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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA __ VARA DE 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA CAPITAL 

 
“Apesar de ser atribuição privativa do Presidente da 

República a nomeação de Ministro de Estado (art. 84, 

inciso I, da CF), o ato que visa o preenchimento de tal cargo 

deve passar pelo crivo dos princípios constitucionais, mais 

notadamente os da moralidade e da impessoalidade (...) 

nesse contexto, o argumento do desvio de finalidade é 

perfeitamente aplicável para demonstrar a nulidade da 

nomeação de pessoa criminalmente implicada, quando 

prepondera a finalidade de conferir-lhe foro privilegiado”. 

(Ministro Gilmar Mendes, MS nº 34.070/DF). 

 

“Não existe liberdade absoluta em espaço algum, senão o 

governante poderia escolher apenas os seus familiares para 

todos os cargos. E por ser cargo político, isso seria 

permitido? De modo algum”. (Ministra Cármen Lúcia, RE 

nº 579.951/RN) 

 

Por seus advogados signatários, constituídos conforme 

procurações em anexo (Doc. nº 1) Gustavo da Cunha Pereira 

Valadares, brasileiro, casado, Deputado Estadual, filho de 

Luiz Otávio Mota Valadares e Vânia Reis da Cunha Pereira 

Valadares, portador do CPF 035.453.396-70 e RG M-

4.004.359, com endereço à Alameda das Constelações, 

723/103, Bloco 6, Vale dos Cristais, Nova Lima/MG, Gustavo 

de Faria Dias Corrêa, brasileiro, casado, Deputado Estadual, 

filho de Oscar Dias Corrêa Júnior e Adriana Maria de Faria 

Dias Corrêa, portador do CPF 028.712.996-92 e do RG M-

7.804-210, com endereço à Rua Rodrigues Caldas, 30, Bairro 

Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, Antônio Carlos 

Arantes, brasileiro, casado, Deputado Estadual, filho de José 

Arantes de Sousa e Luzia Vieira de Sousa, portador do 

CPF 389.650.116-04 e do RG M-2.185.048, com endereço à 

Avenida Alvares Cabral, 1155/1001, Lourdes, Belo 

Horizonte/MG, Dalmo Roberto Ribeiro Silva, brasileiro, 

casado, Deputado Estadual, filho de Demétrio Ribeiro Silva 
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Júnior e Dolores Volpini Ribeiro Silva, portador do 

CPF 063.166.206-59 e do RG MG-16.653.755, com endereço à 

Rua Gonçalves Dias, 2552/1502, Lourdes, Belo 

Horizonte/MG, Dilzon Luiz de Melo, brasileiro, casado, 

Deputado Estadual, filho de José Alves de Melo e Augusta 

Fabri de Melo, portador do CPF 073.703.006-25 e do RG M-

1.327.357, com endereço à Rua Tomaz Gonzaga, 401/1101, 

Lourdes, Belo Horizonte/MG, Fabiano Galletti Tolentino, 

brasileiro, casado, Deputado Estadual, filho de Ronaldo Lanza 

Tolentino e Marília Galletti Tolentino, portador do CPF 

004.525.196-75 e do RG M-6.606.672, com endereço à Rua 

Salinas, 1140/103 Bloco 2, Sidil, Divinópolis/MG e 

Washington Fernando Rodrigues, brasileiro, casado, 

Deputado Estadual, filho de João Rodrigues de Souza e Neuza 

Rodrigues Carvalho, portador do CPF 523.142.006-91 e do RG 

MG-3.277.051, com endereço à Rua Rodrigues Caldas, 79/5º 

andar,- Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, todos eleitores, 

conforme certidões de quitação eleitoral em anexo (Doc. nº 

2), vêm, respeitosamente, perante V. Exa., propor a presente  

 

AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR 

 

com fundamento nos artigos 5º, LXXIII, e 37, caput, e §1º, da 

Constituição, e dos artigos 1º e 2º, “e”, da Lei nº 4.717, de 

29.06.1965, em face do Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica 

de direito público interno, com sede na cidade de Belo 

Horizonte/MG, que deverá ser citado por meio da Advocacia-Geral 

do Estado, com sede na Rua Espírito Santo nº 495, Centro, Belo 

Horizonte; de Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado 

de Minas Gerais; e Carolina de Oliveira Pereira Pimentel, 

nomeada Secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento 

Social, ambos com endereço funcional na Rodovia Prefeito 

Américo Gianetti, s/nº (Cidade Administrativa), Serra Verdade, 

Belo Horizonte, MG. 
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I. DA VIABILIDADE DA AÇÃO POPULAR E DA 

LEGITIMIDADE ATIVA 

 

01. Não há dúvidas que a Ação Popular é instrumento vital e 

eficaz para que a sociedade civil possa atuar diretamente na 

defesa do patrimônio do Estado e da moralidade administrativa. 

