
 

 
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA DA 
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MANAUS – AM. 

 

BROOKLIN PASSOS BENTES, Brasileiro, Casado, 
Advogado, RG: 208373-085, CPF: 961.509.472-20, OAB/AM 12050, 
Membro do Movimento Brasil Livre Amazonas,  

GABRIEL EDUARDO DA SILVA MACHADO, brasileiro, 
solteiro, advogado inscrito na OAB/AM nº 13.340, membro do 
Movimento Brasil Livre Amazonas, vêm, respeitosamente, à 
presença de Vossa Excelência, apresentar a presente  

 

 

AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÁRIA DE 
URGÊNCIA 

 

 

 

I – DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR E DA LEGITIMIDADE ATIVA. 

A presente Ação Popular tem seu cabimento 
previsto no artigo 5º, inciso LXXIII, da Carta Maior da 
República. Vejamos: 

Art. 5º. [...]: LXXIII - qualquer cidadão 
é parte legítima para propor ação popular 
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas 
judiciais e do ônus da sucumbência; 

 



 

 
 

Na lição do Professor José Afonso da Silva (em 
Curso de Direito Constitucional Positivo, 11ª edição, 1996, 
Ed. Malheiros): 

“toda ação popular consiste na 
possibilidade de qualquer membro da 
coletividade, com maior ou menor 
amplitude, invocar a tutela jurisdicional 
a interesses coletivos”. 

 

Assim, é patente o cabimento da presente Ação 
Popular que visa suspender imediatamente a Resolução 
Legislativa nº 44/2020 atacada, por estar patente a 
imoralidade e pessoalidade de tal Resolução, qual seja: 

 

 

A legitimidade ativa se mostra irrefutável, 
haja vista o teor do artigo 1º, da Lei número 4.717/1965, que 
regula a Ação Popular. É patente o interesse do cidadão Autor 
da presente em denunciar a ilegalidade e imoralidade do ato 
atacado. 



 

 
 

A Resolução impugnada atenta mortalmente contra 
a Moralidade, a Probidade, a Legalidade, a Impessoalidade e 
contra o sofrido povo deste Estado. 

Indiscutível, portanto, não apenas a 
legitimidade ativa do Autor, bem como seu dever patriótico de 
buscar a imediata suspensão do ato impugnado. 

O Juízo da Fazenda Pública da comarca da 
capital manauara, a teor do artigo 5º, da lei número 
4.717/1965, é competente para processar e julgar a presente 
demanda. 

Portanto, a presente Ação Popular deve ser 
recebida e processada na forma da lei, devendo ser concedida a 
tutela provisória de urgência pretendida, julgando-se, ao 
final, totalmente procedentes os pedidos formulados. 

 

II – DO BREVE RESUMO DOS FATOS. 

O projeto de Resolução Legislativa nº 44/2020, 
aprovado na quarta-feira, 16/12/2020, véspera do encerramento 
das atividades legislativas do ano garantiu aumento de 35% da 
CEAP (Cota de Exercício para a Atividade Parlamentar), 
conhecido como “cotão” e, de 20% para a verba de gabinete para 
cada um dos 24 deputados estaduais, criação de dois cargos de 
assessor de comissão técnica, e um cargo especial de comissões 
técnicas para cada estrutura de comissões técnicas do poder 
legislativo. 

Com o reajuste, a verba indenizatória (cotão) 
terá um incremento de quase R$ 9 mil no orçamento da Aleam, 
subindo dos atuais R$ 25.697,00 para R$ 34.690,05 a partir de 
janeiro do ano que vem e, totalizando uma despesa mensal de R$ 
832, 5 mil de cotão e, anual de R$ 9,9 milhões. 

Já a verba de gabinete, atualmente no valor de 
R$ 103 mil, vai para R$ 123,6 mil a partir de janeiro de 2021 
que vai custar aos cofres públicos R$ 26,9 milhões anualmente. 

O recurso também serve para o pagamento dos 
salários dos servidores contratados sem concurso público que 
prestam serviços para os deputados nos gabinetes e nas 
comissões parlamentares. 



