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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA    VARA CÍVEL 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA – DF 
 
 
 
 
 
 

“todo o cidadão tem direito subjetivo ao governo 
honesto.” (Hely Lopes Meirelles) 

 
 
 
 
 
 

CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO, brasileiro, casado, 
Procurador de Justiça licenciado, atualmente exercendo o mandato de Deputado 
Federal pelo Estado de São Paulo, Vice-Presidente Jurídico do PSDB, portador do 
Título de Eleitor nº 1076 7270 0175, inscrito no CPF sob nº 061.972.778-08, com 
endereço nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, na Câmara dos Deputados, Anexo 
IV, Sala 207, por seus advogados e bastantes procuradores, infra-assinados, conforme 
instrumento de mandato anexo (doc. 1), vem, respeitosamente, à presença de Vossa 
Excelência, propor a presente 

 
AÇÃO POPULAR 

COM PEDIDO DE LIMINAR 
 

em desfavor de DILMA VANNA ROUSSEFF, brasileira, divorciada, economista, 
Presidente da República, inscrita no CPF sob nº 070.680.938-68, residente e 
domiciliada nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, no Palácio do Alvorada, sito à 
Via Palácio Presidencial, Brasília - DF, CEP 70150-000; EVA CELLA DALL 
CHIAVON, brasileira, inscrita no CPF sob nº 400.606.759-34, Ministra Chefe 
Substituta da Casa Civil da Presidência da República, com endereço profissional no 
Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, 4º andar, CEP 70150-900, Brasília – DF 
JAQUES WAGNER, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 264.716.207-72, Ministro 
Chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, com endereço profissional no 
Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, 4º andar, CEP 70150-900, Brasília – DF e 
da UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 
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sob nº 00.394.411/0001-09, com endereço no Palácio do Planalto, sito à Praça dos Três 
Poderes, s/nº, o qual deverá ser citado por meio da Advocacia-Geral da União, com 
endereço no SAS Qd. 03, Lote 5/6 – Ed. Multi Brasil Corporate, 7º e 8º Andar, 
Brasília – DF,Cep: 70070-030, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor: 

 
I – DOS FATOS 
 
Como é de conhecimento público e notório, o Brasil vive atualmente 

uma das mais graves crises políticas de sua história, com uma presidente ameaçada 
pelo impeachment e seu antecessor denunciado pela prática de crimes de corrupção, 
lavagem de dinheiro, associação criminosa, tráfico de influências internacional e 
evasão de divisas. 

 
Nos últimos dias a crise política foi agravada com a formalização do 

rompimento do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB com o 
governo da Presidente Dilma Rousseff, revelando ainda mais sua precária sustentação 
política. 

 
Aliás, de tão precária e inviável é a situação política da Presidente Dilma 

Rousseff, que lhe resta somente atacar o instituto do impeachment com o argumento 
infundado de que o mesmo seria, na verdade, um “golpe”. 

 
De fato, em discurso realizado no Palácio do Planalto, no dia 30.03.16, 

durante o lançamento da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida, a 
presidente Dilma Rousseff disse que “É absolutamente de má-fé dizer que todo 
impeachment está correto. Exige que se caracterize crime de responsabilidade”, 
enfatizou. “Impeachment sem crime de responsabilidade é o quê? É golpe. É essa a 
questão. Não adianta fingir que nós estamos discutindo, em tese, um impeachment. 
Estamos discutindo um impeachment muito concreto: sem crime de 
responsabilidade”. 

 
O raso discurso de que “o impeachment é golpe” vem sendo também 

propalado por seus subordinados, mormente pelo advogado-geral da União, José 
Eduardo Cardozo, para quem “Desde o dia seguinte à eleição tentam encontrar 
pretextos para impeachment. E pretexto para impeachment é golpe”. 

