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EXCELENTÍSSIMO   SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA  _____ VARA 

FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL 

  

 

 

GABRIELLY LETICYA LOPES DOS SANTOS, brasileira, solteira, estudante, inscrita no 

CPF nº 046.987.741-36, RG 3.087.582, Título de Eleitor nº 0264.5051.2089- Zona 016, 

Seção 0137 residente e domiciliada na QNO 4, conj. 7, Ceilândia Norte -DF; 

RODRIGO CABRAL CASTILHO, solteiro, estudante, inscrito sob o CPF nº 055.213.961-

01, RG nº 3.289.130, Título de Eleitor nº 0246.5278.2046, Zona 011, Seção 0230 

residente e domiciliado SQSW 303, Bloco F, apt. 203 - Distrito Federal; 

SAMMUEL AUGUSTO RAMOS PEREIRA, brasileiro, solteiro, servidor público, CPF nº 

055.310.481-06 e Título de Eleitor nº 0232.7904.2046 - Zona 008, Seção 0695, 

residente e com domicílio eleitoral seção judiciária do Distrito Federal, com endereço 

em QNP 06 conjunto B lote 06, nº, CEP 72240-802, neste ato representados por 

advogado com procuração em anexo, vem, com fundamento no inciso LXXIII, do artigo 

5º da CF/88 e na específica Lei nº 8.717/65, propor a presente 

  

AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR 

  

contra a UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 

00.394.449/0014-50, a ser citada na pessoa do Procurador-Geral da União em Brasília-

DF, com endereço na SIG, Quadra 06, Lote 800, 2º Andar, Sala 225-F Ed. Palácio Alberto 

de Britto Pereira e CEITEC S.A. em Liquidação, empresa pública federal, com endereço 
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em Estrada João de Oliveira Remião, 777 Porto Alegre/RS - Brasil - CEP 91550-000, 

devendo ser citado na pessoa do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro,e o faz 

pelos fundamentos de fato e de direito a segui: 

1  - DOS FATOS 

          A CEITEC é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações (MCTI) que atua no segmento de semicondutores desenvolvendo soluções 

para identificação automática (RFID e smartcards) e para aplicações específicas. A 

empresa projeta, fabrica e comercializa circuitos integrados para diferentes aplicações. 

Localizada em Porto Alegre (RS), desempenha o papel estratégico no desenvolvimento da 

indústria de microeletrônica do Brasil. 

         A empresa pública foi criada pela lei 11.759/2008 e estava em pleno funcionamento 

desde então. Possui em seu quadro um corpo técnico altamente qualificado, com cerca de 

200 profissionais, dos quais mais de 70 engenheiros, cuja experiência e formação são 

únicas na América Latina. 

         Essa empresa possui relevância para vários aspectos, não somente tecnológicos ou 

econômicos, mas sobretudo com vistas a garantir a soberania deste país. Sua liquidação 

foi autorizada pelo decreto 10.578/2020 e segue em curso até a data de ajuizamento 

desta ação. 

Irresignado como cidadão brasileiro, o autor desta ação teme ver seu país cada vez 

mais dependente tecnologicamente e inserido na lógica de exportador de produtos 

primários e importador de produtos com valor agregado, o que nos manterá pobres e 

desiguais. 

2  - DO DIREITO 

2.1  – DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR 
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O art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal de 1988 (CF), admite a impetração 

da ação popular, por qualquer cidadão, visando anular, dentre outros, ato lesivo ao 

patrimônio da União, incluindo-se suas empresas públicas. A Lei 4.717/65 estabelece o 

rito da presente ação. 

A edição do decreto 10.578/2020 é ato lesivo ao patrimônio público e não merece 

seguir produzindo efeitos jurídicos. 

 

Assim, o ajuizamento do presente feito é cabível. 

  

2.2  - DO SUJEITO ATIVO – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM 

  

Neste particular, atualmente, a Constituição de 1988, ampliando as hipóteses de 

cabimento da presente tutela popular, preceitua em seu art. 5º, LXXIII, o seguinte, in 

verbis: 

  

“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”. 

 

Assim, conforme preconiza o texto Constitucional, o sujeito ativo da Ação Popular é 

qualquer cidadão, porém, assim considerado o que se encontra apto a exercer os direitos 
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políticos, votar e ser votado, cujo exercício dos direitos políticos depende do alistamento 

eleitoral e prova da cidadania, para ingresso em juízo, tem de ser feita com o título 

eleitoral, conforme o disposto no art. 1º,§ 3º da Lei 4.717/65, prova esta que se faz com a 

juntada do título do autor. 

