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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA – ABI, entidade de classe 

com abrangência nacional e pessoa jurídica de direito privado inscrita no CPNJ 

sob o número 34.058.917/0001-69, com sede na Rua Araújo Porto Alegre, 71, 

Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-012, e e-mail de contato abi@abi.org.br 

vem, através dos advogados que assinam abaixo, com fulcro nos artigos 102, I, a, 

CC e 103, IX, ambos da CFRB de 1988, ingressar com  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI – 

COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR 

 

objetivando a Declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória 966, de 

13 de maio de 2020, conforme os argumentos jurídicos adiante assinalados. 

 

mailto:abi@abi.org.br


 

1. A LEGITIMIDADE PARA PROPOSIÇÃO DA AÇÃO 

 

 

A Associação Brasileira de Imprensa - ABI é uma das mais importantes 

instituições da sociedade civil pátria. Criada em 1908 por Gustavo Lacerda, desde 

o início de suas atividades extrapolou a posição de mera associação de defesa 

dos interesses classistas dos profissionais de imprensa e, consequentemente, 

teve fecunda participação nos mais importantes episódios da história republicana 

brasileira.  

 

Corroborando as palavras acima, o Art. 1º da entidade dispõe que: 

 

“Art. 1º – A Associação Brasileira de Imprensa (ABI), 

fundada em 7 de abril de 1908, com sede na cidade do Rio 

de Janeiro, na Rua Araújo Porto Alegre, 71, é uma 

instituição democrática, de direito privado, de fins não 

econômicos, voltada a assegurar e ampliar as conquistas 

sociais do povo brasileiro, reunindo profissionais de 

jornalismo, em suas diversas modalidades, e tendo por 

finalidade maior a defesa da ética, dos direitos humanos e 

da liberdade de informação e expressão”. 

 

Nos seus mais de cem anos de atividade, diversos expoentes da política 

nacional, como, por exemplo, Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho, Herbert 

Mose e Maurício Azêdo, participaram da direção da entidade. Atualmente, a ABI é 

presidida por Paulo Jeronimo (Pagê). Por outro lado, a entidade participou 

ativamente dos grandes episódios da vida nacional no mesmo período.  

 

Nesse sentido, foi nas dependências e com apoio da ABI que a icônica 

campanha “O petróleo é nosso” realizou a sua primeira grande plenária. Durante 

a escrita das páginas mais infelizes de nossa história, notadamente no curso do 

Estado Novo e da Ditadura Militar, a entidade prestou auxilio a centenas de 

jornalistas e meios de comunicação que eram perseguidos pelos então “donos do 

poder”. 

 



 Foi por conta de sua defesa intransigente das liberdades democráticas e 

dos valores republicanos que, durante a Ditadura Militar (1964-1985), seu edifício- 

sede foi alvo de um atentado que destruiu todo o seu sétimo andar, onde eram 

abrigadas as dependências administrativas e políticas da entidade. Até hoje os 

autores dessa atrocidade não foram identificados, mas seus motivos são 

evidentes.  

 

Na sede da ABI, em 1988, que aconteceu a última reunião do Conselho 

Federal de Censura, extinto pela Constituição Cidadã. O ato ocorreu na Sala 

Belisário de Souza, na tarde de 28 de setembro de 1988. No mesmo dia, o 

Presidente Sarney assinava o decreto instituindo o Conselho de Defesa da 

Liberdade de Criação e de Expressão, para o qual foram designados 

representantes da ABI. 

 

Em 1992, foi a ABI e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil que, conjuntamente, ingressaram com o pedido de impedimento do 

presidente Fernando Collor de Mello. Portanto, em defesa da regra republicana de 

probidade das condutas do administrador público e da pauta das amplas 

manifestações de rua que marcaram o período, a ABI assim se posicionou sobre 

o tema e, ao fim, teve sucesso na empreitada.  

 

Enfim, esse não é o espaço para realização de uma historiografia de fôlego 

sobre a entidade propositora da presente, mas certamente os fatos citados acima 

são importantes para caracterização da pertinência temática da ação com as 

finalidades expressas e implícitas no estatuto e na história, respectivamente, da 

Associação Brasileira de Imprensa.  

 

Afinal, sua história diz não apenas sobre a defesa dos interesses classistas 

dos profissionais de imprensa, mas também da defesa e do aperfeiçoamento da 

democracia no Brasil, isso em todo o território nacional. Dessa maneira, sua 

legitimidade para propositura da presente está devidamente amparada pelo 

disposto no inciso IX, do artigo 103, da Constituição da República.  

