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ANDRÉ BUENO GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, acadêmico de 
Direito, devidamente registrado sob o n.º 146.913 na Universidade Católica 
Dom Bosco, estagiário da Advocacia,  regularmente inscrito nos quadros da 
OAB/MS sob o n.º 7.697-E, registrado no CPF/MF sob o n.º 046.782.531-90, 
com endereço na Rua Pio Rojas,  348, Monte Castelo,  Campo Grande-MS, CEP 
79.010-410, com título eleitoral número 024739001961, Seção 87, Zona 10, 
Município de Aquidauana-MS, cidadão em pleno uso e gozo de seus direi tos 
civis e políticos,  meio de seu Advogado que esta assina, vem, 
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 
5.º,  LXXIII,  da Constituição Federal  e disposit ivos da Lei n.º 4.717/65, 
ajuizar  

AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR  

em desfavor de DILMA VANA ROUSSEFF ,  brasileira,  divorciada,  economista, 
Presidente da República Federativa do Brasil,  com endereço no Palácio do 
Planalto, Praça dos Três Poderes,  em Brasília/DF, CEP 70.150-900, pelos 
fatos e fundamentos que passa a expor:  

1. PRELIMINARMENTE: DO FORO COMPETENTE  

1.  De acordo com o disposto no artigo 5° da Lei 4.717/65, que 
regula a Ação Popular, a competência para seu julgamento é determinada pela 



origem do ato lesivo a ser anulado, ou seja,  do juízo competente de primeiro 
grau, conforme as normas de organização judiciária.   

2.  Ainda que aqui se impugne um ato em vias de ser praticado 
pela Presidente da República — como será observado no presente feito — 
esse fato não possui, per si,  a aptidão para atrair a competência do Supremo 
Tribunal Federal, sendo competente, portanto, a Justiça Federal de primeira 
instância.  

3.  A Constituição Federal de 1988 não inclui o julgamento da 
Ação Popular na esfera da competência originária da Suprema Corte,  ainda 
que propostas em face do Congresso Nacional, de Ministros de Estado ou do 
próprio Presidente da República. Essa, al iás, tem sido a orientação 
jurisprudencial majoritária do Supremo Tribunal Federal , por falta de 
previsão específica do rol  taxativo do artigo 102 da Carta Magna (Pet . 
3422/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Britto,  DJ de 
2/12/2005; Pet.  3674/DF-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda 
Pertence,  DJ de 19/12/2006, dentre outros).  

4.  Logo, tendo em vista que a presente ação se destina a impedir a 
prática de ato contrário ao ordenamento jurídico pátrio por autoridade federal,  
a competência será da Justiça Federal de primeira instância.  

2. SÍNTESE DOS FATOS  

5.  Tendo em vista a condução coercit iva do Sr.  Luiz Inácio Lula 
da Silva para depor na operação Lava-Jato, conduzida perante a 14.ª  Vara 
Federal de Curitiba, as manifestações pelo impeachment  da presidente Dilma 
Rousseff, consideradas as maiores da história, a decisão da Justiça de São 
Paulo de transferir para o juiz Sérgio Moro a competência para decidir sobre 
o pedido de prisão feito pelo Ministério Público Estadual e a homologação, 
pelo Ministro Teori  Zavascki, da delação premiada prestado pelo Senador 
Delcídio do Amaral  Gomez (PT-MS), a Presidente da República nomeará o ex 
Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva (inscrito no CPF/MF 
sob o n.º 070.680.938-68),  para exercer o cargo de Ministro de Estado ou a 
Secretaria de Governo, com a finalidade de  dar a ele foro privilegiado para 
que seja julgado apenas pelo Supremo Tribunal Federal;  e reunificar as bases 



parlamentar e social da Presidente da República para tentar barrar o 
impeachment dela.  

6.  O ex-Presidente da República, Sr.  Luiz Inácio Lula da Silva,  
por sua vez, aceitou a nomeação, sendo que o anúncio ainda não foi  
oficializado apenas porque o Palácio do Planalto foi surpreendido com a 
divulgação da notícia de homologação de acordo de delação premiada feita  
pelo Senador Delcídio do Amaral Gomez. 