 

02. Nesse sentido, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Teori Zavascki, em obra dedicada às ações coletivas, assenta que a 

“ação popular tem por objeto específico o de ‘anular ato lesivo’ a um 

dos seguintes bens jurídicos: (a) ao patrimônio público, (b) à 

moralidade administrativa (...)”1.  

 

03. No mesmo sentido é a jurisprudência do Superiror Tribunal 

de Justiça, que entende ser a ação popular instrumento propício 

para tutelar tanto o patrimônio público quanto o princípio da 

moralidade administrativa, confira-se: 

 
“(...)3. A ação popular protege interesses não só de ordem patrimonial 

como, também, de ordem moral e cívica. O móvel, pois, da ação popular 

não é apenas restabelecer a legalidade, mas também punir ou reprimir a 

imoralidade administrativa. Nesse duplo fim vemos a virtude desse 

singular meio jurisdicional, de evidente valor educativo (Rafael Bielsa, “A 

Ação Popular e o Poder Discricionário da Administração”, RDA 38/40). 

(...)”.2 

 
“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO POPULAR - LESÃO OU 

DANO AO ERÁRIO. 1. A ação civil pública subsumiu a ação popular que 

permaneceu importante em razão da específica legitimação para agir. 2. 

Âmbito da ação popular que não está limitada ao desfalque do patrimônio 

material. O desfalque pode ser do patrimônio paisagístico, ambiental, etc., 

ou do patrimônio moral. 3. Moralidade administrativa que pode ser 

resguardada via ação popular. 4. Recurso especial improvido.”3 

 

                                         
1
  ZAVASKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 

6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 53. 

2 
 STJ, REsp n° 579541/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ de 19.04.2004. 

3
  STJ, REsp n° 260821/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 19.05.03. 
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04. Quanto à legitimidade ativa, cumpre frisar que o tanto o 

artigo 5º, LXXIII, da Constituição, quanto o artigo 1º, caput, da Lei 

nº 4.717, de 29.06.1965 (Lei da Ação Popular), são enfáticos ao 

prescrever que “qualquer cidadão será parte legítima para propor”, 

sendo o autor, portanto, parte legítima à propositura da presente 

ação. 

 

05. Superadas essas questões de ordem processual, passar-se-á 

ao mérito da presente demanda. 

 

II. DO ATO LESIVO: A NOMEAÇÃO DA ESPOSA PARA 

CONFERIR-LHE FORO PRIVILEGIADO 

 

06. O ato lesivo consiste na nomeação de Carolina de Oliveira 

Pereira Pimentel para o cargo de Secretária de Estado de Trabalho 

e Desenvolvimento Social. A nomeação foi publicada no Diário 

Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 28.04.2016 (Doc. nº 03) e 

assinada pelo marido da Requerida, Fernando Damata Pimentel: 

 
“ATOS ASSINADOS PELO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO, EM 

DATA DE ONTEM: (...) 

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL (...) 

nomeia, nos termos do art. 90, I, da Constituição do Estado, CAROLINA 

DE OLIVEIRA PEREIRA PIMENTEL, para o cargo de SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.” 

 

07. O ato de nomeação deve ser considerado nulo por: (i) 

apresentar desvio de finalidade, pois evidentemente a nomeação 

ocorreu para conferir à Requerida Carolina de Oliveira Pereira 

Pimentel o foro especial por prerrogativa de função; e (ii) violar o 

princípio da moralidade pública, uma vez que a nomeação de 

cônjuge para o cargo de Secretária de Estado configura nepotismo. 

 

08. É preciso, então, que o Poder Judiciário de Minas Gerais 

impeça esse atentado contra os princípios republicanos, conforme 

será demonstrado a seguir. 