  

2.3  - DO SUJEITO PASSIVO 

  Segundo o disposto no artigo 6º, caput, da Lei nº 8.717/65, são sujeitos passivos 

da ação popular: 

“as pessoas jurídicas de que tenha emanado o ato lesivo e 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.” 

Deste diploma legal, dentre eles, sobressai o chefe do poder executivo federal,qual 

seja o Sr Presidente de República Jair Messias Bolsonaro, que praticou, ao editar o decreto 

10.578/2020, o ato lesivo. 

  

2.4  – DOS ATOS LESIVOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

  

O caso em tela retrata a desestatização, por meio de liquidação, de empresa 

pública. A empresa em questão é de imensurável importância para o patrimônio 

público brasileiro. A importância dessa área, qual seja a de produção de chips, se 

mostra cada vez mais estratégica com o avançar da necessidade tecnológica no mundo. 
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Aliás, sem a produção tecnológica não seria possível avanços recentes no próprio 

sistema judiciário brasileiro. Redigir e ler este documento com tamanha rapidez, 

comparado às formas de se fazer isto a meio século atrás é um privilégio que os 

microchips ajudaram a tornar possível, possuindo o Brasil considerável potencial na 

área. 

 Excelência, um país não pode vislumbrar pleno desenvolvimento, igualdade e 

relevância no cenário internacional sem possuir um parque industrial diversificado, 

pois esta é a ferramenta que valoriza o capital humano ( essencialmente o intelectual) 

do país, gera renda e agrega valor ao que produzimos, podendo este país, em um futuro 

de médio a longo prazo, disputar mercados mundo afora. 

A história brasileira quanto à industrialização pode ser contada com muito 

pesar, visto que esta nação viveu de ciclos de plantio e mineração por séculos, 

importando bens de valor agregado. Nossa industrialização, de fato, somente pôde ser 

vislumbrada após a independência, e mesmo com este fato, ainda vimos o ciclo do café 

fazer desta commodity o núcleo da economia brasileira até o fim da dita “velha 

república” em 1930. 

A industrialização brasileira, que vinha a passos lentos até então, obteve um 

salto importante nas décadas de 1930 e 1940, continuando ( dentro dos limites de um 

país essencialmente pobre) até meados da década de 1980. Sem entrar em maiores 

detalhes para não alongar esta explanação e muito menos entrar em searas dos 

governos que antecederam, permearam ou sucederam este período, o fato é que o 

Brasil experimenta desde a década de 1980 perda da capacidade de produção 

industrial, o que coincide com épocas de baixo crescimento médio do Produto Interno 

Bruto proporcional e a adoção tácita do Brasil ao consenso de Washington ( regras 

básicas pregadas pelo FMI que incluem liberação irrestrita de importações, desuso de 

taxas protecionistas, privatizações etc).  
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Nenhum país desenvolvido chega a este nível sem ter protegido a sua indústria 

nascente e realizar parcerias entre setor público e privado, sobretudo para ganhar 

mercado em todo planeta. Dito tudo isso, não quero dizer que o Brasil deve abrir mão 

do setor primário da economia, que possui um papel relevante e justo, porém este setor 

não possui força para, sozinho, angariar a economia brasileira a outro patamar, pois 

como já dito, todas as nações ricas e desenvolvidas do planeta são potências industriais 

e possuem alta complexidade econômica (aqui não se restringe indústria à manufatura, 

abrangendo também a nova indústria “Tech”, aplicativos, softwares etc). Este país 

jamais chegará ao desenvolvimento econômico acreditando ser a “fazenda do mundo”, é 

necessário agregar valor ao nosso produto. Só para se ter um exemplo do que está 

sendo apresentado, excelência: somos os maiores produtores de café do mundo mas 

não somos o país que mais lucra com café e produtos relacionados, e sim a Alemanha, 

que não possui um pé plantado, mas possui empresas fabricantes de máquinas e agrega 

valor ao commodity comprado do Brasil de forma sistemática. Bem como países 

africanos, que exportam cacau ( e dependem do preço do commodity determinado em 

bolsas europeias) mas a Bélgica ( além de outros países) é quem realmente ganha com 

o produto, com a mesma premissa do país bávaro. 