7.  Sucede que o ex-Presidente Sr. Luiz Inácio Lula da Silva vem 
sendo alvo de investigações na operação Lava-Jato, tendo, inclusive, sido 
delatado pelo Senador Delcidio Gomes do Amaral Gomez (PT-MS), em fatos 
gravíssimos narrados em delação premiada homologado pelo Ministro Teori 
Zavascki,  justamente porque acompanhadas de provas,  além de ter sido 
denunciado pelo Ministério Público Paulista como incurso nos delitos 
lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.  Sem falar que,  na operação Lava-
Jato, foram encontrados sob sua provável custódia relíquias do Palácio do 
Planalto, como, por exemplo, Crucifixo, Adaga de ouro de diamantes,  
faqueiro dado ao ex-presidente Figueiredo pela rainha da Inglaterra, etc.  

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

8.  A ação popular é o meio constitucional adequado para que 
qualquer cidadão possa evitar a prática ou pleitear a invalidação de atos 
administrativos ilegais e lesivos ao patrimônio público,  à moralidade pública 
e outros bens jurídicos indicados no texto constitucional.   

9.  No caso em tela vale-se da presente ação popular para evitar a 
prática de ato administrativo ilegal e contrário à moralidade pública,  cujo o 
porvir revelará.  

3.1. DESVIO DE FINALIDADE 

10.  No caso em tela, a demandada nomeará o Sr. Luiz Inácio Lula 
da Silva para exercer o cargo de Ministro de Estado ou a Secretaria de 
Governo, cuja finalidade, segundo o próprio nomeado e integrantes ligados ao 
Part ido dos Trabalhadores e equipe da atual Presidência da República é   



-- dar a ele foro privilegiado para que seja julgado apenas pelo 
Supremo Tribunal Federal;  

--  reunificar as bases parlamentar e social da Presidente da 
República para tentar barrar o impeachment dela.  

11.  Mas nenhum desses dois objetivos (reais, não os simulados) 
tem ligação com o interesse público ou da coletividade, antes, saciam apenas 
projetos particulares do ex-presidente Lula, da Presidente Dilma Rossef ou 
até mesmo do Partido dos Trabalhadores.  Aliás, o próprio Lula disse que sua 
nomeação tem por finalidade “salvar o nosso projeto” (Estadão, 14 Março 
2016 | 18h 03 Atualizado: 15 Março 2016 | 07h 29).  

12.  Além disso,  sabe-se que o Brasil adota o sistema de foro por 
prerrogativa de função para os que exercem determinados cargos públicos. 
Porém, a competência muda ao início ou durante a ação penal, de acordo com 
o interesse do réu, posto que este estão sujeitos ao provimento ou 
desprovimento do cargo, e até mesmo à renúncia. Assim, com exceção da ação 
penal 470 (a chamada ação do “mensalão), as demais ações penais originárias 
quase sempre acabam em prescrição. 

13.  No caso em tela está o ex-Presidente da República Luiz Inácio 
Lula da Silva, acusado da prática de delitos de lavagem de dinheiro e 
falsidade ideológica (segundo denúncia oferecida contra ele pelo Ministério 
Público Paulista), foi convidado pela Presidente da República para ocupar um 
cargo que lhe dê foro privilegiado, ou seja, dar-lhe a possibil idade de livrar-
se da primeira instância para responder no Supremo Tribunal Federal .  

14.  Não custa acrescentar que o Senador Delcídio do Amaral 
narrou fatos no mínimo curiosos,  como, por exemplo, a nomeação de Ministro 
do Superior Tribunal de Justiça para conceder habeas corpus  na operação 
Lava-Jato.  

15.  Assim, o autor entende que o ato de nomeação do Sr.  Luiz 
Inácio Lula da Silva para ocupar qualquer cargo nomeado pela Presidente da 
República configura em ato administrativo nulo por desvio de finalidade. 



16.  Pouco importa a justificativa dissimulada empregada na 
nomeação que se visa barrar, pois o interesse público (aquele cujo todo 
poder emana e por ele é exercido) foi  ouvido nas ruas no último domingo, 
dia 13.3.2016, na maior manifestação popular da história do nosso país, 
onde todos, a uma só voz, fizeram ecoar por quase todo o território 
nacional gritos de “Fora Lula”, “Fora Dilma” e “Fora PT”. 

