

universitário, brasileiro, casado, OAB/PR 29.416, residente e domiciliado em 

Curitiba/PR e com escritório profissional na Rua João Negrão, 731 Conjuntos 

908 à 911, Curitiba/PR, por seu procurador "in fine" assinado, mandato 

incluso, com escritório profissional na Rua João Negrão, 731 Conjuntos 908 

à 911, Curitiba/PR, onde recebe avisos, notificações e intimações, vem, pela 

presente, nos termos do art. 5º, inc. LXXIII, da Constituição da República, e 

Lei 4.717/65, propor esta 

  

AÇÃO POPULAR 
 (COM PEDIDO DE LIMINAR) 

em face de: 

CARLOS ALBERTO RICHA, vulgo BETO RICHA, brasileiro, casado, 

atualmente Governador do Estado do Paraná, com endereço no Palácio 

Iguaçu, Praça Nossa Senhora Salette, s/n - Centro Cívico; ESTADO DO 

PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, representada por seu 
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Procurador-Geral do Estado, com sede na rua Conselheiro Laurindo, 561, 

Centro, Curitiba/PR, protestando pela indicação e citação de outros réus, na 

forma do art. 7º, III, da Lei 4,717/65, pelo que expõe e fundamenta em 

seguida. 

 

- I - 
DOS FATOS 

Os atos oficiais do governo do Estado do Paraná, 

desde o ano corrente, vêm sendo divulgados com um marca própria, uma 

bandeira do Paraná estilizada, sejam nos eventos oficiais com banners ou 

nos atos administrativos de todos os órgãos e entidades da Administração 

Pública estadual direta e indireta. 

Demonstraremos que a presente prática contraria 

expressamente a Lei Estadual 15.538/2007, o Princípio da Legalidade e da 

Moralidade, entre outros. 

 

- II - 
 DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, DO CABIMENTO DA 

AÇÃO E DA COMPETÊNCIA 
 

O art. 5º, inc. LXXIII, garante a legitimidade ativa do 

AUTOR na presente ação popular: 

“LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor 
ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-
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fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;” 
 

É o espírito público que motiva o AUTOR, advogado e 

professor universitário, que no dia-a-dia ensina seus alunos a cumprirem a lei 

e a questionarem o que estiver errado no Poder Público.  

O AUTOR é eleitor, conforme titulo de eleitor em anexo. 

O AUTOR move a presente ação com o intuito de 

proteger o patrimônio público, moral e cívico do Estado do Paraná contra ato 

lesivo praticado pelas autoridades. Rafael Bielsa deixa claro que a Ação 

Popular protege interesses não só de ordem patrimonial, mas também de 

ordem moral e cívica, e que o móvel dela não é apenas restabelecer a 

legalidade, mas também punir ou reprimir a imoralidade administratriva (Ação 

Popular e o poder discricionário da administração, RDA 38/40). 

 
É clara também a legitimidade passiva dos 

REQUERIDOS, nos termos do art. 6º da Lei de Ação Popular, que prevê: 

“Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou 
privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as 
autoridades, funcionários ou administradores que houverem 
autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato 
impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade 
à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.” 

 
Indiscutível, ainda, a competência da Justiça Estadual 

por ser de interesse do Estado do Paraná (art. 5º da Lei 4.717/65). 
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- III - 
 DA ILEGALIDADE E LESIVIDADE DO ATO IMPUGNADO 

 

A realidade do presente caso concreto merece não ser 

apenas apreciada pelo Poder Judiciário, mas também ser rechaçada. 

A Lei Estadual 15.538, de 22 de junho de 2007, é 

expressa ao determinar que qualquer bem público estadual e atos da 

Administração Pública, inclusive das entidades da Administração indireta e 

concessionárias, será identificado com o brasão oficial do Estado do Paraná. 

Segue o texto completo da Lei: 

Lei 15538 - 22 de Junho de 2007 

 

Publicado no Acessar Diário Oficial nº. 7498 de 22 de Junho 
de 2007  

 

Súmula: Dispõe que os bens públicos, placas, painéis e 
cartazes sinalizadores de obras públicas serão identificados 
pelo Brasão do Estado ou pelo do Município. 