 

5 
 

 

III. DO DESVIO DE FINALIDADE NO EXERCÍCIO DA 

COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA 

 

09.  A aplicação do Direito ao caso concreto, como sabido, 

pressupõe o contexto. Afinal, “se toda norma válida requer um 

complemento coerente com todas as outras que podem ser 

aplicada prima facie à situação, então o significado das normas 

está se alterando em cada uma das situações. Desta maneira, 

dependemos da história, cada momento que encaramos uma 

situação que não poderíamos prever e que nos força a alterar 

nossa interpretação de todas as normas que aceitamos como 

válidas.” (Uma concepção normativa de coerência para uma teoria 

discursiva da argumentação jurídica. Cadernos de Filosofia 

Alemã, n. 6, p. 97).  

 

10. Assim, não se pretende refutar em TESE ou em ABSTRATO a 

competência discricionária do Governador para escolher as 

pessoas que irão ocupar cargos de provimento em comissão. 

 

11. É sabido que não se trata, propriamente, de ato vinculado. 

Indispensável, evidentemente, que o ato impugnado seja 

considerado no seu contexto, a revelar, ou não, a afronta à ordem 

jurídica. 

 

12. É que inexiste, no Estado Democrático de Direito, ato 

totalmente discricionário (até porque é o regime jurídico que 

outorga essa competência), sob pena de se admitir competência 

sem limites. É o regime jurídico vigente, portanto, que aponta os 

contornos da “margem de liberdade” do agente público. 

 

13. Cabível, por conseguinte, que haja violação ao regime 

jurídico, à ordem jurídica, por meio da prática de ato no exercício 

de competência discricionária. 
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14. Também não é incomum que essa afronta decorra de 

violação indireta à norma, isto é, que a ilegalidade decorra de 

desvio de finalidade. 

 

15. Por outro lado, não se desconhece certa mitigação ao 

controle jurisdicional relativamente a atos políticos, eis que 

definidores dos destinos da nação – como conceitua grande parte da 

doutrina pátria. Contudo, também nessas hipóteses não se trata 

de regra absoluta, vez que a ordem jurídica não pode ser ignorada 

quando fundados indícios revelem o desvio de finalidade. 

 

16. Posto isso, no caso concreto, fatos incontroversos devem 

ser considerados para se saber se houve ou não desvio de 

finalidade a macular a nomeação da esposa do Governador, 

Carolina de Oliveira Pereira Pimentel para o cargo de Secretária de 

Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. 

 

Primeiro: os Requeridos Fernando Pimentel e Carolina de 

Oliveira Pereira Pimentel são alvos da operação Acrônimo 

que investiga crimes de lavagem de dinheiro do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

por meio do operador Benedito de Oliveira Neto (conhecido 

como Bené) e da agência de publicidade e comunicação 

Pepper (Doc. nº 04). A operação foi deflagrada pela Polícia 

Federal e pelo Ministério Público em 2015 quando agentes 

cumpriram mandados de busca e apreensão de documentos 

na casa da Requerida (Doc. nº 05). A investigação segue no 

STJ nos autos do Inq nº 1.059 e com base nos documentos 

apreendidos os investigadores concluíram que Carolina de 

Oliveira Pereira Pimentel é sócia oculta da Pepper. 

 

Segundo: A Câmara dos Deputados instituiu a CPI do BNDES 

com o objetivo de investigar irregularidades ocorridas no 

âmbito do Banco entre 2003 e 2015, notadamente quando 

Fernando Pimentel foi Ministro do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio e Carolina Pimentel foi Assessora de 
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Imprensa do Presidente do BNDES. Segundo as investigações 

consubstanciadas no relatório parcial do sub-relator, 

Deputado Alexandre Baldy, há fortes indícios de que 

Carolina de fato era sócia da Pepper. Além disso, ficou 

comprovado que durante aquele período o BNDES celebrou 

contratos simulados para beneficiar a Requerida e repassou 

valores ao Requerido por meio da Pepper (Doc. nº 06). 

 

Terceiro: Em 03.03.2016, uma frente da operação Lava-Jato 

identificou pagamentos ilegais de empreiteiras para a 

campanha de reeleição da Presidente Dilma Rousseff em 

2014 por meio da agência Pepper (Doc. nº 07). 