 

 
 

Durante a votação da última quarta-feira, 
16/12/202, os reajustes estavam camuflados em artigos do 
Projeto de Resolução Legislativo 44/2020 que tramitou em 
regime de urgência e foi aprovado em menos de um minuto sem 
qualquer discussão por parte do presidente Josué Neto que 
estava conduzindo a sessão e nem dos deputados. 

Resta evidente que a Resolução ora impugnada 
está eivada de suspeitas, sendo patente a imoralidade do ato 
atacado, pois não é admissível que parlamentares possam 
aumentar a CEAP (Cota de Exercício para a Atividade 
Parlamentar) e suas verbas de gabinete mesmo que haja dotação 
orçamentária para isso, sendo que o ano de 2020 foi um ano 
ainda mais difícil em muitas áreas, mas em especial na área 
econômica e a da saúde  por conta do Coronavírus e ano que vem 
também será difícil, pois deverá haver recuperação nas 
principais aéreas em especial a econômica. 

 

Ainda mais levando em consideração que existem 
hoje no Amazonas 599 pacientes internados, bem como um total 
de 5.161 (cinco mil cento e sessenta e um) óbitos confirmados, 
com 7 óbitos nas últimas 24 horas (dados do próprio governo) 
com 94% dos leitos de UTI já preenchidos, com lockdown já 
decretado (Decreto nº 43.234). 

III – DO DIREITO. 

A Administração Pública é regida por 
princípios basilares previstos na Constituição Federal, mais 
precisamente no artigo 37 da Carta Magna. Entre tais 
princípios norteadores da atuação da Administração Pública 
está o princípio da moralidade. Vejamos: 

Art. 37. A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência (...). 



 

 
 

Para a professora Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro (em Direito Administrativo, 21ª edição, 2008, Ed. 
Atlas): 

“sempre que em matéria administrativa se 
verificar que o comportamento da 
Administração ou do administrado que com 
ela se relaciona juridicamente, embora em 
consonância com a lei, ofende a moral, os 
bons costumes, as regras de boa 
administração, os princípios de justiça e 
de equidade, a ideia comum de honestidade, 
estará havendo ofensa ao princípio da 
moralidade administrativa”. 

No entendimento do professor José Afonso da 
Silva (em Curso de Direito Constitucional Positivo, 11ª 
edição, 1996, Ed. Malheiros): 

“a moralidade administrativa não é 
meramente subjetiva, porque não é 
meramente formal, porque tem conteúdo 
jurídico a partir de regras e princípios 
da administração. A lei pode ser cumprida 
moralmente ou imoralmente”. 

Assim, é certo que a Resolução ora atacada é 
moralmente inconcebível, não devendo ser aceita. 

Da mesma forma, a Resolução ora atacada afronta 
o Princípio da Moralidade administrativa. 

Para a Professora Di Pietro (em Direito Administrativo, 31ª 
edição, 2018, Ed. Forense): 

“exigir impessoalidade da Administração 
tanto pode significar que esse atributo 
deve ser observado em relação aos 
administrados como à própria 
Administração”, sendo que “a Administração 
não pode atuar com vistas a prejudicar ou 
beneficiar pessoas determinadas, uma vez 



 

 
 

que é sempre o interesse público que tem 
que nortear o seu comportamento”. 

Link com Jurisprudência:  

- DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR CONTRA 
TODOS OS MAGISTRADOS DO ESTADO DO ACRE. 
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL (ART. 102, I, N, 
DA C.F.). CABIMENTO DA AÇÃO. MEDIDA 
LIMINAR. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL 
UNIVERSITÁRIO AOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO 
ACRE: ATO Nº 143/89, DE 20.07.1989, 
BAIXADO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. ART. 326 DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO(L.C. N 47, DE 
22.11.1995). QUESTÕES DE ORDEM. 
1. A competência originária do Supremo 
Tribunal Federal é de ser reconhecida, em 
face do disposto no art. 102, I, n, 
da Constituição Federal, pois a Ação é 
proposta contra todos os Juízes do Estado 
do Acre, inclusive os Desembargadores do 
Tribunal de Justiça. 
2. A Ação Popular é cabível, já que 
objetiva a suspensão definitiva do 
pagamento da Gratificação de Nível 
Superior e a conseqüente condenação dos 
beneficiários à devolução de todas as 
quantias recebidas, devidamente 
corrigidas. Com efeito, a Ação Popular, 
como regulada pela Lei nº 4.717, de 
29.06.1965, visa à declaração de nulidade 
ou à anulação de atos administrativos, 
quando lesivos ao patrimônio público, como 
dispõem seus artigos 1º, 2º e 4º. Mas não 
é preciso esperar que os atos lesivos 
ocorram e produzam todos os seus efeitos, 
para que, só então, ela seja proposta. 
3. No caso presente, a Ação Popular, como 
proposta, tem índole preventiva e 
repressiva ou corretiva, ao mesmo tempo. 
Com ela se pretende a sustação dos 
pagamentos futuros (caráter preventivo) e 
a restituição das quantias que tiverem 
sido pagas, nos últimos cinco anos, em 
face do prazo prescricional previsto no 
art. 21 da Lei da Ação Popular (caráter 
repressivo). 



 

 
 

Decisão 

- O Tribunal, por votação unânime, 
resolvendo questão de ordem suscitada pelo 
Relator, (a) reconheceu, com fundamento no 
art. 102,inciso I, alínea n, 
da Constituição, a sua competência 
originária para apreciar esta causa, 
conhecendo, em conseqüência, da ação 
popular promovida contra todos os 
magistrados, ativos e inativos, do Estado 
do Acre; (b) entendeu processualmente 
cabível, nos termos e para os efeitos com 
que ajuizada, a ação popular ora promovida 
pelo autor; (c) deferiu o pedido de medida 
cautelar nela formulado, para suspender a 
gratificação de nível superior ou 
universitário que estiver sendo paga aos 
magistrados, ativos e inativos, do Estado 
do Acre. Votou o Presidente. Ausentes, 
justificadamente, o Ministro Nelson Jobim, 
e,neste julgamento, o Ministro Ilmar 
Galvão. Plenário, 06.5.98. 

 

Evidenciado o ataque a diversos Preceitos 
Constitucionais, merece ser imediatamente suspensa a Resolução 
noticiada. 

Destaca-se ainda que a Resolução Legislativa nº 
44/2020 fere radicalmente a Lei Complementar nº 173/2020, em 
seu art. 8º, VI, prescreveu, expressamente, que: 

 

Na hipótese de que trata o Art. 65 da Lei 
Complementar n. 101/00, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública 
decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de 
dezembro de 2021, de criar ou majorar auxílios, vantagens, 
bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de 
qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em 
favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da 
Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e 
militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando 



 

 
 

derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à calamidade; 

A intenção da Lei Complementar n.173/2020 é 
absolutamente clara, e não está escrita com meias palavras. 
Majoração de benefícios de qualquer natureza sequer podem ser 
aprovadas até dia  31 de dezembro de 2021, e as benesses dos 
Excelentíssimos Deputados não fogem a esta regra. Esta é a 
única forma da classe política respeitar os milhares de 
brasileiros que sequer hoje tem seus empregos, milhares 
passarão as festas de fim de ano desempregados, de modo que 
grande parte da sociedade entende que o Poder Legislativo 
deveria ter outras prioridades, menos o aumento de gasto 
público.  