 

 

 

 

 



2. O ATO NORMATIVO IMPUGNADO  

 

 

Foi publicada, na madurada de 14 de maio de 2020, no Diário Oficial da 

União (edição 91, seção 1, página: 6), a Medida Provisória 966/2020, de 13 de 

maio de 2020, que mitiga a responsabilidade cível e administrativa de agentes 

públicos em atos relacionados com a pandemia em curso. Na integra: 

 

“MP nº 966, de 13 de maio de 2020 

 

Dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por 

ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da 

covid-19. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 

lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte 

Medida Provisória, com força de lei: 

 

Art. 1º Os agentes públicos somente poderão ser de 

responsabilizados nas esferas civil e administrativa se 

agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela 

prática de atos relacionados, direta ou indiretamente, com as 

medidas de: 

 

I - enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente da pandemia da covid-19; e 

II - combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da 

pandemia da covid-19. 

§ 1º A responsabilização pela opinião técnica não se 

estenderá de forma automática ao decisor que a houver 

adotado como fundamento de decidir e somente se 

configurará: 

I - se estiverem presentes elementos suficientes para o 

decisor aferir o dolo ou o erro grosseiro da opinião técnica; 

ou 

II - se houver conluio entre os agentes. 



§ 2º O mero nexo de causalidade entre a conduta e o 

resultado danoso não implica responsabilização do agente 

público. 

 

Art. 2º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, 

considera-se erro grosseiro o erro manifesto, evidente e 

inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por 

ação ou omissão com elevado grau de negligência, 

imprudência ou imperícia. 

 

Art. 3º Na aferição da ocorrência do erro grosseiro serão 

considerados: 

I - os obstáculos e as dificuldades reais do agente público; 

II - a complexidade da matéria e das atribuições exercidas 

pelo agente público; 

III - a circunstância de incompletude de informações na 

situação de urgência ou emergência; 

IV - as circunstâncias práticas que houverem imposto, 

limitado ou condicionado a ação ou a omissão do agente 

público; e 

V - o contexto de incerteza acerca das medidas mais 

adequadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19 e 

das suas consequências, inclusive as econômicas. 

 

Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Brasília, 13 de maio de 2020; 199º da Independência e 132º 

da República. 

 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

Paulo Guedes 

Wagner de Campos Rosário”. 

 

Esse é o ato normativo combatido. Defendemos, nos termos adiante 

assinalados, que ele é formal e materialmente inconstitucional.  

 

 



3. A INCONSTITUCIONALIDADE  

 

3.1. A inconstitucionalidade formal 

 

O ato normativo impugnado, muito embora cite sistematicamente a 

pandemia do covid-19, não goza de qualquer relevância ou urgência. Afinal, não 

trata de liberação de orçamento para estruturação de políticas públicas de saúde, 

não dialoga com medidas assistenciais de garantia de renda dos cidadãos ou 

fomento de crédito para empregadores, mas de tema marginal ao contexto 

pandêmico.  

 

Afinal, a apuração da responsabilidade de agentes públicos cujas 

atribuições estão afetadas pelas iniciativas de combate à pandemia é tema que 

ganhará alguma centralidade somente após a superação do cenário de 

emergência médico-sanitária, não gozando de qualquer urgência ou relevância, 

salvo se a Medida Provisória for entendida como uma espécie de salvo-conduto 

genérico para agentes já cientes de sua torpeza. 

 

Inclusive, esta Corte já reconheceu em diversos julgamentos que a 

ausência manifesta dos requisitos de urgência e relevância é causa suficiente 

para a habilitação do controle jurisdicional da de Medidas Provisórias. Senão 

vejamos: 

 

A edição de medidas provisórias, pelo presidente da 

República, para legitimar-se juridicamente, depende, dentre 

outros requisitos, da estrita observância dos pressupostos 

constitucionais da urgência e da relevância (CF, art. 