 
Nesse plano, com o único objetivo de obstaculizar o regular 

processamento do pedido de seu impedimento para continuar a exercer o cargo de 
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Presidente da República, a presidente Dilma Rousseff e seus principais assessores 
deram início a uma inescrupulosa ação distribuição de cargos públicos. 

 
De fato, a imprensa brasileira vem noticiando fartamente a ação 

desmedida, imoral, ilegal e improba da Presidente da República e de seu subordinado 
Jaques Wagner. Confira-se: 

 
Jornal Folha de São Paulo 
Saída do PMDB 'abre espaço para um novo governo', afirma Jaques 
Wagner 
 
VALDO CRUZ 
MARIANA HAUBERT 
GUSTAVO URIBE 
DE BRASÍLIA 
29/03/2016 19h09 Atualizado às 20h26 
 
Em uma reação de emergência ao rompimento do PMDB, oficializado 
nesta terça-feira (29), o governo já deflagrou uma operação para 
"repactuar o governo" com a redistribuição de cargos na Esplanada dos 
Ministérios como forma de garantir os votos necessários para barrar o 
impeachment na Câmara dos Deputados. 
A ideia é ter, até a próxima sexta-feira (1º), um novo ministério formado e, 
na próxima semana, realizar a primeira reunião ministerial já com os 
novos integrantes. 
"A decisão chega em boa hora porque oferece à Dilma a ótima oportunidade de 
repactuar o seu governo. Um novo governo no sentido de que sai um parceiro 
importante e abre espaço político para uma repactuação de governo", afirmou o 
ministro-chefe do gabinete pessoal da presidente Dilma Rousseff, Jaques 
Wagner. Para ele, esta nova configuração pode dar força ao governo não só 
para barrar a saída da petista como garantir governabilidade até o fim do seu 
mandato. 
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, escalado há duas semanas para atuar 
como articulador do governo, passou o dia cuidando do rearranjo em conversas 
com líderes do PP, PR, e um bloco formado por Pros, PHS e PEN. Esses 
partidos deverão ser compensados com o comando de ministérios e cargos de 
segundo escalão no governo em troca de apoio no Congresso. 
O petista também procurou integrantes do PTdoB, PSL e PTN que poderão 
herdar postos de segundo e terceiro escalões. O ex-presidente transformou o 
seu quarto no hotel em que está hospedado em Brasília em um bunker de 
negociações políticas. 
Wagner foi escalado pelo Planalto para oficializar a reação do governo diante 
do rompimento do PMDB, comandado pelo vice-presidente. Minutos após a 
decisão do partido, ele foi chamado para uma conversa com a presidente, onde 
os dois selaram o discurso oficial. 
Em entrevista a jornalistas, o ministro repetiu que o processo de 
impeachment não tem fundamento e, por isso, se trata de um golpe. "E 
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como ele se trata de votos no Congresso, é claro que é uma agenda do 
governo conquistar esses votos. E a melhor forma de conquistar votos é 
ampliar o espaço de aliados e fazer uma repactuação", disse Wagner. 
O ministro avaliou ainda que "foi bom" que o PMDB tomasse a decisão pelo 
desembarque antes que o processo de afastamento da presidente fosse votado 
pela Câmara, o que deve acontecer por volta de 21 de abril. Ainda assim, o 
governo espera ter até 25 votos a seu favor de deputados peemedebistas na 
votação em plenário do impedimento da presidente. 
Questionado sobre se a Casa Civil, hoje sem ministro oficial devido ao 
impedimento de Lula assumir o cargo, poderia entrar também no balaio de 
cargos em negociação, Wagner afirmou que o Planalto aguarda apenas uma 
decisão do STF (Supremo Tribunal Federal). 
"Para esse posto já está convidada uma pessoa que é o ex-presidente Lula. Mas 
é claro que, se for mantida a decisão do Supremo e ele não puder assumir 
definitivamente, esse seria um posto a ser negociado", disse o ministro. 
Wagner afirmou ainda que Dilma manterá uma agenda de atividades de 
governo para fortalecer seu mandato e tentar reverter a crise que a atinge, como 
a intensificação de entrevistas à imprensa, principalmente a mídia 
internacional, o lançamento da terceira fase do Minha Casa Minha Vida, as 
manifestações pró-governo do dia 31 de março, previstas para todo o país, e a 
preparação de atos com artistas e intelectuais nos moldes do que foi realizado 
com juristas na semana passada. 
"Então, na verdade, o que é bom ficar claro é que hoje há um grande ponto de 
unidade de segmentos que tem ficado cada vez mais numerosos na luta pela 
democracia e a manutenção do nosso roteiro de constitucionalidade", disse. 

