
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA   VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA DE GOIÂNIA 

 

 

 

 

 

 

 

TALLES ALVES BARRETO, brasileiro, casado, deputado estadual, 

inscrito no CPF sob o nº 589.611.431-15, podendo ser encontrado a Alameda dos 

Buritis, 231, Setor Oeste, Goiânia, GO, CEP 74075-320, por seus advogados e bastante 

procuradores, infra-assinados, conforme instrumento de mandato anexo, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 5º da 

CF/88, ajuizar a presente  

 

AÇÃO POPULAR  

COM PEDIDO  DE LIMINAR 

 

em face do Sr. RONALDO RAMOS CAIADO, Governador do Estado de Goiás, inscrito 

no CPF sob o nº 264.720.587-68, podendo ser encontrado à Praça Dr. Pedro Ludovico 

Teixeira - St. Central, Goiânia - GO, 74083-010, pelos fatos e fundamentos a seguir 

delineados. 

 

1. Da síntese fática 

 

O ora requerido foi eleito Governador do Estado nas Eleições de 

2018, assumindo o cargo no início do ano corrente. 

 

Ocorre que o demandado tem pautado suas ações na condição 

de Chefe do Executivo com verdadeira quebra do princípio da impessoalidade, 

merecendo a reprimenda do Judiciário. 

 

Vejamos uma “propaganda institucional” veiculada pelo 

requerido: 



 

 

 

 

Disponível em https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-04-19/caiado-coloca-placa-

pedindo-desculpas-aos-motoristas-por-buracos-em-estrada.html 

https://diariodegoias.com.br/blogs/altair-tavares/118820-governo-caiado-poe-placa-nas-

estradas-com-desculpas-por-buracos 

 

Note-se o absurdo de utilizar uma “placa de trânsito”, custeada com 

dinheiro público, para criticar uma gestão passada e fazer promessas ao 

cidadão/eleitor. Honestamente, julgador, é um despropósito. 

 

Seguindo na lista de absurdos publicitários em quebra da 

impessoalidade pelo requerido – toda paga com dinheiro público, vejamos a 

publicidade paga do Governo do Estado no site G1, intitulada “Pulso Forte”, 

disponível no link https://g1.globo.com/go/goias/especial-publicitario/governo-de-

goias/pulso-forte/noticia/2019/09/10/queda-na-criminalidade-faz-de-goias-

referencia-nacional-em-seguranca-publica.ghtml: 

 

Os números da Segurança Pública em Goiás são surpreendentes e evidenciam a 

queda acentuada de todos os crimes violentos no Estado. De acordo com a 

Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), essa redução só foi alcançada, 
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porque o atual governo implantou uma nova metodologia de trabalho, amparada 

no tripé Integração, Inteligência e Integridade. 

[...] 

O titular da SSP, escolhido pelo governador Ronaldo Caiado, sabe bem do 

que está falando. Experiência e resultados não faltam no currículo do gestor, 

que já foi agente e delegado da Polícia Civil do Distrito Federal até passar 

no concurso da Polícia Federal. Miranda acumula, ainda, passagens como 

secretário de Segurança Pública do Espírito Santo e de Defesa Social de 

Pernambuco. 

“Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado deu total liberdade de atuação 

às forças policiais; o limite deles é, apenas, a lei. Este governo também 

corrigiu a distorção de salários que existia na Segurança Pública, com a 

terceira classe, que recebia menos, porém, desenvolvendo as mesmas 

atividades dos colegas. Tenho certeza de que com a valorização de todos 

os componentes da Segurança Pública, somada à integração das forças – 

que trabalham em conjunto, deixando a vaidade de lado –, e ao uso 

daInteligência, Goiás vai se consolidar como referência na área, na 

verdade, como já vem acontecendo”, destaca Rodney, ao lembrar que o 

presidente Jair Bolsonaro tem citado o Estado como exemplo em vários dos 

seus discursos. 

“Eu tenho dito, aonde quer que eu vá, que Goiás tem, hoje, as melhores polícias 

do Brasil. Estamos desbaratando quadrilhas nacionais e internacionais de tráfico de 

drogas, de roubo de cargas e de desmanche de carros. Já prendemos gente até 

em São Paulo. Os bandidos começaram a mudar de rota, estão evitando Goiás. 