17.  O art . 2º  da Lei 4.717/65 preve: “Art.  2º São nulos os atos 
lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos 
casos de: a) incompetência; b) vício de forma; c) ilegalidade do objeto; d) 
inexistência dos motivos; e) desvio de finalidade”.  

18.  Segundo o parágrafo único do aludido dispositivo, “a 
conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas: (. . . )  
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a 
fim diverso daquele previsto,  explíci ta ou implicitamente,  na regra de 
competência .” 

19.  Maria Silva Zanella di Pietro ensina:  

“pode-se dizer que ocorre o desvio de poder quando o agente 
pratica o ato com inobservância do interesse público ou com 
objetivo diverso daquele previsto explíci ta ou implicitamente 
na lei.  O agente desvia-se ou afasta-se da finalidade que 
deveria atingir para alcançar resultado diverso, não amparada 
pela lei” ( in  Direito Administrativo, 18 ed. , São PauloAtlas, 
2005, p. 232).  

20.  Hely Lopes Meirelles leciona: 

“o desvio de f inalidade  ou de poder  se verifica quando a 
autoridade, embora atuando nos limites de sua competência, 
pratica o ato por motivos ou com fins diversos dos objetivados 
pela lei  ou exigidos pelo interesse público”(in Direito 
Administrat ivo Brasileiro,  14. ed. São Paulo:  RT, 1989, p.  
92.).  



21.  Questão aparentemente difícil seria saber, no caso concreto, 
quando pela existência ou não de simulação, pois a ato praticado sempre viria 
contaminado de premissas aparentemente verdadeiras,  porém, falsas.  Para 
tanto, recorre-se à lição de Vladimir Passos de Freitas:  

“A resposta está na análise das circunstâncias.  Por exemplo, 
imagine-se que um médico renomado, portador de títulos 
acadêmicos, seja convidado para assumir a Secretaria de Saúde 
do Estado e que responda, no Juizado Especial Criminal, pelo 
crime de lesões corporais leves, em virtude de um soco 
desferido em seu vizinho em meio a uma acalorada discussão 
em assembleia de condomínio. Seria ridículo imaginar que a 
indicação de seu nome visava subtrair do JEC a competência 
para processá-lo,  passando-a ao Tribunal de Justiça.  
No entanto, diversa será a situação se a indicação for feita a 
um dentista envolvido em graves acusações de estupro de 
pacientes para ocupar o cargo de ministro dos Transportes, no 
momento exato em que o Tribunal de Justiça julgará apelação 
contra sentença que o condenou a 20 anos de reclusão. Aí o 
objetivo será flagrantemente o de evitar o julgamento pelo TJ e 
a manutenção da sentença condenatória e a sua execução 
imediata,  transferindo o caso para o Supremo Tribunal Federal. 
O ato administrativo será nulo por evidente desvio de 
finalidade” (in  Nomeação para dar foro privilegiado a réu é ato 
administrativo nulo.  Disponível  em: 
http://www.conjur.com.br/2016-mar-13/segunda-leitura-
nomeacao-dar-foro-privilegiado-reu-ato-administrativo-nulo, 
acesso em 15.3.2016).  

3.2. (I)MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

22.  Não bastasse o escancarado desvio de finalidade, a  
nomeação do Sr.  Luiz Inácio Lula da Silva já se denota tratar-se ato político-
administrativo absolutamente imoral, que atenta contra o princípio da 
moralidade nos termos do art . 37 da Constituição Federal,  algo curial  para a 
atual Administração Federal .  

http://www.conjur.com.br/2016-mar-13/segunda-leitura-nomeacao-dar-foro-privilegiado-reu-ato-administrativo-nulo
http://www.conjur.com.br/2016-mar-13/segunda-leitura-nomeacao-dar-foro-privilegiado-reu-ato-administrativo-nulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


23.  Afinal  de contas, no meio do turbilhão de acontecimentos e no 
calor da maior manifestação popular da história do país – na qual a vontade 
do povo é apenas o fim da imoralidade administrativa,  fim da corrupção, além 
dos gritos de “Fora PT”, “fora Dilma” e fora “Lula” – a Presidente da 
República está prestes a nomear justamente o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, 
cidadão amplamente investigado na operação Lava-jato, além de ter sido 
denunciado pelo Ministério Público Paulista como incurso nos delitos de 
lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.  Sem falar que,  na operação Lava-
Jato, foram encontrados sob sua provável custódia relíquias do Palácio do 
Planalto, como, por exemplo, Crucifixo, Adaga de ouro de diamantes e 
faqueiro que a Rainha da Inglaterra presenteou o ex-Presidente Figueiredo. 

