
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JUIZ  FEDERAL  DA     VARA
FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

A ASSOCIAÇÃO LIVRES,  associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ

sob o n° 30.960.974/0001-88, com sede na Av. Marquês de Olinda, 974, 3°

andar, Recife, PE, CEP: 50.030-000, vem, respeitosamente, perante V. Exa.,

com fulcro no art. 4o da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) c/c art. 300 e

segs. do Código de Processo Civil de 2015, ingressar com a presente:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

com Pedido Liminar

em face do PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, JAIR

MESSIAS  BOLSONARO,   portador  da  carteira  de  identidade  SSP/DF  nº

3.032.827, inscrito no CPF sob o nº 453.178.287-91, representado em juízo

pela Advocacia-Geral da União, pessoa jurídica de direito público interno, com

sede na Av. Paulista, 1.374 - São Paulo/SP - 10º Andar - Bela Vista - São

Paulo - SP - Cep. 01310-937, pelos fundamentos expostos a seguir:

I – DA LEGITIMIDADE ATIVA

Logo no artigo 3º de seu estatuto o Livres estabelece, como um de seus

escopos a busca promover maior liberdade política e econômica no país, bem

como promover ações relacionadas a políticas públicas e sociais.

Art. 3º. O LIVRES tem por objeto:



(i) promover as liberdades política, econômica e individual;

(ii)  promover,  coordenar  e  executar  estudos,  ações,

projetos e programas relacionados a políticas públicas e

sociais;

(iii)  formar líderes, gestores e empreendedores nas áreas de

políticas públicas e sociais;

Nesse sentido, adota uma série de notas técnicas de modo a promover o

maior  debate  acerca  do  bom  uso  da  máquina  pública  e  do  dinheiro  do

contribuinte.

Dessa forma, a ora Peticionante atua em todo o território nacional, nas

mais diversas esferas entidades federativas, na intercomunicação com os três

Poderes da República.

Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal entende que a atuação

da entidade prescinde da procuração do grupo que se pede a proteção em seu

nome, conforme estabelecido na súmula 629.

Ademais,  é  importante  notar  o  enunciado  do  art.  5°,  V,  da  Lei  n°

7.347/85:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a

ação cautelar:

V - a associação que, concomitantemente:

a)  esteja  constituída  há  pelo  menos  1  (um)  ano  nos

termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção

ao  patrimônio  público  e  social,  ao  meio  ambiente,  ao

consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos

direitos  de  grupos  raciais,  étnicos  ou  religiosos  ou  ao

patrimônio  artístico,  estético,  histórico,  turístico  e

paisagístico.



Conforme se verifica em seus atos constitutivos, a Autora foi criada em

2018,  com a finalidade de construir  uma sociedade mais livre  e justa,  com

políticas públicas focadas em racionalização dos recursos estatais.

Destarte, resta inequívoca a legitimidade ativa da Autora.

II – DOS FATOS

O  presidente  Jair  Bolsonaro  declarou,  durante  evento  nos  Estados

Unidos, em 10/03/2020, que houve "fraude" na eleição presidencial de 2018 e

afirmou  ter  "provas"  de  que  venceu  o  pleito  no  primeiro  turno  -  mas  não

apresentou ou citou qualquer indicativo oficial para justificar a assertiva. 

A afirmação do presidente ratifica seu discurso, adotado ainda durante a

campanha, de pôr em xeque a credibilidade da Justiça Eleitoral por causa da

ausência do voto impresso.

Questionado sobre a alegação de que teria vencido as eleições de 2018

no primeiro turno se não fosse por uma fraude, o presidente da República, Jair

Bolsonaro,  citou  dados  públicos  da  apuração  minuto  a  minuto  do  Tribunal

Superior Eleitoral (TSE) que mostravam que ele chegou a ter mais de 50% dos

votos válidos quando a apuração ainda estava incompleta. 