Infelizmente, nosso Estado tinha se tornado uma Disneylândia para todo tipo de 

criminoso. Agora, a conversa é outra. Não estamos dando descanso pra 

criminalidade. Desafio qualquer Estado do Brasil a apresentar dados mais robustos 

que os de Goiás”, pontua o governador Ronaldo Caiado sempre que comenta o 

trabalho das forças de segurança do Estado. 

[...] 

A melhora da sensação de segurança é nítida, não apenas na capital como 

também no Interior do Estado. O tal do “Novo Cangaço”, quadrilhas que 

aterrorizavam os goianos, explodindo agências bancárias e sequestrando cidades 

inteiras, não é mais visto em Goiás. Estão no passado, por exemplo, aquelas 

situações vivenciadas pelos moradores de Ipameri, em maio de 2018, quando 

bandidos explodiram três bancos, um posto dos Correios, roubaram uma joalheria 

e ainda incendiaram uma caminhonete, bloqueando o tráfego na rodovia GO-

330. Tudo isso na mesma madrugada. Entre 2014 e 2018, 22 municípios goianos 



 

tinham sido vítimas desse gênero de ação, o que levou a imprensa a cunhar o 

termo “Novo Cangaço”. Nem um único episódio desses aconteceu desde que 

UMA NOVA POLÍTICA e um novo comando foram estabelecidos na Segurança 

Pública do Governo de Goiás. 

[...] 

“Na campanha que me levou ao Governo de Goiás, eu assumi o compromisso de 

fazer da segurança pública uma prioridade. Goiás tinha se transformado em 

território livre para a criminalidade. Os homicídios haviam subido 64% em uma 

década. Grandes quadrilhas não eram importunadas. QUANDO UMA 

INVESTIGAÇÃO COMEÇAVA A AVANÇAR, VINHA A ORDEM PARA ENGAVETÁ-LA. 

Tudo o que as nossas polícias queriam era liberdade e respaldo para fazer cumprir 

a lei. Hoje, ELAS TÊM NÃO APENAS APOIO INTEGRAL DO GOVERNO PARA 

COMBATER O CRIME, COMO A GRATIDÃO DO GOVERNADOR e o reconhecimento 

da sociedade. O bandido já entendeu que, NO NOSSO GOVERNO, ou ele muda 

de profissão ou muda de Goiás”, ressalta o governador Ronaldo Caiado. 

 

Note-se que a publicidade tenta ludibriar o leitor, como se fosse uma 

matéria jornalística de responsabilidade do respeitado Portal G1: 

 

 

 

Apenas ao final, depois de reverenciar insistentemente a pessoa do 

Governador Ronaldo Caiado, atribuindo a ele, a “seu governo” e a sua “nova política” os 

créditos por uma suposta melhora na Segurança Pública, a matéria informa se tratar de um 

conteúdo de responsabilidade do anunciante: 

 



 

 

 

A quebra da impessoalidade não encontra pudor, e até o Palácio 

Pedro Ludovico, Centro Administrativo do Governo do Estado, foi objeto da 

publicidade pessoal do requerido, de forma escancarada: 

 

 

 

As placas e “matérias jornalísticas” são ainda complementadas por 

vídeos de verdadeira propaganda eleitoral, que seguem em anexo, e cujo teor 

se permite transcrever: 

 

 



 

Vídeo 1  

Tempo atual governo foi essencial para nossa continuação. Comerciante 

da Bernardo Sayão... estou botando fé que Ronaldo Caiado vai mudar nosso 

Estado... a gente está tendo segurança o tempo todo, carro de polícia 

passando e viaturas paradas em determinados pontos.  A gente tem um 

grupo onde que a gente fala sobre assalto e a gente tem percebido que 

tem diminuído bastante. Esses 100 dias de governo, do novo governo a 

gente tem perspectivas muito boas pelo trabalho que está sendo realizado... 