 

Quarto: Em 25.03.2016, após as investigações da operação 

Lava Jato e Acrônimo a dona da agência de comunicação 

Pepper, Danielle Fonteles, assinou acordo de colaboração 

premiada e, como amplamente noticiado, o foco da delação 

seria o detalhamento da atuação de Carolina de Oliveira 

Pereira Pimentel e Fernando Pimentel na organização 

criminosa, o que será utilizado para fundamentar o relatório 

final da operação Acrônimo e o consequente oferecimento 

de denúncia (Doc. nº 08). 

 

Quinto: Em 24.04.2016 — dias antes da nomeação ora 

questionada —, foi noticiado que Bené também fechou 

acordo de colaboração premiada (Doc. nº 09). 

 

17.  Disso decorre que com as delações de Danielle e Bené a 

investigação da operação Acrônimo caminha-se para o final e, a 

qualquer momento, espera-se o oferecimento de denuncia em 

desfavor de Carolina de Oliveira Pereira Pimentel e Fernando 

Pimentel. 

 

18. No entanto, com a nomeação de Carolina de Oliveira Pereira 

Pimentel para o cargo de Secretária de Estado terá o efeito de 
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tumultuar a investigação, pois seu juízo natural passará a ser o 

egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). 

 

19. É razoável esperar que após a posse da Requerida o inquérito 

que tramita no STJ seja desmembrado e a parte que toca a Carolina 

de Oliveira Pereira Pimentel vá ao Tribunal de Justiça. 

 

20. Essa alteração pode ser gravíssima, não por qualquer 

questão envolvendo o TJMG, mas sim porque o Ministro Herman 

Benjamin vem cuidando há tempos da investigação e uma 

mudança de competência pode atrasar o oferecimento de 

denuncias. 

 

21. Com a chegada do processo ao TJMG é possível ainda que se 

questione diversos atos já praticados. Cada vez que o Tribunal 

proferir qualquer decisão, recursos e mais recursos serão 

interpostos perante o STJ e o STF dando à Requerida a 

possibilidade de protelar as investigações. 

 

22. Por outro lado, as delações de Danielle e Bené fornecerão 

informações relativas à atuação da agência Pepper em repasses de 

construtoras para campanhas eleitorais. Isso colocará a Pepper 

“na mira” da Lava Jato e, consequentemente, resultará na 

investigação da Requerida (sócia oculta da agência) por parte das 

autoridades responsáveis por essa operação em Curitiba. 

 

23. Destarte, as investigações referentes à operação Lava Jato só 

poderão se iniciar com autorização do TJMG. O trâmite de 

inquéritos judiciais é mais lento do que o de inquéritos na 

primeira instância. Além disso, a Requerida deixa de 

eventualmente ser julgada pelo juiz Sérgio Moro, titular da 13ª 

Vara Federal de Curitiba/PR, a quem compete o julgamento da 

operação. 
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24. É inegável que a nomeação terá o efeito de tumultuar essas 

duas grandes operações, razão pela qual há claro desvio de 

finalidade. 

 

25. De modo geral, a doutrina e a jurisprudência apontam a 

dificuldade de se fazer prova em casos de desvio de finalidade. O 

desvio de poder4 político não é de fácil comprovação. Talvez por 

isso tal comportamento venha sendo tolerado como se razões de 

Estado5 justificassem sua exclusão do âmbito de responsabilização 

pelos danos que venham a causar. 

 

26. No entanto, a necessidade de contenção dos poderes, 

inerente ao exercício de qualquer função pública, colocam em 

pauta a identificação do desvio de finalidade como modalidade de 

abuso de poder.  

 

27. Entretanto, a hipótese que leva ao ato ilegal, ora impugnado, 

surpreende pelo atendimento de todos os requisitos clássicos das 

hipóteses sempre narradas como exemplificativas do desvio de 

finalidade. Para além de sua ilegalidade, causa perplexidade o 

objetivo desviado que se pretende alcançar com a nomeação. De 

fato, restaria a pergunta: não configurando, esta sequência de 

atos, hipótese de desvio de finalidade, o que se teria como tal? 

 

28. A narrativa dos fatos e a análise das provas se adaptam a não 

mais poder na lição de Cretella Junior, ao afirmar haver desvio de 

poder quando “a autoridade, que tem competência ou poder 

discricionário para a prática de determinado ato, manifesta sua 

vontade, editando-o, dando-lhe nascimento, mas nessa operação erra 

                                         
4
  Existe alguma divergência quanto ao significado das expressões “desvio de poder” ou “desvio de 

finalidade”, “excesso de poder” e “abuso de poder”. Alguns autores entendem que as expressões 
seriam sinônimas, enquanto outros defendem que o “desvio de poder” seria modalidade do 
“excesso de poder” ou do “abuso de poder”. Na linha adotada por Crettela Junior, o trabalho 
segue a segunda corrente, entendendo como sinônimas apenas as expressões “desvio de poder” 
e “desvio de finalidade”. CRETELLA JÚNIOR, José. Anulação do ato administrativo por desvio de 
poder. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 14.  