 
Jornal CorreioBraziliense 
Saída do PMDB abre espaço para "um novo governo", diz Jaques Wagner 
Para o governo, ao anunciar de forma tão rápida a decisão, o partido 
"ignorou" os anos de aliança entre as siglas 
postado em 29/03/2016 20:19 
Julia Chaib (mailto:geral@df.com.br) 
O ministro-chefe do Gabinete Pessoal da presidente Dilma Rousseff, Jaques 
Wagner, disse, nesta terça-feira (29/3), que a saída do PMDB do governo abre 
espaço para uma "repactuação" e um "novo governo". Segundo o ministro, até 
sexta-feira, deve haver um novo desenho no ministério e já há conversas com 
partidos aliados para assumirem cargos no lugar da legenda do vice-presidente 
Michel Temer. O diretório nacional do PMDB oficializou nesta tarde a 
debandada do partido, em aclamação feita pelo vice-presidente do partido, 
Romero Jucá (PE), em menos de cinco minutos. 
Para o governo, ao anunciar de forma tão rápida a decisão, o partido "ignorou" 
os anos de aliança entre as siglas. Na entrevista, oficialmente, Wagner disse 
que terá uma relação "educada", mas "politicamente interditada" com Temer, 
responsável por articular o desembarque. "O governo recebe com naturalidade 
a decisão interna do PMDB. Agradece a todo esse tempo de colaboração que 
tivemos ao longo de cinco anos e meses. E creio que a decisão deles chega 
numa boa hora, porque oferece a presidente Dilma uma ótima oportunidade de 
repactuar o seu governo. Pode-se falar de um novo governo, portanto, abre 
espaço político para a repactuação do governo", disse Wagner. 
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O ministro não soube dizer com quantos ministérios está conta para 
redistribuir. Mas, além das pastas, há também cargos de segundo escalão, como 
diretorias de estatais. Segundo o ministro, é importante para o processo de 
impeachment que Dilma enfrenta no Congresso que o governo possa 
acomodar aliados e repactuar com novas forças políticas. "Claro que essa 
é uma agenda do governo, conquistar votos no Congresso. Conquistar ou 
ampliar espaços de aliados, isso é só o que posso falar. Até sexta espero 
que possamos dar mais concretude ao termo que estou usando como 
repactuação", afirmou. 
Wagner informou que o governo conversa desde ontem com partidos aliados 
da base para recompor o ministério. "Serão chamadas legendas que já fazem 
parte da base e outras que tem acompanhando, sem participar do governo, mas 
que podem passar a fazer parte com a repactuação. Estou muito confiante que 
esta oportunidade será uma boa para a caminhada de Dilma (...) Acreditamos 
que podemos ter essa negociação fechada até sexta-feira." 
Dos sete ministros do PMDB que ocupam pastas, dois já manifestaram a 
intenção em ficar nos Ministérios e pedir uma eventual licença da sigla. Podem 
ficar os ministros da Ciência e Tecnologia, Celso Pansera e da Saúde, Marcelo 