os projetos... regionalizado... pela insistência dele de buscar recurso ao 

governo federal, tudo isso temos perspectivas muito boas para os próximos 

04 anos... é por aí... não vai ser feito em 03 meses, mas eu acredito que em 

04 anos ele vai fazer muita coisa pela saúde e pelas pessoas.  Na minha visão 

Ronaldo Caiado tem muito mais gabarito para poder desenvolver um 

excelente governo ao nível da educação, principalmente porque ele já 

conhece muito bem Goiás e tem uma história muito grande aqui dentro de 

Goiás. Tem percebido mudanças na educação, como sempre toda 

mudança gera um desconforto. Mas já podemos focarmos no nossos 

objetivos... focar nessas nossas mudanças e acreditar em futuro bem melhor 

para nossa população em Estado que tanto amamos que é Goiás. Eu 

sempre acreditei na mudança... do serviço público... e nesses primeiros 100 

dias de governo temos muitas evidências. Finalmente a profissionalização 

da gestão pública chegou a Goiás.   

 

Vídeo 2.  

Se compararmos os 07 primeiros meses de 2018 e 2019 a criminalidade em 

Goiás despencou. Tem muita gente se perguntando como da noite pro dia 

130 quadrilhas foram desmontada, e quase todo tipo de crime caiu 

drasticamente sem botar uma única viatura a mais nas ruas. A verdade 

parceiro é uma nova filosofia surgiu na segurança pública de Goiás. 

Antigamente uma operação levava muito tempo para ser concluída, e nos 

07 primeiros meses do ano quase 09 mil operações já tinha sido feitas... um 

aumento de 278%... deixa a polícia trabalhar... bandido tem que aprender 

a voar, só que agora já está tarde para bater asas... a gente já está na terra, 

céu e água... e bandido pode até saber correr, mas não consegue se 

esconder... ou bandido muda de profissão ou muda de Estado. Parece uma 

ficção, mas em Goiás está virando realidade.  

Vídeo 3.  

... gostei...é econômico! Rapaz, em Goiás todo veículo está mais 

econômico. Como assim? Porque a nova gestão do Detran reduziu taxas... 

tirou obrigações de vistorias e ainda revisou contratos... o que vai gerar 136 

milhões de economia por ano...direto aqui no bolso... em 07 meses, rapaz, 

em 07 meses! Num tô falando! Em eficiência não economizaram não... 

Detran e Governo de Goiás... Trabalho sério... Economia no seu bolso.  

 

 

Tudo isso posto, não há alternativa senão buscar a via judicial para 

coibir os abusos e a personalização da administração do Estado. 

 



 

2. Do Direito 

 

2.1 Da quebra do princípio da impessoalidade e moralidade e do custeio público 

de publicidade política 

 

Toda atuação da Administração Pública é regida por um conjunto 

de princípios constitucionais que orientam os agentes públicos no desempenho das 

funções administrativas. 

 

Assim como o princípio da motivação, o da moralidade 

administrativa e o da eficiência, o princípio da impessoalidade aparece na 

Constituição Federal de 1988, mais especificamente no artigo 37, tratando-se de uma 

obrigação constitucional a ser observada pelo gestor. 

 

O princípio da impessoalidade proíbe a promoção pessoal de 

agentes políticos ou de servidores públicos nos atos, programas, na realização de 

obras, na prestação de serviços e outros, que devem ser imputados ao órgão ou 

entidade administrativa da administração pública. 

 

Isso significa que a atuação administrativa (atos, programas, 

realização de obras, prestação de serviços, etc) deve ser imputada ao Estado, 

jamais ao agente. Por isso mesmo, só se admitirá a publicidade dessa atuação em 

caráter exclusivamente educativo ou informativo, não se permitindo constar nomes, 

símbolos ou imagens que possam associar à pessoa do agente. (Cunha Jr., Dirley. 

Novelino, Marcelo. Constituição Federal para concursos – 5ª ed. – Salvador: 

Juspodvim, 2014, p. 305). 

 

Nobre julgador, no caso dos autos, não há como ignorar que o 

Governador Ronaldo Caiado tem promovido verdadeira confusão entre sua pessoa 

e a entidade estatal, atraindo para si todo o mérito dos atos de governo, como se os 

tivesse pessoalmente realizado. 