A situação foi classificada pelo mandatário como um “indício fortíssimo”

de fraude,  apesar  de viradas ao longo da apuração serem corriqueiras  em

pleitos apertados.

O  presidente  também  sugeriu  que  as  informações  da  evolução  por

minuto  da  apuração  seriam  reservadas,  apesar  de  se  tratar  de  um  dado

publicamente disponibilizado pelo Tribunal. 

E daí chegou uma pessoa para mim e mostrou, numa tela

do computador,  a  apuração minuto a minuto que vinha



ocorrendo no TSE.  Coisas que vocês não têm aí.  Nós

acabamos tendo aqui. 

As declarações foram dadas por Bolsonaro no dia 15/01/2021, durante

entrevista ao programa ‘Os Pingos nos Is’, da rádio Jovem Pan.

Ao longo do programa, Bolsonaro voltou a dizer que, se não fosse por

uma  fraude,  teria  vencido  as  eleições  no  primeiro  turno.  Como  ele  afirma,

desde março do ano passado, que iria provar a afirmação, foi indagado sobre

as evidências pelo apresentador. Ao que respondeu:

Então,  em mais  ou  menos  duas  horas,  duas  horas  de

apuração, uma hora dava (que) eu ganhava, num minuto

era eu e no minuto seguinte era o (Fernando) Haddad.

Eu,  Haddad,  eu,  Haddad.  Por  aproximadamente  120

vezes. Eu, ele, eu, ele. Se você for falar em estatística, a

chance  disso  acontecer  é  de  você  ganhar  três  vezes

seguidas  na  Mega Sena  da  virada.  Quer  maior  indício

disso? Além de outros, de outro grupo (que teria chamado

atenção para outro indício de fraude).

Dados  amplamente  divulgados  pelo  TSE  mostram  que  o  presidente

chegou a ter mais de 50% dos votos válidos por cerca de 1 hora e 15 minutos

durante a apuração. Primeiramente, isso ocorreu por 11 minutos, das 17h02 às

17h12. Depois, por outros 66 minutos, das 17h18 às 18h23.

Diferentemente do que disse o presidente, Haddad não chegou a virar a

eleição,  permaneceu  em  segundo  lugar  pela  maior  parte  da  apuração,

descontado o começo da contagem. A chamada “virada” foi, em verdade, entre

Bolsonaro estar abaixo de 50% dos votos válidos – situação que demanda

segundo turno – ou acima dessa porcentagem, o que significaria que ele seria

vencedor já no primeiro turno.



Não foram registradas “120 ‘viradas’”, mas apenas duas. Ou seja, em

duas ocasiões, Bolsonaro esteve com mais de 50% dos votos válidos durante a

apuração. Essa situação não é incomum em eleições apertadas. 

No segundo turno das eleições presidenciais anteriores, em 2014, em

que a petista Dilma Rousseff disputou contra o tucano Aécio Neves, ocorreu,

de fato,  uma virada.  Aécio começou com mais votos válidos na parcial,  no

entanto, depois que mais urnas foram sendo contadas, Dilma foi reduzindo a

diferença. A petista ultrapassou o tucano às 19h32.

Por sua vez, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral,  ministro Luís

Roberto  Barroso,  emitiu  uma  nota  em  resposta  a  esse  descompasso

institucional, a qual se extrai o seguinte trecho transcrito:

9. A vida institucional não é um palanque, e as pessoas

devem  ser  responsáveis  pelo  que  falam.  Se  alguma

autoridade possuir qualquer elemento sério que coloque

em  dúvida  a  integridade  e  a  segurança  do  processo

eleitoral, tem o dever cívico e moral de apresentá-lo. Do

contrário,  estará  apenas  contribuindo  para  a  ilegítima

desestabilização das instituições.

Dessa forma, ante a prática de ato lesivo ao regime democrático, não

restou alternativa à Autora a não ser propor a presente Ação Civil Pública a fim

de que seja sustado o ato ilegal e preservado o Estado Democrático de Direito.