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu 
sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º. Os bens públicos estaduais e municipais, móveis e 
imóveis, incluídos veículos, equipamentos urbanos, 
sinalização de logradouros, placas, painéis e cartazes 
sinalizadores ou informativos de obras públicas estaduais e 
municipais, serão identificados pelo Brasão do Estado, 
instituído pelo Decreto-Lei nº 2.457, de 31 de março de 1947 
ou Brasão do Município conforme legislação específica de 
cada município. 

Parágrafo único. Ficam excluídos das determinações 
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contidas no caput deste artigo os veículos de representação, 
assim definidos em decreto regulamentar. 

Art. 2º. É permitida a veiculação referida no artigo 1º desta 
lei em conjunto com identificação e mensagem de programa, 
projeto ou ação do Governo, como forma de orientar a 
população sobre as atividades desenvolvidas, estimulando 
sentimento de bem comum. 

Art. 3º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

Parágrafo único. Não está vedada publicidade que adote 
mensagens, símbolos ou imagens de promoção social, 
procurando orientar a comunidade, ou mesmo desenvolver o 
espírito de cidadania e civismo para o Estado e para o 
Município. 

Art. 4º. O disposto nesta lei aplica-se, também: 

I – aos bens e equipamentos das autarquias, fundações, 
sociedades de economia mista estaduais e municipais, aos 
das concessionárias e permissionárias de serviço público 
estadual e municipal, permitida, neste caso, a aplicação ou 
afixação de denominação, logotipo ou sigla da entidade 
respectiva; 

II – aos formulários, tabelas, fichas metálicas, folhetos 
informativos, publicações ou outro qualquer tipo de material 
impresso, da administração direta e indireta. 

Art. 5º. As permissões de publicidade em bens públicos 
vedarão a propaganda de medicamentos, produtos 
tabagísticos, bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de 
produto nocivo à saúde da população. 

Art. 6º. Após a entrada em vigor da presente lei, esta será 
regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 
(sessenta) dias. 
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Art. 7º. Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2011. 

PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 22 de junho de 
2007. 

  

Roberto Requião �Governador do Estado 

Maria Marta Renner Weber Lunardon �Secretária de Estado 
da Administração e da Previdência 

Julio César de Souza Araujo Filho �Secretário de Estado de 
Obras Públicas 

Airton Carlos Pisseti �Secretário de Estado da Comunicação 
Social 

Rafael Iatauro �Chefe da Casa Civil  

 

Note-se que a presente Lei entrou em vigor no dia 1º de 

janeiro de 2011. Os Requeridos cumpriram a lei no início do atual governo, 

divulgando em seus bens e atos apenas o brasão oficial do Estado. Inclusive 

essa foi a propaganda e promessa feita pelo Requerido no seu primeiro dia 

de governo, conforme matéria do Blog do Fábio Campana: 
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Mas a partir de 2012 o governo do Estado do Paraná, 



8 

 

 

toda a Administração Pública estadual direta e indireta, incluindo as 

autarquias e empresas estatais, estão divulgando um símbolo de governo e 

não o brasão do Estado, como manda a lei. 

A presente atuação dos requeridos fere o princípio da 

legalidade, da moralidade, da isonomia, entre outros. 

É discutível se qualquer governo pode ter um símbolo 

próprio das sua administrações, em face a dispositivos constitucionais. O art. 

37, § 1º, da Constituição da República, dispõe o seguinte: 
 

§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
 

Mesmo com o dispositivo constitucional em comento, é 

praxe na Administração Pública fedral, estadual e municipal a utilizaçãoo de 

um símbolo de governo. 
 

O problema é que aqui no Paraná há lei expressa 

vedando essa prática. 
 

O fundamento da lei é proibir que nas ações estatais 

sejam divulgados símbolos de governos, sendo possível apenas a 

divulgação de símbolos do próprio Poder Público. 
 

O Brasão Oficial do Estado, segundo o Decreto-Lei nº 
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2.457, de 31 de março de 1947, citado na lei Estadual, é o seguinte: 

 

 

 

 
O símbolo do governo atual, utilizado ilegalmente nos 

bens públicos e atos do Estado é o seguinte: 
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O símbolo é ilegalmente utilizado, por exemplo, em 

eventos oficiais dos Requeridos: 

 

Símbolo ilegal também no site oficial do governo do 

estado: 
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Todo o dia no jornal Gazeta do Povo, jornal mais lido do 

Paraná e com a maior tiragem, o símbolo ilegal é divulgado na capa do 

jornal, conforme anexo, assim como em todos os atos administrativos oficiais 

de todos os órgãos e entidades da Administração Pública estadual. 