 

O primeiro vídeo aqui mencionado é um verdadeiro vídeo de 

campanha eleitoral! Frases como “estou botando fé que Ronaldo Caiado vai mudar 

nosso Estado, “pela insistência dele de buscar recurso ao governo federal, tudo isso 



 

temos perspectivas muito boas para os próximos 04 anos”, “na minha visão Ronaldo 

Caiado tem muito mais gabarito para poder desenvolver um excelente governo ao 

nível da educação” são tipicamente sentenças ouvidas no contexto de horário 

eleitoral de propaganda gratuita. 

 

Afiançam o gestor como o mais capacitado, o melhor conhecedor 

da realidade goiana, prevê boas perspectivas para o mandato, propagandeia os 

esforços do político em angariar recursos. Exatamente como na definição de uma 

propaganda eleitoral, Excelência, e completamente fora do que se espera da 

publicidade institucional, que deve ser educativa e informativa. 

 

Não se pode admitir que o dinheiro público seja utilizado para 

custear a promoção pessoal do atual Governador e ainda suas críticas contra a 

Administração passada. A população não deve custear rixas políticas. 

 

Nesse sentido, a CF88 é clara: 

 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 

a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 

custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

 

A Lei 4717/65 também postula: 

 

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a 

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito 

Federal, dos Estados, dos Municípios [...] 

 

As ações aqui perpetradas violam a moralidade, além do patrimônio 

financeiro (quando custeiam a rivalidade política do Governador) e moral do Estado, 

reduzido a um joguete de poder e publicidade mal intencionada. 

 

A jurisprudência é farta no sentido de que a publicidade que 

desvirtue-se do caráter informativo para promover o gestor configura, inclusive, ato 

de improbidade. Vejamos: 



 

 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO. CUSTEIO COM 

RECURSOS PRIVADOS QUE NÃO RETIRA O CARÁTER OFICIAL DA 

PROPAGANDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. 1. Caso em 

que, independentemente de a publicidade questionada na subjacente 

ação haver sido custeada com recursos privados, ainda assim não perde 

ela o seu caráter oficial, continuando jungida às exigências previstas no § 

1º do art. 37 da Constituição Federal, no que tal comando impõe o dever 

de observância ao primado da impessoalidade. 2. Ademais, é fora de 

dúvida que, como bem salientado pela sentença incorporada ao 

acórdão recorrido, "descabem manifestações deste gênero, por parte do 

Administrador, em razão do cargo que ocupa, com ou sem custo aos 

cofres públicos, pois, traduzem publicações de congratulações, 

comemorações da sociedade pelo sucesso alcançado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Regional, não havendo de forma alguma caráter 

educativo, de informação ou orientação social que justifique a enorme 

quantidade de fotografias com destaque para o ex- Secretário, 

nitidamente em afronta ao princípio constitucional da impessoalidade" (fl. 

521). 3. A dicção do § 1º do art. 37 da Constituição Federal não permite 

legitimar a compreensão de que a publicidade dos atos governamentais, 

ainda que sob o viés de prestação de contas à população, pudesse 

ganhar foros de validade caso a respectiva propaganda, como na 

hipótese em análise, fosse custeada com verbas de particulares, sob pena 

de se anular o propósito maior encartado na regra, a saber, a defesa do 

princípio da impessoalidade do agente público ou político. 4. Nessa 

mesma linha de raciocínio, aliás, o voto condutor do acórdão estadual, 

em tom de pertinente advertência, fez por "registar a crescente utilização 

da mídia paga para a veiculação de propaganda pessoal de políticos, de 

forma travestida" (fl. 527). 5. Agravo conhecido para negar provimento ao 

recurso especial. (STJ - AREsp: 672726 SC 2015/0046682-2, Relator: Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PUBLICIDADE 