Vejamos a lei supracitada: 

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios afetados pela 
calamidade pública decorrente da pandemia 
da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de 
dezembro de 2021, de: 

I - conceder, a qualquer título, vantagem, 
aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a membros de Poder ou de 
órgão, servidores e empregados públicos e 
militares, exceto quando derivado de 
sentença judicial transitada em julgado ou 
de determinação legal anterior à 
calamidade pública; 

II - criar cargo, emprego ou função que 
implique aumento de despesa; 

III - alterar estrutura de carreira que 
implique aumento de despesa; 

IV - admitir ou contratar pessoal, a 
qualquer título, ressalvadas as reposições 
de cargos de chefia, de direção e de 
assessoramento que não acarretem aumento 



 

 
 

de despesa, as reposições decorrentes de 
vacâncias de cargos efetivos ou 
vitalícios, as contratações temporárias de 
que trata o inciso IX do caput do art. 37 
da Constituição Federal, as contratações 
de temporários para prestação de serviço 
militar e as contratações de alunos de 
órgãos de formação de militares; 

V - realizar concurso público, exceto para 
as reposições de vacâncias previstas no 
inciso IV; 

VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, 
bônus, abonos, verbas de representação ou 
benefícios de qualquer natureza, inclusive 
os de cunho indenizatório, em favor de 
membros de Poder, do Ministério Público ou 
da Defensoria Pública e de servidores e 
empregados públicos e militares, ou ainda 
de seus dependentes, exceto quando 
derivado de sentença judicial transitada 
em julgado ou de determinação legal 
anterior à calamidade; 

VII - criar despesa obrigatória de caráter 
continuado, ressalvado o disposto nos §§ 
1º e 2º; 

VIII - adotar medida que implique reajuste 
de despesa obrigatória acima da variação 
da inflação medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
observada a preservação do poder 
aquisitivo referida no inciso IV do caput 
do art. 7º da Constituição Federal; 

IX - contar esse tempo como de período 
aquisitivo necessário exclusivamente para 
a concessão de anuênios, triênios, 
quinquênios, licenças-prêmio e demais 
mecanismos equivalentes que aumentem a 
despesa com pessoal em decorrência da 
aquisição de determinado tempo de serviço, 
sem qualquer prejuízo para o tempo de 
efetivo exercício, aposentadoria, e 
quaisquer outros fins. 



 

 
 

 

Cabe mencionar que o inciso II e VI, art. 8º, 
proíbe, sem deixar dúvida, respectivamente, até 31 de dezembro 
de 2021, a criação de cargo, emprego ou função que implique 
aumento de despesa, e a majoração auxílios, vantagens, bônus, 
abonos, verbas de representação ou  benefícios de qualquer 
natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de 
membros de Poder; logo, nenhuma concessão poderia sequer ser 
aprovada, mesmo que esta, apenas se iniciasse a partir de 
janeiro de 2022; estratégia usada para “driblar” a 
interpretação mais literal da Lei Complementar 173/2020; como 
se todos os problemas causados pela pandemia fossem se 
resolver até janeiro de 2022. 

 
Frisa-se ainda que o art.1° da Resolução 

Legislativa 44/2020, que aumentou em 35% a Cota de Exercício 
para a Atividade Parlamentar (Ceap), mais conhecida como 
“cotão”, por se iniciar a partir de janeiro de 2021, fere o 
inciso VI do art. 8° da Lei Complementar 173/2020, que proibe 
aumentos dessa natureza em todo país até 31 de dezembro de 
2021. 

 
Por fim os art. 2° e 3° da Resolução 

Legislativa 44/2020, que respectivamente, aumentou  em 20% a 
verba de gabinete, e criou 3 cargos por comissão, totalizando 
72 cargos, ferem os incisos II e VI do art. 8° da Lei 
Complementar 173/2020, que proibem aumentos dessa natureza em 
todo país e proibem a criação de novos cargos. Para "driblar" 
essa proibição, os deputados, diferente do reajuste da cota 
Ceap, que passa a vigorar a partir de 2021, o que ilegal; 
decidiram que o reajuste da verba de gabinete e a criação dos 
72 cargos só valerão a partir de 2022, para assim parecer que 
a Lei Complementar 173/2020 está sendo respeitada. De certo, 
entendemos que não está; o caput de art. 8° aponta claramente 
que, todos os atos citados em todos os incisos, estão 
proibidos até 31 de dezembro de 2021, logo, não faz diferença 
se os reajustes e a criação de cargos entrarão em vigor apenas 
em 2022 ou não, fato é que a mera concessão já está proibida 
no próprio caput do art. 8°. Não é uma questão de quando 
entrará em vigor, e sim o fato de que até 31 de dezembro 
matérias como esta, sequer podem ser aprovadas ou sancionadas. 