62, caput). Os pressupostos da urgência e da relevância, 

embora conceitos jurídicos relativamente indeterminados e 

fluidos, mesmo expondo-se, inicialmente, à avaliação 

discricionária do presidente da República, estão sujeitos, 

ainda que excepcionalmente, ao controle do Poder 

Judiciário, porque compõem a própria estrutura 

constitucional que disciplina as medidas provisórias, 

qualificando-se como requisitos legitimadores e 

juridicamente condicionantes do exercício, pelo chefe do 

Poder Executivo, da competência normativa primária que lhe 



foi outorgada, extraordinariamente, pela Constituição da 

República. (...) A possibilidade de controle jurisdicional, 

mesmo sendo excepcional, apoia-se na necessidade de 

impedir que o presidente da República, ao editar 

medidas provisórias, incida em excesso de poder ou em 

situação de manifesto abuso institucional, pois o 

sistema de limitação de poderes não permite que 

práticas governamentais abusivas venham a prevalecer 

sobre os postulados constitucionais que informam a 

concepção democrática de Poder e de Estado, 

especialmente naquelas hipóteses em que se registrar o 

exercício anômalo e arbitrário das funções estatais. [ADI 

2.213 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 4-4-2002, P, DJ de 23-

4-2004.] 

 

A crescente apropriação institucional do poder de legislar, 

por parte dos sucessivos presidentes da República, tem 

despertado graves preocupações de ordem jurídica, em 

razão do fato de a utilização excessiva das medidas 

provisórias causar profundas distorções que se projetam no 

plano das relações políticas entre os Poderes Executivo e 

Legislativo. Nada pode justificar a utilização abusiva de 

medidas provisórias, sob pena de o Executivo, quando 

ausentes razões constitucionais de urgência, 

necessidade e relevância material, investir-se, 

ilegitimamente, na mais relevante função institucional 

que pertence ao Congresso Nacional, vindo a converter-

se, no âmbito da comunidade estatal, em instância 

hegemônica de poder, afetando, desse modo, com grave 

prejuízo para o regime das liberdades públicas e sérios 

reflexos sobre o sistema de checks and balances, a 

relação de equilíbrio que necessariamente deve existir 

entre os Poderes da República. Cabe ao Poder 

Judiciário, no desempenho das funções que lhe são 

inerentes, impedir que o exercício compulsivo da 

competência extraordinária de editar medida provisória 

culmine por introduzir, no processo institucional 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=2213&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=2213&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M


brasileiro, em matéria legislativa, verdadeiro cesarismo 

governamental, provocando, assim, graves distorções no 

modelo político e gerando sérias disfunções 

comprometedoras da integridade do princípio constitucional 

da separação de poderes. [ADI 2.213 MC, rel. min. Celso de 

Mello, j. 4-4-2002, P, DJ de 23-4-2004.] 

 

Diante da obviedade ululante da ausência de urgência e relevância, 

conforme exigido pelo disposto no artigo 62 da Constituição da República, seja 

em relação ao contexto pandêmico ou qualquer outro hoje central, entendemos 

que o ato normativo impugnado é formalmente inconstitucional.  

 

3.2. A inconstitucionalidade material  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, 

tem por propósito sedimentar conquistas civilizacionais de um longo percurso de 

lutas empreendidas em todo o mundo contra o arbítrio de operadores das 

estruturas do Estado e em defesa de direitos e de garantias fundamentais sem os 

quais não se pode falar em vida digna para um povo. 

 

O Estado, entendido como criação sociopolítica em permanente mutação, 

foi inserido em uma moldura constitucional e legal que limitou suas possibilidades 

de ação condicionando-a ao respeito a balizas jurídicas que objetivam a garantia 

do bem comum que, uma vez desrespeitadas ensejam sua responsabilidade. 

 

A noção prevalente até o século XIX de que o Estado era um ente todo-

poderoso capaz de agir sem limites, a despeito dos direitos dos indivíduos foi 

afastada pela compreensão de que cabe a responsabilidade do Estado por danos 

causados a terceiros como decorrência de ações ou de omissões de seus 

agentes.  

 

Isso gera, no plano interno do Estado, na Administração Pública, portanto, 

a necessidade de apuração da responsabilidade do agente público causador do 

dano, cuja natureza ensejará sua responsabilização civil, penal e/ou 

administrativa, após o deslinde de um processo instaurado para essa finalidade. 

 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=2213&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M


Demonstra o que se afirma o fato de que, ciente da absoluta relevância de 

se assegurar a efetividade das disposições constitucionais que limitam a atuação 

do Estado e a necessária possibilidade de responsabilização de seus agentes, o 

legislador pátrio dedicou ao tema todo o Capítulo IV da Lei 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990. 