24.  Não custa acrescentar que o Senador Delcídio do Amaral 
narrou fatos no mínimo curiosos e extremamente graves em relação ao Sr.  
Luiz Inácio Lula da Silva.  Por mais que vigore o princípio da presunção de 
inocência,  não se pode deixar de levar em consideração que na vida pública 
impera a máxima da mulher de Cesar,  segundo o qual “não basta ser honesta,  
tem que parecer honesta”.  

25.  Ao se colocar prestes a nomear o ex-presidente,  a Sra. DILMA 

VANA ROUSSEFF, longe de atuar por motivos de estado,  dá de ombros aos 
anseios sociais e apenas instiga ainda mais a descrença da população frente ao 
Poder Executivo Federal , já que ninguém quer ver pessoas contra quem pesam 
enormes suspeitas – inclusive com pedido de prisão pendente de apreciação – 
à frente de um dos cargos públicos mais elevados da nação. 

26.  Mais:  a demandada, ao proceder assim, está afetando a própria 
credibilidade do Supremo Tribunal Federal, na medida em que o cidadão mais 
simples – leigo em direito – bem poderia questionar por que o Sr.  Lula 
gostaria tanto de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal , senão por 
influência direta na independência dos Ministros, sendo que na primeira 
instância ele teria direi tos a muito mais recurso podendo se defender em três 
instâncias? 

27.  São situações que afetam a credibilidade pública das 
instituições que o estadista deveria evitar em momentos delicados,  os quais 
exigem do agente político rigor ainda maior na nomeação de seus aliados, 
sempre em busca do que é melhor ao interesse público, que,  aliás, foi bem 



claro nas últimas manifestações – repita-se, as maiores da história –:  quer 
Lula, atualmente sob densa investigação, longe do atual  Governo Federal .  

28.  Dessa forma, atenta também contra o princípio da moralidade 
administrativa em que o homem público tem que ser probo e zelar pelo direito 
e pelos princípios da administração pública, e não para fins pessoais.  É 
inadmissível que o erário público sofra danos devido aos devaneios 
individuais,  de homens públicos ou não. A Consti tuição da Republica 
Federativa do Brasil  dispõe regras gerais para a administração pública em seu 
art . 37,  caput,  in litteris: “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 da legalidade, impessoalidade, 
moralidade ,  publicidade e eficiência. ..”.  

29.  Na lição do emérito Professor Celso Antônio Bandeira de 
Mello sobre o princípio da moralidade administrativa:  

“a Administração e seus agentes têm de atuar na conformidade 
de princípios éticos.  Violá-los implicará violação do próprio 
Direito, configurando, il ici tude que a sujeita a conduta viciada 
a invalidação, porquanto tal princípio assumiu foros de pauta 
jurídica, na conformidade do art . 37 a Constituição.” (Curso de 
Direito Administrativo/ Celso Antônio Bandeira de Mello.  – 29 
ed. , Malheiros Editores, 2012, p. 122).  

4. MEDIDA LIMINAR 

30.  As provas produzidas junto com a presente inicial,  bem como 
os argumentos nela contidos, demonstram a plausibilidade do direito 
invocado, visto que a autoridade pública demandada está em vias de praticar 
uma inequívoca violação aos comandos constitucionais e ao princípio da 
moralidade administrativa.   

31.  O fumus boni iuris  pode ser facilmente depreendido dos 
argumentos já expostos nesta exordial , na medida em que são demonstradas 
evidentes violações ao ordenamento jurídico e ofensa aos princípios basilares 
que devem reger a administração pública.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


32.  Por outro lado, o periculum in mora  decorre da manifesta e 
pública intenção da ré em nomear o Sr.  Luiz Inácio Lula da Silva para exercer 
o cargo de Ministro de Estado ou de Secretário de Governos, o que, para além 
de agredir o princípio da moralidade administrat iva e a proibição de desvio de 
finalidade, ainda gerará lesão ao Erário, com novos gastos de recursos 
públicos.  