Segundo orçamento da Gazeta do Povo, cada 

publicaçãoo desses atos custa entre R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 (orçamento 

em anexo). Conforme o número de publicações desde o início de 2012 até 

hoje, estima-se que o governo do estado tenha realizado um gasto com 

dinheiro público de mais de R$ 400.000,00 reais. Se contarmos todo o gasto 

com banners, folhas timbradas, sites, que contém o símbolo, os gastos com 

certeza passam de R$ 500.000,00. 

Fere a moralidade administrativa uma autoridade se 

utilizar de um símbolo ilegal com uso de dinheiro público para fazer 

promoção de seu grupo político. 

Se existe um símbolo definido em lei, esse deverá ser 

utilizado. Qualquer mudança na lei atual não afastará a ilegalidade praticada 

pelo Requerido. 

Além disso, não é legal, moral, razoável, econômico, 

que a cada governo se troquem papéis timbrados, tapetes, placas, 

sites, pinturas, etc., quando escolas e hospitais não têm dinheiro para 

atender a população paranaense. 

Atos administrativos com símbolos que desrespeitam a 

lei estão com pelo menos um vício em um dos aspectos (ou requisitos) dos 

atos administrativos: a forma legal. Podem até ser anulados. 
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O espírito público do requerente pretende, por meio da 

presente Ação Popular, requerer que o Poder Judiciário mostre que não é 

possível qualquer pessoa desrespeitar a Lei, muito menos a autoridade 

máxima do estado. 

Fica clara a lesividade tanto ao patrimônio público 

quanto à moralidade administrativa. 

Citamos Celso Antônio Bandeira de Mello: 

“O princípio da legalidade contrapõe-se, visceralmente, a 
quaisquer tendências de exacerbação personalista dos 
governantes“ Curso de Direito Administrativo, 22ª ed., p. 97. 

 

- IV - 
DA LIMINAR 

 

Todo o dia o governo do Estado está desrespeitando a 

lei estadual, com publicações na Gazeta do Povo de seus atos com 

propaganda ilegal e em eventos públicos. O periculum in mora é evidente no 

caso concreto, uma vez que a cada dia que passa o governo faz propaganda 

desse grupo político com dinheiro público, mesmo com lei expressa em 

contrário. 

O fumus boni iuris, conforme já tratado na presente 

Ação, também está presente de forma inequívoca, devido aos diversos vícios 

apontados. 

Pela concessão da liminar, portanto, em face a 

plausibilidade e urgência das razões apontadas, nos termos do art. 5º, § 4º, 
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da Lei de Ação Popular, por estarem presentes os pressupostos legais – 

periculum in mora e fumus boni iuris. 
 

- V - 
DO PEDIDO 

Em face do exposto, requer-se: 
  

1. A concessão da liminar para que imediatamente se 

suspenda a divulgação do símbolo do governo atual 

ilegal nos atos administrativos, banners em 

eventos, divulgação em sites do governo, ou de 

qualquer outra forma; 

2. Aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 no caso 

de descumprimento da suspensão ora requerida. 

 
3. Citação dos Requeridos nos endereços indicados 

para, querendo, no prazo e sob pena de revelia, 

contestar a presente Ação; 

 

4. A intimação do Ministério Público para atuar no 

feito, ante o interesse público envolvido; 

 

5. No mérito, o julgamento procedente da presente 

Ação, para anular os atos com vício de forma 

expedidos com o timbre de governo, com a 

devolução aos cofres públicos de todo o valor gasto 

na divulgação do símbolo ilegal; 
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6. Condenação dos requeridos aos ônus de 

sucumbência (custas e honorários advocatícios), 

nos termos do art. 12 da lei 4.717/65; 

 

7. A produção de todas as provas em direito 

admitidas, em especial a oitiva dos Requeridos, o 

depoimento de testemunhas, a elaboração de 

perícias e a juntada de novos documentos. 

 

 
Dá-se a causa o valor R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais) 

Pede Deferimento 

Curitiba, 10 de maio de 2012

 

 

 
Tarso Cabral Violin            Rogério Bueno da Silva 

         OAB/PR 29.416                OAB/PR 25.961 