5
  KANT, Immanuel. A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: Edições 70. 1995. 
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de alvo, afasta-se do fim previsto, para perseguir finalidade diversa 

da exata”.6 Nestes casos, diante da ilegalidade do fim visado pelo 

ato, não interessa que a atividade seja lícita, “porque o ato 

administrativo será inválido por contrariar o que prescrevera a 

norma de direito”.7 Verifica-se, pois, que o desvio de finalidade 

acarreta a invalidade do ato. 

 

29.  De fato, percebe-se, de plano, que, embora se valendo de 

meio legal, haja vista a competência discricionária para nomeação 

de cargos de provimento em comissão, a autoridade coatora 

pretendeu, na verdade, atingir finalidade diversa, qual seja, 

alterar a competência jurisdicional para decidir sobre inquéritos e 

ações penais envolvendo a Requerida. 

 

30.  O desvio de finalidade não se desfaz pelo fato de existir 

outro órgão jurisdicional competente para apreciar tais pedidos 

ou para conduzir as investigações. Tanto assim que, mutatis 

mutandis, a Suprema Corte, no bojo da AP 396/RO, de relatoria da 

Ministra Carmén Lúcia, reconheceu o desvio de finalidade da 

parte que pretendeu deslocar a competência do STF mediante a 

renúncia ao cargo de Deputado Federal: 

 
“[...] Renúncia de mandato: ato legítimo. Não se presta, porém, a ser 

utilizada como subterfúgio para deslocamento de competências 

constitucionalmente definidas, que não podem ser objeto de escolha 

pessoal. Impossibilidade de ser aproveitada como expediente para impedir 

o julgamento em tempo à absolvição ou à condenação e, neste caso, à 

definição de penas.”8 

 

31. E não foi a primeira vez que o STF coibiu a prática de atos 

transvestidos de legalidade. Veja-se, por exemplo, o Mandado de 

Segurança nº 24.020, de relatoria do Ministro Joaquin Barbosa: 

 

                                         
6
  CRETELLA JÚNIOR, 1978, p. 15. 

7
  CRETELLA JÚNIOR, 1978, p. 54. 

8
   STF, AP nº 396, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, publicado em 28.04.2011. 
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“(...). A nomeação para o cargo de assessor do impetrante é ato 

formalmente lícito. Contudo, no momento em que é apurada a finalidade 

contrária ao interesse público, qual seja, uma troca de favores entre 

membros do Judiciário, o ato deve ser invalidado, por violação ao princípio 

da moralidade administrativa e por estar caracterizada a sua ilegalidade, 

por desvio de finalidade.”9 

 

32. Não é demais ressaltar que em notório caso semelhante, o 

Ministro Gilmar Mendes concedeu medida liminar no Mandado 

de Segurança nº 34.070 para suspender o ato de nomeação do ex-

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de Ministro Chefe 

da Casa Civil (Doc. nº 10). 

 

33. Na oportunidade, Sua Excelência entendeu “apesar de ser 

atribuição privativa do Presidente da República a nomeação de 

Ministro de Estado” esse ato “deve passar pelo crivo dos princípios 

constitucionais, mais notadamente os da moralidade e da 

impessoalidade”. 

 

34. O Ministro fez referência à doutrina dos ilícitos atípicos: atos 

que, em um primeiro momento, são considerados permitidos, 

mas que após o exame de todas as circunstancias devem ser 

repelidos porque “a despeito de sua aparência de legalidade, porque, 

a despeito de estarem, à primeira vista, em conformidade com uma 

regra, destoam da razão que a justifica, escapam ao princípio e ao 

interesse que lhe é subjacente. Trata-se simplesmente de garantir 

coerência valorativa ou justificativa ao sistema jurídico e de 

apartar, com clareza, discricionariedade de arbitrariedade”. 