Este país possui algumas empresas referências em seus setores como Embraer e 

Petrobras, mas podemos mais. Podemos entrar no cenário global de produtividade 

tecnológica. Não estamos fadados, por meio de uma teoria infundada de vantagem 

comparativa, a sermos produtores de produtos primários, numa lógica neocolonialista. 

O Brasil, ao liquidar a única empresa que desenvolve microchips e circuitos 

integrados na América Latina vai na contramão do mundo, que investe pesadamente 

no setor. Nesse sentido, é fundamental que o Brasil e suas instituições saibam da 

importância do desenvolvimento tecnológico como condição sine qua non para 

atingirmos níveis satisfatórios de riqueza, renda, igualdade social, empregabilidade, 

participação no comércio mundial, influência nas relações internacionais etc. 
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         Excelência, para se ter ideia, veja alguns exemplos de projetos e tecnologias 

desenvolvidas pela CEITEC: 

Desenvolvimento de um produto Nacional que contribui no combate ao COVID- 

19 está em fase de homologação com capacidade produtiva, para estes sensores, de 50 

mil unidades/dia. 

Desenvolvimento do passaporte segurança nacional (uma das 5 empresas no 

mundo homologadas para produzir chip do passaporte). A produção do passaporte 

nacional pela Ceitec (capa + chip) tem condições de oferecer o produto a um custo 

consideravelmente (40 a 50%) menor que o preço oferecido pelo atual fornecedor. 

Produtos para setor ferroviário. Toda cadeia de partes e peças para logística 4.0 

em homologação, proporcionando controle total da logística de vagões. 

Soluções de rastreabilidade para indústria automotiva, identificação de partes e 

peças. 

Etiquetas de rastreabilidade. Os correios têm um volume de 500.000.000 de 

cartas e encomendas que podem ser etiquetados eletronicamente, isso pode 

proporcionar um faturamento de dezenas de milhões. 

Solução de segurança para emplacamentos de veículos e pagamento de pedágios 

100% nacional. 

Capacitação para atender demandas estratégicas na área de defesa, como 

SISFRON, e órgãos de segurança pública estadual e federal, na área de saúde como 

sensores para detecção de doenças somente para citar alguns exemplos. 

A solução de extinção é fruto de uma análise imediatista e simplista. Ela afeta 

não só a empresa, mas condena todo o País a continuar no atraso e na dependência de 

tecnologia importada, abrindo mão de participar de um mercado de alto valor 
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agregado, com os óbvios reflexos negativos, em longo prazo, para a economia e a 

soberania nacionais. 

A Ceitec, dentro do Programa Nacional de Microeletrônica, é uma importante 

semente para que o setor se desenvolva, diminua o déficit comercial brasileiro em 

semicondutores e aproxime o Brasil dos países mais competitivos e inovadores. Abrir 

mão de tudo o que já foi construído com a Ceitec sem reconhecer seu potencial 

estratégico é abraçar o retrocesso, levando a uma perda imediata do capital humano em 

uma cadeia industrial ainda em fase de formação no Brasil. 

A liquidação da CEITEC S.A é ato lesivo contra patrimônio da União, mais 

especificamente à uma de suas empresas públicas, de acordo com artigo 1º da lei 

4.717/1965, não somente pelo grave dano exposto acima, mas principalmente pela 

ilegalidade do decreto que autorizou sua extinção, que será demonstrada a seguir. 

3 – DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

         Para além do que fora explanado anteriormente, é urgente que se determine a 

suspensão do processo de liquidação da empresa pública porque fere a legalidade 

estrita preconizada no artigo 37 da Constituição Federal: 

  

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: 
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O decreto 10.578/2020, que autorizou a liquidação da relevante estatal 

brasileira é eivado de um vício insanável, qual seja o de ilegalidade do objeto, de acordo 

com o artigo 2º da lei 4.717/1965 ( lei que regula ação popular): 

  

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades 

mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

c) ilegalidade do objeto; 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato 

importa em violação de lei, regulamento ou outro ato 

normativo; 

Explica-se: o referido instrumento normativo atenta contra a simetria legal no 

que tange à criação e extinção ( ou perda do controle estatal) de Sociedades de 

economia mista e empresas públicas. A lei 11.759/08 autorizou a criação da CEITEC 

S.A, logo apenas um instrumento normativo igual pode extingui-la ou repassar seu 

controle acionário para iniciativa privada. Um decreto não tem o condão e a força 

normativa suficiente para extinguir a empresa, isso decorre do princípio do paralelismo 

das formas, tal como explica o doutrinador Paulo Bonavides:"um ato jurídico só se 

modifica mediante o emprego de formas idênticas àquelas adotadas para elaborá-lo". 