III – DO DIREITO

3.1 – Do cabimento da presente Ação Civil Pública

A ação civil pública representa um importante instrumento na tutela dos

interesses da coletividade, podendo ser proposta para a proteção, prevenção e

reparação de danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e



direitos de valores artísticos, estéticos, históricos, turísticos e paisagísticos e a

outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

É importante destacar a previsão contida no rol descrito no artigo 1°, IV e

VIII da Lei 7.347/85, que abrange o objeto da presente demanda:

Art.  1º  Regem-se  pelas  disposições  desta  Lei,  sem

prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade

por danos morais e patrimoniais causados: 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.  

VIII – ao patrimônio público e social.    

Importa ressaltar o art. 84 do Código de defesa do consumidor:

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela

específica da obrigação ou determinará providências que

assegurem  o  resultado  prático  equivalente  ao  do

adimplemento.

Segundo o professor Marinoni, esse dispositivo serve para basear ações

em que se discute as relações de consumo, bem como a tutela de quaisquer

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Como  se  sabe,  a  tutela  dos  direitos  difusos,  coletivos  e  individuais

homogêneos, possui sistema processual próprio, composto pela Lei da Ação

Civil Pública (Lei 7.347/85) e pelo Título III do CDC. 

A  união  da  Lei  da  Ação  Civil  Pública  e  o  Código  de  defesa  do

consumidor faz surgir um microssistema processual para a tutela dos direitos

coletivos. 



Por conseguinte, como o art.  84 está inserido no Título III  do CDC, e

assim dentro desse sistema processual,  ele se aplica à tutela de quaisquer

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

No  caso  em tela,  está  em jogo  a  reputação  do  regime  democrático

brasileiro. Quando o Presidente da República questiona o processo eleitoral,

tem o dever de demonstrar todos os vícios que tem notícia. Como exposto pelo

presidente do TSE, ao não fazê-lo, contribui para a desordem interna do país, o

que é completamente inadmissível em um Estado Democrático de Direito.

Assim, esse verdadeiro atentado à democracia precisa ser esclarecido

da  forma mais  célere  e  efetiva  possível.  Como  há  muito  tempo  o  Sr.  Jair

Bolsonaro  faz  tais  declarações e não apresenta  prova alguma,  apenas por

meio do Poder Judiciário que se pode responder duas perguntas advindas da

referida afirmação: 

(i) houve fraude eleitoral em 2018; e

(ii) onde estão as provas da alegação.

3.2 Da Lisura das Eleições

O princípio  da  lisura  das eleições  deve  ser  observado  por  todos

aqueles  que  participam  do  processo  eleitoral.  Seja  o  Ministério  Público,  a

Justiça Eleitoral, os partidos políticos ou candidatos.

Esse  princípio  pode  ser  classificado  como  expresso,  pois  a  lei

complementar n° 64, de 1990, diz em seu artigo 23: 

O Tribunal formará a sua convicção pela livre apreciação

dos  fatos  públicos  e  notórios,  dos  indícios  e  das

presunções  e  prova  produzida,  atentando  para  as

circunstâncias  ou  fatos,  ainda  que  não  alegados  pelas



partes, mas que preservem o interesse público da lisura

eleitoral.

Através da leitura do artigo acima já podemos ter uma noção do que

se trata o princípio da lisura das eleições. O artigo 1° da Constituição Federal

diz, em seu parágrafo único, que “todo poder emana do povo, que o exerce por

meio  de  seus  representantes  eleitos  ou  diretamente,  nos  termos  desta

Constituição”. 

Portanto, todas as formas de se cometer ilegalidades numa eleição,

atingem a soberania popular e o princípio da lisura.

O artigo 14 da CF, em seu §9º, também reforça esse princípio: “Lei

complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua

cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o

exercício  do  mandato,  considerada  a  vida  pregressa  do  candidato,  a

moralidade e a legitimidade das eleições contra influência de poder econômico

ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou

indireta”.