33.  São essas, d.  Julgador,  as razões que justificam a concessão de 
medida liminar,  com a determinação judicial de vedar a nomeação do Sr.  Luiz 
Inácio Lula da Silva (inscrito no CPF/MF sob o n.º 070.680.938-68), para 
exercer o cargo de Ministro de Estado ou a Secretaria de Governo até o 
julgamento definitivo desta ação popular.  

5. PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

34.  Ante o exposto, o autor popular pede: 

a) seja concedida a medida liminar pleiteada, com a 
antecipação da tutela pretendida,  para de vedar a nomeação do Sr.  Luiz Inácio 
Lula da Silva (inscri to no CPF/MF sob o n.º 070.680.938-68), para exercer o 
cargo de Ministro de Estado ou a Secretaria de Governo até o julgamento 
definit ivo desta ação popular;    

b) alternativamente,  na hipótese de já ter havido a nomeação 
ou posse do Sr.  Luiz Inácio Lula da Silva (inscrito no CPF/MF sob o n.º  
070.680.938-68), seja determinada a sustação de todos efeitos do decreto de 
nomeação, a fim de que seja impedida a sua posse ou exercício no cargo até o 
julgamento de mérito desta ação; 

c) a citação da demandada, no endereço acima indicado, para 
que, querendo, conteste a presente ação popular, sob pena de revelia e 
confissão quanto à matéria de fato, de acordo com o disposto pelo artigo 319 
do Código de Processo Civil;  

d) a citação da União, na pessoa de seu representante legal, 
especialmente para que, nos termos § 3º do art . 6º da Lei 4.717/65, exerça sua 
faculdade de atuar ao lado do autor na defesa do patrimônio público;  



e) a intervenção do Ministério Público Federal  

f)  o julgamento da procedência da presente ação, 
determinando-se a definitiva vedação à nomeação do Sr. Luiz Inácio Lula da 
Silva (inscri to no CPF/MF sob o n.º 070.680.938-68);  

35.  g) alternativamente,  na hipótese de já ter havido a nomeação 
ou posse do Sr.  Luiz Inácio Lula da Silva (inscrito no CPF/MF sob o n.º  
070.680.938-68), seja determinada a anulação do decreto de nomeação;  

h) a condenação da demandada em custas processuais e 
honorários advocatícios.  

i) equisição: ao Supremo Tribunal Federal requisitando cópias 
da delação premiada prestada pelo Senador Delcídio Gomes do Amaral,  e à 
14.ª Vara Federal  de Curitiba requisitando informações e cópias das  
investigações existentes contra o Sr.  Luiz Inácio Lula da Silva na operação 
Lava-Jato, bem como cópia da denúncia contra ele oferecida pelo Ministério 
Público Paulista e encaminhada para a 14.ª  Vara Federal  de Curitiba pela 
justiça paulista;  sob pena de desobediência,  requisição à Presidência da 
República de correspondências, e-mails,  agendamentos de reuniões,  atas e 
demais documentos relacionados ao convite de nomeação do Sr.  Luiz Inácio 
Lula da Silva para Ministro do Estado ou Secretário de Governo; requisição 
ao ilustre Procurador Geral de República,  Dr.  Rodrigo Janot,  das delações 
premiadas feitas na operação Lava-Jata em que conste nome da demandada e 
do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva.  

j) os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que o 
autor popular não está em condições de arcar com as custas do processo e 
honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento.  

36.  Protesta pela produção de todas as provas admitidas em 
direitos, principalmente prova documental, testemunhal, depoimento pessoal,  
pericial  e as demais admitidas para elucidação dos fatos alegados,  na fase 
própria, registrando, desde logo, a autenticidade dos documentos e anexos 
acostados a esta exordial .  

37.  Dá a causa o valor de 7 reais.  



Termos em que, pede deferimento.  

Campo Grande, 15 de março de 2.016 

 
Juliano Quelho Witzler Ribeiro 

OAB/MS 15.116-A 
                                            
 

André Bueno Guimarães 
OAB/MS 7.697-E 