 

35. E concluiu: “nesse contexto, o argumento do desvio de 

finalidade é perfeitamente aplicável para demonstrar a nulidade da 

nomeação de pessoa criminalmente implicada, quando prepondera a 

finalidade de conferir-lhe foro privilegiado”. 

 

                                         
9
  STF, MS nº 24.020, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 13.06.2012. 
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36. No mesmo sentido, o parecer (Doc. nº 11) do Procurador-

Geral da República, Rodrigo Janot defendeu que a “[n]omeação de 

ministro de estado consubstancia ato administrativo de natureza 

política, passível de controle judicial para aferir ocorrência de desvio 

de finalidade, sem embargo da competência constitucional do(a) 

Presidente da República para designar seus auxiliares”. 

 

37. Como se vê, o desvio de finalidade no exercício de 

atribuições discricionárias é repelido há muito pelo Supremo 

Tribunal Federal e em caso semelhante a jurisprudência foi 

reafirmada. Por essa razão, no caso, considerando o contexto 

retratado, é inequívoca a nulidade do ato. 

 

IV. DA VIOLAÇÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA — 

NEPOTISMO 

 

38. A presente ação popular também se funda da proteção à 

moralidade pública, dado que o Governador do Estado nomeou 

sua esposa para o cargo de Secretária de Estado. 

 

39. Como se sabe, decorre dos princípios da moralidade e da 

impessoalidade a vedação ao nepotismo. Os diversos casos 

julgados pelo STF deram origem à Súmula Vinculante nº 13: 

 
“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante 

ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, 

chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de 

confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública 

direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante 

designações recíprocas, viola a Constituição Federal.” 

 

40. Nada obstante, existe o questionamento sobre se é possível 

aplicar o entendimento consagrado na súmula vinculante a 

cargos comissionados denominados cargos políticos. Embora 

algumas correntes defendam que esses cargos políticos — como o 

cargo de Secretário de Estado — sejam de livre nomeação, essa 
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posição deve ser adotada cum grano salis. Desde os debates antes 

da edição da súmula a questão se pôs perante o STF. De um lado, o 

Ministro Ayres Britto afirmou que “a proibição do nepotismo 

arranca, decola, deriva diretamente dos princípios do artigo 37, que 

são princípios extensíveis a toda a Administração Pública de 

qualquer dos Poderes, de qualquer das pessoas federadas”. Mas fez a 

ressalva: “isso na vertente, na perspectiva de cargos em comissão e 

funções de confiança, que têm caráter apenas administrativo, e não 

caráter político”10. 

 

41. O Ministro Ricardo Lewandowski — prevendo situação 

semelhante a do caso ora debatido — questionou como ficaria a 

situação de um agente político que nomeia sua esposa Secretária: 

 
“O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) – (...) Eu 

estou apenas a imaginar, eminente Ministro Carlos Britto, sem querer 

discordar de Vossa Excelência, e até trazendo à baila uma situação muito 

comum nos pequenos municípios: o Prefeito coloca sua esposa como 

Secretária Municipal, coloca o filho em outra secretaria; coloca o sobrinho 

em outra. Como ficaríamos. 

 

O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO - Desgraçadamente acontece isso. 

 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) - E O que 

aconteceria? Isso seria lícito? 

 

O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO - Mas está formando os seus 

quadros de governo. Ou seja, o inciso V do artigo 37 não se aplicaria. 

 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) - Então, 

por isso é que eu preferi dizer, eminente Ministro, que cada caso concreto 

deverá ser avaliado à luz da proibição do nepotismo que emana do artigo 

37, caput, um pouco na linha do que colocou a Ministra Cármen Lúcia. Eu 

fico com certo receio de assentarmos, com todas as letras, que, em se 

tratando de Secretário Municipal, que é um cargo político de livre 

nomeação, enfim, de confiança do prefeito, tal atitude seria lícita. 

Amanhã, se ele colocar a esposa em um "cargo chave" de Secretária de 

Governo, isso seria lícito à luz da proibição do nepotismo, do princípio da 

moralidade? Isso acontece no cotidiano deste grande Brasil”.  

                                         
10

  STF, RE nº 579.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 24.10.2008 
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42. A Ministra Carmen Lúcia, então ponderou, “Ministro 

Ricardo Lewandowski, porque teria de haver limites, não é isso? Não 

existe liberdade absoluta em espaço algum, senão o governante 

poderia escolher apenas os seus familiares para todos os cargos. E por 

ser cargo político, isso seria permitido? De modo algum”. 