 

Se por um lado garante a limitação dos poderes do Estado, a chamada 

Constituição cidadã previu, expressamente, direitos fundamentais como o direito à 

vida e o direito à saúde e a eles fez corresponder o dever de atuação do Estado 

para concretizá-los por meio de sua estrutura na qual a fundamentalidade e a 

proteção ao direito à vida, previsto no artigo 5º, caput e ao direito à saúde previsto 

no artigo 6º, caput, não podem ser compreendidas senão conjuntamente, dada 

sua natureza e os meios para sua garantia.  

 

Assim, é lítico afirmar que cumprir as normas que se teleologicamente 

dirigidas à proteção do direito à saúde é respeitar o direito à vida, ambos 

protegidos com ênfase pela Constituição. Entretanto, não bastaria à Constituição 

simplesmente mencionar um catálogo de direitos sem estabelecer os meios para 

efetivá-los. Isso seria dar ao texto constitucional um caráter meramente simbólico, 

desprovido de efetividade instrumental-normativa e, portanto, sem capacidade 

para incidir na realidade social a não ser enquanto carta de princípios capaz, tão 

somente, de declarar intenções. 

 

Por isso, uma vez tornados objeto de prestação do Estado, tais direitos 

contam com a incontornável imposição feita aos Poderes Públicos de atuar para 

sua concretização. Para tanto, o Estado brasileiro, em seus três níveis, conta com 

a estrutura da Administração Pública e de seus servidores para, no exercício de 

suas múltiplas funções, trabalhar pela realização dos comandos constitucionais. 

 

O fundamento da possibilidade de responsabilização do servidor público 

não é outro senão garantir que as normas constitucionais e legais que regem a 

Administração Pública sejam dotadas de atributos que obrigam seu cumprimento 

e desestimulam seu descumprimento ou seu cumprimento deficitário, além de, 

nas hipóteses em que isso é possível, assegurar o ressarcimento de eventuais 

danos causados. 

 



Com esse objetivo, ao erigir as estruturas mínimas necessárias ao 

funcionamento do Estado brasileiro, a Constituição da República Federativa do 

Brasil disciplinou a Administração Pública, enfaticamente em seu artigo 37, 

prevendo em diversos dispositivos a necessária responsabilização dos agentes 

por condutas que demonstrem desconformidade com seus desígnios. Nesse 

passo, cabe transcrever os dispositivos constitucionais que corroboram a linha 

argumentativa até aqui tecida. 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 e, também, ao seguinte: 

 

(...) 

 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário 

na administração pública direta e indireta, regulando 

especialmente 

 

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços 

públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços 

de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e 

interna, da qualidade dos serviços; 

 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a 

informações sobre atos de governo, observado o disposto no 

art. 5º, X e XXXIII; 

 

III - a disciplina da representação contra o exercício 

negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na 

administração pública; 

 

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a 

suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, 

a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 



forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação 

penal cabível. 

 

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos 

praticados por qualquer agente, servidor ou não, que 

causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas 

ações de ressarcimento.” 

 

Seguindo por essa linha, o parágrafo sexto do mesmo artigo traz a previsão 

de responsabilização dos agentes públicos como forma de garantir o cumprimento 

de suas funções, que em um plano ampliado, significam o pleno funcionamento 

do Estado e, logicamente, a garantia de direitos por meio das prestações 

constitucionalmente previstas como atribuições suas. O dispositivo mencionado 

tem o seguinte texto: 

 

“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa.”  

 

Como se nota, a simples leitura dos dispositivos afasta qualquer dúvida 

sobre a estatura constitucional dos mecanismos de efetivação de direitos 

fundamentais por meio de prestações atribuídas à Administração Pública, tendo a 

coercibilidade das normas como um elemento que assegura seu cumprimento e, 

por conseguinte, a fruição de tais direitos pela sociedade. 

 

Em outras palavras, levando em consideração o conteúdo da Medida 

Provisória nº 966, de 13 de maio de 2020, a flexibilização pretendida conduz ao 

enfraquecimento da aplicabilidade de todas as normas que obrigam o Estado e 

seus agentes a uma atuação consentânea com a com a efetivação de direitos 

fundamentais como o direito à saúde e o direito à vida. 

 

A Medida Provisória, da forma como editada, afronta os preceitos de 

moralidade e eficiência exigidos parâmetro para toda e qualquer atividade da 

administração pública, pois, em tese, possibilitará que agentes públicos não 



sejam responsabilizados por atos e omissões juridicamente relevantes durante a 

pandemia que estamos vivendo. 