Lisura,  em sentido  meramente  semântico,  está  ligada  à  idéia  de

honestidade, franqueza. No que concerne ao Direito Eleitoral,  o princípio da

lisura tem por escopo preservar a intangibilidade dos votos e igualdade dos

candidatos perante a lei eleitoral. Protege o processo eleitoral, no sentido de

combater abusos, fraude e corrupção.

Impõe, por conseguinte, a atuação ética, correta e proba dos atos

que envolvam o processo eleitoral.

3.3 – Da Democracia

Democracia  é  um regime de  governo em que o  poder  de  tomar

importantes decisões políticas está com os cidadãos.



Para  Kelsen,  a  democracia  é,  sobretudo,  “um  caminho:  da

progressão  para  a  liberdade”.  Há  uma  considerável  variação  de  posições

doutrinárias  a  respeito.  O  presidente  norte-americano  Lincoln  resumiu  seu

sentido: “é o governo do povo, para o povo, pelo povo”.

A  democracia  acaba  por  se  revelar  um  eminente  valor  que  foi

construído ao longo da história. A própria observância do respeito à dignidade

humana revela esse valor da democracia, pois se trata de um fundamento de

qualquer regime democrático.

O  sistema  representativo  baseou-se  no  sufrágio  universal,  na

separação de poderes, na pluralidade de ideologias políticas consubstanciadas

pelos partidos e na igualdade de todos perante a lei. Institutos concebidos por

uma  série  de  pensadores  da  modernidade,  eternizados  pela  sociedade

ocidental, que vem aperfeiçoando o regime até os dias de hoje.

No  século  XX,  a  chamada  democracia  semidireta  proliferou  pela

civilização ocidental, mormente após a primeira Grande Guerra.

A  Declaração  dos  Direito  do  Homem,  de  1948,  e  o  Pacto

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, ratificaram a importância

do princípio da democracia, ao incluí-lo em seus textos. 

Dessa maneira, o princípio da democracia foi elevado ao status de

direitos humanos, que devem ser respeitados e observados sempre.

IV – Da Concessão da Decisão Liminar

Presentes, pois, o fumus boni iuris, evidente com base em todo exposto.

Já o periculum in mora se mostra evidente, uma vez que um atentado contra

democracia é urgente de ser reprimido o quanto antes, sobretudo quando o

autor do fato é o próprio Presidente da República.



Dessa  forma,  cumprido  os  requisitos  em  tela,  deve-se  conceder  a

medida  cautelar  para  preservação  do  patrimônio  público  e  eficácia  do

processo, no sentido de DETERMINAR A APRESENTAÇÃO DE PROVAS A

ESTE MM. JUÍZO DE QUE HOUVE FRAUDE ELEITORAL EM 2018 no prazo

de  5 (cinco) dias.

V – Dos Pedidos

Diante de todo o exposto, a ora Peticionante pede e requer a V. Exa. o

que se segue:

a) O deferimento do pedido de tutela de urgência, com base

no art. 300 do CPC, inaldita altera pars, para, diante das

violações demonstradas, determinar o acostamento, aos

presentes autos, das supostas provas de eventual fraude

nas  Eleições  de  2018  para  o  cargo  de  Presidente  da

República; 

b) A citação dos Réus;

c) A intimação do representante do Ministério Público;

d) No  mérito,  o  julgamento  procedente  a  presente  ação,

confirmando-se a tutela provisória de urgência deferida,

com a obrigação de que o Presidente da República anexe

as  supostas  provas  de  que  ocorreu,  eventualmente,

fraude no resultado das Eleições de 2018



Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos em
direito.

Dá-se à presente ação popular o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para
efeitos legais.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 20 de janeiro de 2021.

IRAPUÃ SANTANA
OAB/SP 341.538