 

43.  Recentemente, revisitando esse debate, o Supremo Tribunal 

Federal se pronunciou quanto à nomeação de parentes para cargos 

comissionados considerados políticos (como os secretários de 

estado, por exemplo). 

 

44. Em 12.02.2016, na Rcl 17.102, o Ministro Luiz Fux, 

reportando-se a outras duas Reclamações (Rcl nº 17.627, Rel. Min. 

Roberto Barroso, e Rcl nº 11.605, Rel. Min. Celso de Melo), 

enfatizou que, quanto aos cargos políticos, deve-se analisar caso a 

caso se há nepotismo. Além disso, é preciso verificar se o agente 

nomeado possui a qualificação técnica necessária ao desempenho 

da função e se não há nada que desabone sua conduta do ponto de 

vista da idoneidade: 

 
“Nesse contexto, quanto aos cargos políticos, deve-se analisar, ainda, se o 

agente nomeado possui a qualificação técnica necessária ao seu 

desempenho e se não há nada que desabone sua conduta. Nesse sentido já 

se manifestou o Min. Roberto Barroso ao apreciar a medida liminar na Rcl 

nº 17.627/RJ: ‘Estou convencido de que, em linha de princípio, a 

restrição sumular não se aplica à nomeação para cargos políticos. 

Ressalvaria apenas as situações de inequívoca falta de razoabilidade, 

por ausência manifesta de qualificação técnica ou de inidoneidade 

moral’.” (...) 

 “Nessa seara, tem-se que a nomeação de agente para exercício de cargo na 

administração pública, em qualquer nível, fundada apenas e tão somente 

no grau de parentesco com a autoridade nomeante, sem levar em conta a 

capacidade técnica para o seu desempenho de forma eficiente, além de 

violar o interesse público, mostra-se contrária ao princípio republicano.” 

(...) 

“Destarte, ao mesmo tempo em que não se pode declarar de plano a 

ilegitimidade da nomeação da ocupantes para cargos políticos em razão 

exclusivamente da existência da relação de parentesco, também não se 

poder assentar, de imediato, a total inaplicabilidade da Súmula 
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Vinculante nº 13 à ocupação de cargos políticos, nos termos em que aqui 

disposto.” 

 

45. Nesse sentido, resta verificar se a nomeação da Requerida 

para cargo político pode ser revista pelo Judiciário. Isto é, se 

encontra em uma das ressalvas a que se refere o Ministro Roberto 

Barroso: a inidoneidade moral ou ausência manifesta de 

qualificação técnica. No caso, parece estar-se diante das duas 

hipóteses. 

 

46. A inidoneidade moral resta consubstanciada pelos fatos 

incontroversos acima narrados que, em síntese, demonstram (i) 

que a Requerida era sócia oculta da Pepper; (ii) que a Pepper está 

envolvida em irregularidades investigadas tanto na Lava Jato 

como na Acrônimo; (iii) que a Requerida, na condição de assessora 

do Presidente do BNDES, utilizava a influência de seu marido, 

Ministro do MDIC, para simular contratos e receber cerca de R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em desvios (Doc. nº 12). 

 

47. Todos esses fatos foram reconhecidos na CPI do BNDES pelo 

sub-relator, Deputado Alexandre Baldy, que sugeriu em seu 

subrelatório o indiciamento11 de Carolina de Oliveira Pereira 

Pimentel por “crimes de pertinência a organização criminosa, 

tipificado pelo art. 2.º da Lei n.º 12.850/13, lavagem de dinheiro, 

tipificado pelo art. 1.º da Lei n.º 9.613/98, por diversas vezes, 

corrupção passiva, tipificado pelo art. 317 do Código Penal 

brasileiro e de tráfico de influência, tipificado pelo art. 332 do 

Código Penal brasileiro” (Doc. nº 06). 

 

48. Ademais, é gritante a ausência de qualificação técnica da 

Requerida, o que pode ser objetivamente comprovado. O currículo 

conhecido da Requerida sugere que (i) a Requerida jornalista, (ii) 

foi sócia da empresa de Oli Comunicação e Imagem (empresa 

                                         
11

  Não se desconhece que forças políticas impediram que o indiciamento fosse efetivado no 
relatório final, no entanto, o trabalho inicial do sub-relator não pode ser ignorado. 
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investigada na operação Acrônimo) e (iii) foi assessora de 

imprensa da Presidência do BNDES. 