Castro. A ministra da Agricultura, Kátia Abreu, também deve ficar, mas disse 
que sairá do partido. Ontem, o titular do Turismo, Henrique Eduardo Alves, foi 
o primeiro a pedir exoneração. 
Anúncio 
Questionado sobre a rapidez com que foi feito o anúncio do rompimento, 
Wagner respondeu: "Não sei qual era o objetivo. Talvez um título no guinness 
book". Nos bastidores, a rapidez com que ocorreu a reunião não agradou e foi 
encarada como suficiente para "esquecer" uma relação de 13 anos e ignorar 
todo esse tempo de parceria, nas palavras de um assessor palaciano. 
A aclamação do voto, no lugar de uma votação com a manifestação de cada 
diretório estadual, foi encarada como uma forma de evitar que a parcela 
descontente do PMDB se manifestasse. Temer e seu grupo foram os 
responsáveis por articular a debandada e construir acordo para que houvesse a 
aclamação. Wagner não opinou se o vice deveria ou não renunciar diante da 
decisão do partido falou sobre o relacionamento com o peemedebista: "Será 
uma relação educada, mas politicamente interditada", afirmou Wagner. 
O governo avaliou que ocupando sete ministérios, o partido dava de 25 a 35 
votos. Agora, é possível buscar a substituição com aliados para garantir uma 
maioria, não necessariamente absoluta, para votar contra o impeachment. A 
busca será por 230/240 votos dos 172 necessários para evitar que o processo 
passe para o Senado. 
Outra estratégia será atrelar a imagem de Temer à do presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, que responde por denúncias de corrupção e abrir diálogo com 
a parcela do partido que não rompeu. Inicialmente, o governo conta com pelo 
menos 3 ou quatro ministérios. 
Lula 
O ministro ponderou, no entanto, que a Casa Civil não está vaga. "Nós só 
estamos aguardando a eventual desobstrução do ex-presidente Lula para que 
ele assuma a Casa Civil, então, este posto já está convidada uma pessoa que é o 
ministro Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, é claro que, se se mantiver a decisão 
do Supremo, ele não podendo definitivamente assumir, então este seria um 
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posto a ser negociado", afirmou. Lula teve a posse suspensa por decisão do 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. 
Como outras estratégias para frear o processo de impeachment, Wagner falou 
sobre os atos preparados a favor do mandato, como as manifestações que 
ocorrerão na próxima quinta-feira. Na avaliação de Wagner, hoje há a 
construção de uma unidade maior de segmentos em torno da "democracia". 
Caso venha a assumir, Wagner acredita que a gestão não será fácil. "Se alguém 
que vem carregado com 54 milhões de votos já tem dificuldade, eu creio que 
alguém que não vem com essa mesma legitimidade terá dificuldade ainda 
maior", disse. 