 

 

 

 



 

 
 

IV – DA TUTELA DE URGÊNCIA. 

Por tudo quanto exposto, urge a necessidade de 
concessão de Tutela de Urgência, nos termos dos Artigos 294 e 
300, do CPC, uma vez que evidenciada a probabilidade do 
direito e o perigo de dano ao interesse coletivo. 

Há probabilidade do direito do Autor, neste ato 
representando os interesses da coletividade, uma vez que a 
Moralidade e a Impessoalidade Administrativas – Princípios 
Constitucionais basilares da Administração Pública – estão 
sendo vilipendiados com o Projeto de Resolução Legislativa nº 
44/2020. 

No mesmo trilhar, o perigo de dano é iminente, 
já que a manutenção do Projeto de Resolução Legislativa nº 
44/2020 acarretará despesas milionárias a serem adimplidas 
pelo Povo Amazonense em benefício de apenas algumas pessoas 
que formam o Poder Legislativo Estadual e que não só, mas 
principalmente devido a Pandemia causada pelo Coronavírus 
(COVID-19) que estamos enfrentando deveriam dá um bom exemplo 
não aumentando esses benefícios CEAP (Cota de Exercício para a 
Atividade Parlamentar e Verba de Gabinete. Será que eles não 
sabem a precariedade com que o Hospital e Pronto Socorro João 
Lúcio Pereira Machado tem funcionado? Ou quantas dias 
anualmente um cidadão brasileiro tem que trabalhar para pagar 
impostos de onde se originam essas benesses aqui atacadas? O 
salário mínimo no Brasil segundo o DIEESE (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) 
deveria ser de R$ 4.420,11 (quatro mil quatrocentos e vinte 
reais e onze centavos) em 2020, será que os atuais R$ 
25.697,00 (vinte e cinco mil seiscentos e noventa e sete 
reais) salário de um Deputado Estadual Amazonense não é 
suficiente para eles exercerem este tão “difícil” encargo? E 
ainda tem Deputados que nestes últimos 4 (quatro) anos não 
propuseram nenhum Projeto de Lei.  

Portanto, a concessão de Tutela de Urgência é 
medida que se impõe e desde já se requer, devendo ser revogada 
a Resolução aqui atacada.  

 



 

 
 

V – DOS PEDIDOS. 

Por tudo quanto exposto, requer se digne Vossa Excelência a:  

A.Conceder a Tutela de Urgência pretendida, inaudita altera 
parte, a fim de revogar a Resolução atacada;  

B. Julgar a presente Ação Popular totalmente procedente, a fim 
de manter a liminar pretendida e revogar a Resolução ora 
atacada.  

C. Determinar a citação da Ré para que, querendo, apresente 
defesa no prazo legal; 

D. Determinar a intimação do Ministério Público Estadual (MPE) 
para que conheça das matérias fáticas e dos fundamentos 
jurídicos ventilados na presente Ação Popular. 

Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito 
admitidos, especialmente pela apresentação de documentos, 
produção de prova oral – depoimentos pessoais e oitiva de 
testemunhas a serem oportunamente arroladas e outras provas 
que se mostrem cabíveis no decorrer da instrução processual. 

 

Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome de 
BROOKLIN PASSOS BENTES, OAB/AM 12050, e GABRIEL EDUARDO DA 
SILVA MACHADO OAB/AM 13.340 sob pena de nulidade. 

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Manaus 26 de dezembro de 2020 



 

 
 

 

BROOKLIN PASSOS BENTES. 

ADVOGADO 

OAB/AM 12050  

GABRIEL EDUARDO DA SILVA MACHADO 

ADVOGADO 

OAB/AM 13.340 

 

 

 

 

 

  