 

Em ultima instância, aceitando a vigência da Medida Provisória em 

referência, poderão sair de ilesos os agentes públicos do Estado do Rio de 

Janeiro que estão sendo investigados pelo Ministério Público Estadual por 

supostas compras superfaturadas de 59 respiradores1, entre tantos outros atos de 

improbidade possíveis.  

 

Outro episódio que igualmente poderá ficar sem responsabilização o 

agente público, também no Estado do Rio de Janeiro, diz respeito ao Ex-

subsecretário de Saúde Gabriell Neves, preso no último dia 07/04, sob suspeita 

de compra de respiradores, máscaras de proteção e testes rápidos por 

valores evidentemente superfaturados2.  

   

A Medida Provisória afigura-se inconstitucional em razão da mitigação da 

responsabilização dos agentes do Estado, ou seja, por impor tratamento menos 

rigoroso do que o previsto pela Constituição quando de sua atuação em 

desacordo com normas e orientações relacionadas à proteção da saúde da 

população brasileira, o que se reveste de especial gravidade em um contexto de 

crise sanitária no qual se combate o alastramento de um vírus letal.  

 

Trata-se de hipótese em que se nota flagrante a inconstitucionalidade 

material pois, afora todo o descasamento da norma editada com os imperativos 

de ordem objetiva colocados pela realidade, a Medida Provisória em análise é 

juridicamente inviável porque incompatível com disposições constitucionais 

expressas. 

 

4.  OS FUNDAMENTOS DA MEDIDA CAUTELAR 

 

Conforme acima cuidadosamente explanado, a plausibilidade jurídica da 

cautelar abaixo pedida é devidamente verificada nas determinações 

constitucionais de proteção da vida, de efetiva garantia do direito à saúde e da 

observação da segurança jurídica, bem como em toda a estruturação 

constitucional da responsabilidade jurídica do estado e seus agentes. 

                                                             
1
 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/15/mprj-investiga-se-compra-de-

respiradores-pulmonares-pelo-governo-foi-superfaturada.ghtml 
2
 https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/05/07/mp-do-rio-faz-operacao.htm 



 

Por outro lado, o risco iminente de risco decorrente da manutenção da 

eficácia do ato normativo impugnado está devidamente comprovado na indicação 

que ele faz para agentes públicos de que os princípios da probidade reforçada e 

da eficiência têm pouca cara normativa, logo, sua observação, no momento em 

que deveriam ser observados com ainda mais rigor, pode ser relaxada. 

 

Ressaltamos que a presença do o fumus boni juris está plenamente 

configurado, tendo em vista todas as violações constitucionais apontadas que 

tentam isentar os agentes públicos da responsabilização administrativa e civil. 

Igualmente configurado o periculum in mora, pois a MP passa a produzir seus 

efeitos imediatos, que em tese poderão inclusive interferir em investigações já em 

curso com as apontadas acima.  

 

 Diante da presença dos requisitos legais, ou seja, fumus boni juris e o 

periculum in mora, requer o autor, liminarmente, o deferimento de medida cautelar 

para sustar os efeitos do ato normativo impugnado até o julgamento de mérito da 

presente ação de controle de constitucionalidade.  

 

5. OS PEDIDOS 

 

Diante de tudo o acima exposto, a Associação Brasileira de Imprensa - ABI 

requer: 

 

1 – Seja deferida, liminarmente, medida cautelar para imediatamente 

sustar os efeitos do ato normativo impugnado (Medida Provisória 

966/2020) até o julgamento de mérito da presente; 

 

2 – No mérito, após a regular tramitação do feito, a confirmação da 

medida cautelar e, consequentemente, a declaração da 

inconstitucionalidade do ato normativo impugnado (Medida 

Provisória 966/2020).  

 

Nestes Termos 

Pede Deferimento 

 

Do Rio de Janeiro para Brasília, 14 de maio de 2020. 



 

 

ÁLVARO SÉRGIO GOUVÊA QUINTÃO 

88058 OAB/RJ 

 

 

ÍTALO PIRES AGUIAR               THIAGO SALLES 

                              163402 OAB/RJ                       196982 OAB/RJ 

 

 

 

DOCUMENTOS EM ANEXOS 

- Procuração; 

- Estatuto da Associação Brasileira de Imprensa – ABI; 

- Ata de posse da atual direção da Associação Brasileira de Imprensa – ABI; 

- Cópia da MP 966/2020. 
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