 
A prova inconteste da ilegalidade praticada pelo Governo Federal foi 

produzida por entrevista concedida pelo Ministro Jacques Wagner, conforme faz prova 
inclusa mídia (CD-ROM), da qual se vê o principal auxiliar da Presidente da 
República admitindo: 

 
“MINISTRO-CHEFE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA/JAQUES 
WAGNER: O PMDB tomou sua decisão, uma decisão rápida. E eu acho 
que foi bom que ele tomasse antes da votação que nós teremos pela 
frente, repito, porque dá a oportunidade. Desse ponto de vista, foi 
positivo porque dá a oportunidade para a presidente Dilma 
repactuar o seu governo, não apenas para a votação que se 
aproxima, mas repactuar os seus dois anos e nove meses que lhe 
resta. No momento de repactuação, você conversa tudo com os seus 
aliados, com aqueles que querem seguir a caminhada com você.” 
 
Neste cenário, resta claro que loteamento de cargos perpetrado pelos 

Requeridos tem por motivação fato diverso do interesse público, pois visa, conforme 
confessado, tão somente "conquistar votos no Congresso” para bloquear o curso do 
processo de impeachment. 

 
Mas o uso de cargos públicos para evitar o impeachment de Dilma 

Rousseff não ficou apenas no discurso. O Governo Federal operou demissões 
para desalojar pessoas próximas ao PMDB, partido que se afastou da 
Administração petista, e já faz nomeações para garantir o apoio do Partido 
Progressistas – PP, como constata-se das matérias jornalísticas cujo inteiro teor 
encontram-se anexas com os seguintes títulos: 

 
• “Demitido, presidente da Funasa acusa retaliação do Governo 

ao PMDB” 
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• “Nomeado por Dilma, novo diretor do Dnocs foi indicado pelo 
PP” 

• “Após ganhar cargos, PP decide ficar na base de Dilma” 
 
A prova de que o indicado pelo Partido Progressista foi nomeado para o 

cargo prometido consta da inclusa cópia do Diário Oficial da União do dia 05 de abril 
de 2016. 

 
Além do PP, os principais partidos que estão negociando com o Governo 

Federal são PR e PSD, segundo afirmações diárias da imprensa nacional e que 
constam das páginas de jornais anexas. 

 
Juntamos ainda com a presente inicial, fazendo prova dos fatos narrados, 

cópia do Diário Oficial da União do dia 24 de março de 2016, em que consta a 
exoneração de Antônio Henrique de Carvalho Pires do cargo de Presidente da 
FUNASA, em retaliação ao vice-Presidente Michel Temer. A prova de sua filiação ao 
PMDB e, portanto, ligação ao Presidente do partido se faz com a inclusa certidão de 
filiação partidária emitida pelo site do TSE. 

 
Para ocupar o cargo deixado por Antônio Henrique de Carvalho Pires a 

Presidente da República nomeou o advogado Márcio Endles Lima Vale, por indicação 
do Deputado Federal Aluísio Mendes, do PSDC, conforme revela matéria jornalística 
contida no seguinte site: http://www.marcoaureliodeca.com.br/2015/09/18/marcio-
endles-toma-posse-na-funasa/. A nomeação do advogado consta de edição extra do 
Diário Oficial do dia 15 de abril de 2016, cuja cópia segue anexa, 

 
Aliás, o dia 15 de abril, último dia útil anterior à 

votação do pedido de impeachment da Presidente da República na 
Câmara dos Deputados, revelou, de forma ímpar, a verdade de 
todo o alegado. 

 
É que neste dia, em edição extra do Diário Oficial, 

simplesmente foram publicadas 43 (quarenta e três) exonerações e 
52 (cinquenta e duas nomeações), em 26 órgãos federais, o que 

http://www.marcoaureliodeca.com.br/2015/09/18/marcio-endles-toma-posse-na-funasa/
http://www.marcoaureliodeca.com.br/2015/09/18/marcio-endles-toma-posse-na-funasa/
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somente se justifica em razão dos fatos que já há muito vinha 
sendo revelado pela imprensa nacional.1 

 
Isto em apenas um dia, como revela a matéria da veja 

que pode ser lida no site 
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/saldao-pre-votacao-do-
impeachment-dilma-faz-trocas-em-26-orgaos-federais. 

 
Este proceder dos Requeridos atenta contra a moralidade pública, 

transformando o Poder Executivo Federal em um balcão de negócios e a presidente da 
República em uma reles gerente de vendas, receosa com a sua iminente demissão. 

 
Ora, não é concebível que relevantes cargos, tais como Ministros de 

Estado, sejam tratados como moeda troca para impedir o regular prosseguimento de 
ação que visa impedir que a presidente da República responda por crimes de 
responsabilidade, ou seja, impedir que outro Poder da União exerça suas funções 
constitucionais. 

 
Deveras, é impensável assistir um Presidente da República atuar 

diretamente para impedir o livre exercício do Poder Legislativo, o que, nos termos do 
art. 4º, inciso II, da Lei 1.079/1950, constitui crime de responsabilidade. 

 
Ao assim fazer, a Presidente da República coloca também em risco o 

erário, aprofunda a crise moral do sistema político brasileiro e atenta contra a 
democracia do país. 