OFICIAL - RECURSOS PÚBLICOS - PROMOÇÃO PESSOAL - ATO ÍMPROBO - 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. 1- Na ação civil pública por 

ato de improbidade o juiz não se vincula ao pedido do autor quanto à 

tipificação dos atos ou à sanção aplicável, mas somente aos fatos 

descritos na inicial; 2- A Lei 8.429/92 divide os atos de improbidade 

administrativa entre aqueles que importam em enriquecimento ilícito em 

razão do recebimento de vantagem patrimonial indevida (art. 9º), os que 

causam prejuízo ao erário por ação ou omissão (art. 10), o que implicam 

em concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário 

(art. 10-A) e aqueles que atentam contra os princípios da administração 

pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade 

e lealdade às instituições (art. 11); 3- A utilização de publicidade oficial, 

seja por meio de jornal oficial ou de recursos públicos para a publicação 

em revista privada, cujo conteúdo destina-se à promoção pessoal do 



 

agente público, constitui ato de improbidade administrativa. (TJ-MG - AC: 

10569130036845001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 

08/11/2018, Data de Publicação: 13/11/2018) 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE NO SÍTIO ELETRÔNICO 

DO MUNICÍPIO. PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE QUE NORTEIAM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TIPIFICAÇÃO. ART. 11 DA LEI N.º 8.249/92.  

AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Restringem-se os 

aclaratórios às circunstâncias elencadas no artigo 1.022, do novo Código 

de Processo Civil, não se prestando à reapreciação da matéria 

devidamente analisada e decidida no acórdão. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM REJEITADOS. (TJ-GO - APL: 

01351933920158090097, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de 

Julgamento: 29/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

29/03/2019) 

 

Tudo posto, patente a procedência da ação a fim de anular os atos 

lesivos ao patrimônio público, tanto na sua contratação, quanto pagamento e 

publicação. 

 

O art. 1º, §4º permite ainda que o cidadão requeira  as certidões e 

informações que sirvam à instrução da ação. Neste sentido, desde já requer que o 

promovido apresente nos autos a contratação, pagamento, empenho, e demais 

atos referentes à liquidação das despesas de custeio das propagandas aqui 

colacionadas, por serem relevantes ao deslinde do processo. 

 

3. Da Liminar 

 

Estão presentes os pressupostos para concessão de medida liminar 

initio litis e inaudita altera pars, para a nulidade da contratação das publicidades 

aqui mencionadas. 

 

O fumus boni iuris foi amplamente demonstrado na exposição 

jurídica, tanto diante dos dispositivos constitucionais violados, quanto pela disposição 

da Lei Específica e jurisprudência. 

 



 

O periculum in mora, por sua vez, decorre de que, se não for desde 

já decretada a nulidade, a cada dia mais recursos públicos serão malversados, e 

mais publicidade com quebra da moralidade e impessoalidade chegará aos 

cidadãos. 

 

Importante   destacar   que   o   deferimento o da   medida   liminar 

pretendida não acarretará qualquer prejuízo irreversível ao Estado de Goiás, pois 

caso após entenda de modo distinto, é possível proceder a retomada da 

veiculação de publicidade indistintamente pelo Governador. 

 

Aliás, relevante registrar que a Lei 4.717, de 1965, em seu art. 5º, § 

4º, expressamente admite a suspensão liminar do ato lesivo impugnado em ação 

popular. 

 

4. Do Pedido 

 

Ex positis, requer: 

 

a) A concessão de medida liminar inaudita altera pars decretando-se a 

imediata nulidade dos atos de contratação e pagamento das 

malfadadas publicidades, e, por consequência lógica, sejam 

retiradas; 

 

b) A notificação do réu nos termos do art. 7º da Lei 4717/65, e do 

Ministério Público, que acompanhará a ação nos termos do art. 6º, 

§4º do mesmo diploma; 

 

c) Ao final, a procedência do pedido para: 

 

c.1) condenar o requerido no ressarcimento integral do dano 

causado pelo custeio da publicidade, nos termos do art. 11 da Lei da 

Ação Popular; 

c.2) a decretação da nulidade dos atos. 

 

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 



 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Goianira, 19 de setembro de 2.019. 

 

 

 

CRISTIANO DE OLIVEIRA FONSECA                                      MARINA ALMEIDA MORAIS 

             OAB/GO 21.150                                                                  OAB/GO 46.407 