Tal entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2019, 

quando ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 5.624, 5.846, 5.924 e 

6.029 decidiu: 

Decisão: Apregoada em conjunto as ADI 5.624 (MC-Ref), 

MC-ADI 5.846, MC-ADI 5.924 e MC-ADI 6.029. 

Preliminarmente, o Tribunal reconheceu a legitimidade ativa 
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da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo 

Financeiro – CONTRAF/CUT e a ilegitimidade ativa da 

Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa 

Econômica Federal – FENAEE. Votaram pelo referendo total 

da cautelar os Ministros Ricardo Lewandowski (Relator), 

Edson Fachin e Marco Aurélio, referendavam parcialmente a 

cautelar os Ministros Cármen Lúcia, Rosa Weber, Gilmar 

Mendes e Dias Toffoli (Presidente) e não referendavam a 

medida cautelar os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto 

Barroso, Luiz Fux e Celso de Mello, nos termos e limites dos 

respectivos votos proferidos. No mérito, em razão de voto 

médio, o Tribunal referendou, em parte, a medida cautelar 

anteriormente parcialmente concedida pelo Ministro 

Ricardo Lewandowski (Relator), para conferir ao art. 29, 

caput, inc. XVIII, da Lei nº 13.303/2016 interpretação 

conforme à Constituição Federal, nos seguintes termos: i) a 

alienação do controle acionário de empresas públicas e 

sociedades de economia mista exige autorização 

legislativa e licitação; e ii) a exigência de autorização 

legislativa, todavia, não se aplica à alienação do controle de 

suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode 

ser realizada sem a necessidade de licitação, desde que siga 

procedimentos que observem os princípios da administração 

pública inscritos no art. 37 da Constituição, respeitada, 

sempre, a exigência de necessária competitividade. Redigirá 

o acórdão o Ministro-Relator. Plenário, 06.06.2019. 
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Observa-se, portanto, que a extinção da empresa pública Ceitec S.A só poderia se 

dar por meio de lei ordinária, com óbvia aprovação legislativa. Conclui-se que, mesmo 

após todos os malefícios advindos de uma possível dissolução da empresa, o governo 

quiser liquidá-la, terá que fazê-la com autorização legislativa e não de forma arbitrária e 

ilegal. 

4  – DO PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR 

                   Excelência, é de extrema urgência que se determine a paralisação da 

liquidação da empresa pública CEITEC S.A. Seu capital humano já encontra-se 

prejudicado e sendo direcionado a empresas estrangeiras. Observa-se que não é 

problema algum empresas estrangeiras atuarem no Brasil, mas dado todo o contexto que 

isso está ocorrendo, constitui em dano irreparável ao país a curto e médio prazo. Por 

intermédio de uma medida manifestamente ilegal ( decreto 10.578/20) todo 

conhecimento produzido pela CEITEC S.A e todo potencial que esta empresa poderia 

atingir fica prejudicado e praticamente impossível de recuperação. Portanto, requer-se 

que determine a imediata paralisação de quaisquer atos relativos à liquidação da 

empresa e determine que a União siga as regras adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, 

ou seja, encaminhar projeto de lei para eventualmente liquidar a empresa pública. 

 

5 - DOS REQUERIMENTOS 

  

  

Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 
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a)   determine a suspensão liminar dos atos lesivos, fazendo cessar 

quaisquer atos relativos à liquidação da empresa pública CEITEC S.A; 

b)   a citação do instituto demandado, por meio da pessoa do Sr 

Presidente da República, para que, no prazo legal, conteste ou abstenha-se de contestar a 

presente Ação; 

c)   Determine à União que cumpra o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal e encaminhe Projeto de lei ao Congresso Nacional, caso deseje 

prosseguir à liquidação da empresa pública CEITEC S.A; 

d)      a intervenção do ilustre representante do Ministério Público, 

para acompanhar a demanda no que lhe couber; 

e)  a ISENÇÃO DE CUSTAS, na forma da lei; 

f)   provar o alegado por todo o gênero de prova admitida em 

Direito; 

  

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00, apenas para fins fiscais. 

  

 Nestes Termos, Pede Deferimento. 

  

 

Brasília – residência -, 27 de julho de 2021. 

  

Dângelo Saraiva  

OAB/DF nº 64.309 