 
Portanto, não há dúvidas que estamos diante de um novo crime de 

responsabilidade da Presidente da República, que nesta oportunidade diminuiu a 
instituição da Presidência da República, alçando-a a mero instrumento de conveniência 
pessoal e partidária. 

 

                                            
1 http://odia.ig.com.br/brasil/2016-04-07/na-luta-contra-o-impeachment-dilma-distribui-
cargos.html. 
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/saldao-pre-votacao-do-impeachment-dilma-faz-trocas-em-26-
orgaos-federais 
http://www.brasilpost.com.br/2016/04/05/dilma-compra-votos_n_9620174.html 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/saldao-pre-votacao-do-impeachment-dilma-faz-trocas-em-26-orgaos-federais
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/saldao-pre-votacao-do-impeachment-dilma-faz-trocas-em-26-orgaos-federais
http://odia.ig.com.br/brasil/2016-04-07/na-luta-contra-o-impeachment-dilma-distribui-cargos.html
http://odia.ig.com.br/brasil/2016-04-07/na-luta-contra-o-impeachment-dilma-distribui-cargos.html
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/saldao-pre-votacao-do-impeachment-dilma-faz-trocas-em-26-orgaos-federais
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/saldao-pre-votacao-do-impeachment-dilma-faz-trocas-em-26-orgaos-federais
http://www.brasilpost.com.br/2016/04/05/dilma-compra-votos_n_9620174.html


 
 
 

PSDB – Comissão Executiva Nacional 
SGAS Qd. 607, Ed. Metrópolis, Mód. B, Cob. 02, CEP 70.200-670, Brasília-DF. 

Telefone: (61) 3424-0500; Fax: (61) 3424-0515; www.psdb.org.br; tucano@psdb.org.br 
9 

 

Mas não é só isso! A Presidente da República se serve, ainda, do 
Ministro de Estado da Fazenda para remanejar limites de pagamentos para atender a 
emendas parlamentares, com o mesmo propósito acima descrito. 

 
De fato, por meio da Portaria nº 96, de 28.03.2016, publicada em edição 

extraordinária do Diário Oficial da União, o Ministro de Estado da Fazenda, conforme 
cópia anexa, remanejou os limites de pagamento relativos a dotações constantes da Lei 
Orçamentária com o objetivo de atender o maior número possível de emendas 
parlamentares, almejando, com isso, comprar consciências. 

 
Ser presidente do Brasil exige do mandatário estatura moral e 

competência gerencial que, notoriamente, não dispõe a Sra. Dilma Vana Rousseff. 
 
A verdade, Excelência, é que os cidadãos brasileiros, cuja história foi 

forjada na luta por um país mais justo, através do trabalho e da defesa de seus valores, 
encontrando no convívio pacífico entre as mais diferentes origens, etnias e classes uma 
de suas principais conquistas, o que muito nos orgulha, não merece receber de seus 
governantes essa conduta que violenta o patrimônio moral de cada um de nós. 

 
Sim, há uma violência moral imensurável nesta prática, que, ao final, tem 

o potencial de dilapidar a autoestima de nosso povo, diante da gritante e notória 
imoralidade praticada! 

 
Aliás, registre-se, as intensas manifestações ocorridas no último dia 13 

de março em todo o país revelam que a sociedade brasileira clama por ações de nossas 
instituições que vão ao encontro da esperada moralidade. 

 
Não fosse o momento de profunda instabilidade político-moral pelo qual 

passa a nação, até se poderia admitir, em nome do presidencialismo de coalizão, que 
cabe ao Chefe do Poder Executivo livremente nomear seus assessores, mas o que não 
se pode admitir que tal prerrogativa se transforme em clara violação a princípios 
constitucionais intangíveis, como o da moralidade pública. 