 

49. Para não dizer que não teve nenhuma experiência na área de 

Desenvolvimento Social, a Requerida exerce o cargo de Diretora-

Presidente do Serviço Voluntário de Assistência Social (SERVAS) 

— cargo que de praxe é ocupado pela primeira dama de Minas 

Gerais. Ainda assim, para essa experiência deve-se levar em conta 

que a Requerida estava em licença gestação, o que comprometeu 

sua atuação. 

 

50. Essa “experiência” da Requerida na área é risível ao se 

compara com o seu antecessor, o Deputado Estadual André 

Quintão. O Secretário anterior: (i) é assistente social e sociólogo 

formado; (ii) foi secretário Municipal de Desenvolvimento Social 

de Belo Horizonte entre 1994 e 1996; (iii) foi vereador da Capital 

por dois mandatos, eleito em 1996 e reeleito em 2000; (iv) é 

deputado estadual em seu quarto mandato (2003, 2007, 2011 e 

2014); e (v) é funcionário concursado da Prefeitura de Belo 

Horizonte no cargo de analista de políticas públicas. 

 

51. Por essas razões, é indiscutível que a escolha de Carolina de 

Oliveira Pereira Pimentel para o cargo de Secretária de Estado de 

Trabalho e Desenvolvimento Social não foi uma escolha normal. 

Foi sim, uma escolha direcionada, com o único objetivo de 

atrapalhar investigações. Foi igualmente uma escolha imoral, 

pautada tão somente em sua relação pessoal com o Governador e 

não em qualquer atribuição técnica. 

 

52. Assim, faz-se necessária a atuação do Poder Judiciário 

mineiro para resguardar a moralidade pública e impedir um ato 

tão claro de abuso de poder por desvio de finalidade. 

 

V. DO PEDIDO DE LIMINAR 
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53.  O artigo 5º, § 4º, da Lei nº 4.717, de 29.06.1965, prevê que 

“na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato 

lesivo impugnado”, sendo, portanto, a decisão liminar meio cabível 

para a preservação da moralidade pública. 

 

54.  O fumus boni iuris, conforme visto, decorre (i) do manifesto 

desvio de finalidade consubstanciado na nomeação de Carolina de 

Oliveira Pereira Pimentel para o cargo de Secretária de Estado de 

Trabalho e Desenvolvimento Social quando, na verdade, 

pretende-se alterar o juízo competente para processar e julgar a 

Requerida, e ainda, (ii) da gravíssima violação ao princípio da 

moralidade relativa à vedação ao nepotismo. 

 

55.  O perigo da demora, por sua vez, decorre do efeito imediato 

decorrente da nomeação e posse de Carolina de Oliveira Pereira 

Pimentel no sentido de deslocar a competência do Juízo do STJ, 

impactando ilegalmente na sequência das investigações e em 

eventual apreciação de denúncia oferecida contra ela. 

 

56. Diante dos fatos alegados, requer-se, LIMINARMENTE, seja 

suspenso os efeitos do ato de nomeação. 

 

VI. DOS PEDIDOS FINAIS 

 

57. Diante do exposto, requer-se: 

 

i) A concessão do pedido liminar inaudita altera pars para 

suspender a nomeação de Carolina de Oliveira Pereira 

Pimentel para o cargo de Secretária de Estado de 

Trabalho e Desenvolvimento Social; 

  

ii) sejam os Requeridos citados para contestação; 

 

iii) seja intimado o Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais para se manifestar, até porque os fatos aqui 
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narrados podem configurar atos de improbidade 

administrativa; 

 

iv) seja julgada procedente a presente ação para declarar a 

ilegalidade da nomeação de Carolina de Oliveira Pereira 

Pimentel para o cargo de Secretária de Estado de 

Trabalho e Desenvolvimento Social. 

 

v) Requer prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

104 do CPC, para juntada das procurações dos autores 

Antônio Carlos Arantes, Dalmo Roberto Ribeiro 

Silva, Dilzon Luiz de Melo, Fabiano Galletti 

Tolentino e Washington Fernando Rodrigues. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Belo Horizonte/MG, 29 de abril de 2016. 

 

 

Renato Campos Galuppo 

OAB/MG 90.819 