 
II – DO DIREITO 
 
Da Cidadania do Autor Popular 
 
Como é cediço, a ação popular deve ser proposta por cidadão que se 

encontra com sua capacidade eleitoral ativa. 
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A inclusa certidão expedida pela Justiça Eleitoral, documento anexo, 

comprova que o autor popular está alistado e encontra-se em dia com suas obrigações 
eleitorais. 

 
Do Cabimento desta Ação Popular 
 
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIII, dispõe que 

“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”. 

 
Regulamentada pela Lei 4.717/1965, que foi recepcionada pela 

Constituição Federal de 1988, temos que a ação popular é o instrumento processual 
cabível para o reconhecimento de nulidade decorrente do desvio de finalidade (art. 2º, 
letra e). 

 
Ainda na Lei da Ação Popular, consta o conceito de desvio de finalidade, 

nos seguintes termos: 
 
“e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a 
fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de 
competência.” (Art. 2º, parágrafo único, letra e). 
 
Diante destas disposições normativas, de ordem constitucional e 

infraconstitucional, a doutrina assim se posiciona: 
 
“O segundo requisito da ação popular é a ilegalidade ou ilegitimidade do ato a 
invalidar, isto é, que o ato seja contrário ao Direito, por infringir as normas 
específicas que regem sua prática ou por se desviar dos princípios gerais que 
norteiam a administração pública. Não se exige a ilicitude do ato na sua 
origem, mas sim a ilegalidade na sua formação ou no seu objeto. Isto não 
significa que a Constituição vigente tenha dispensado a ilegitimidade do ato. 
Não. O que o constituinte de 1988 deixou claro é que a ação popular destina-se 
a invalidar atos praticados com ilegalidade de que resultou lesão ao patrimônio 
público. Essa ilegitimidade pode provir de vício formal ou substancial, 
inclusive desvio de finalidade, conforme a lei regulamentar enumera e 
conceitua em seu próprio texto (art. 2º, “a” a “e”). 
O terceiro requisito da ação popular é a lesividade do ato ao patrimônio 
público. Na conceituação atual, lesivo é todo ato ou omissão administrativa que 
desfalca o erário ou prejudica a Administração, assim como o que ofende bens 
ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos da 
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comunidade. E essa lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, 
visto que a lei regulamentar estabelece casos de presunção de lesividade (art. 
4º), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para 
considerar-se lesivo e nulo de pleno direito. Nos demais casos impõe-se a 
dupla demonstração da ilegalidade e da lesão efetiva ao patrimônio protegível 
pela ação popular. 
Sem estes três requisitos – condição de eleitor, ilegalidade e lesividade -, que 
constituem pressupostos da demanda, não se viabiliza a ação popular. 
Embora os casos mais frequentes de lesão se refiram ao dano pecuniário, a 
lesividade a que alude o texto constitucional tanto abrange o patrimônio 
material quanto o moral, o estético, o espiritual, o histórico. (...) 
Desse entender não dissente Bielsa, ao sustentar, em substancioso estudo, que a 
ação popular protege interesses não só de ordem patrimonial como, 
também, de ordem moral e cívica. E acrescenta textualmente o autorizado 
Publicista que ‘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’. 
Entender-se, restritamente, que a ação popular só protege o patrimônio público 
material é relegar os valores espirituais a plano secundário e admitir que a 
nossa Constituição os desconhece ou os julga indignos da tutela jurídica, 
quando, na realidade, ela própria os coloca sob sua égide (CF, arts. 23, VI, 24, 
VI, 170, VI e 225). Esta proteção constitucional não deve ser apenas nominal, 
mas real, traduzindo-se em meios concretos de defesa, tais como a ação 
popular para a invalidação de atos lesivos desses valores. Se ao Estado 
incumbe proteger o patrimônio público, constituído tanto de bens corpóreos 
como de valores espirituais, de irrecusável lógica é que o cidadão possa 
compeli-lo, pelos meios processuais, a não lesar esses valores por atos ilegais 
da Administração.” 
(...) 
“O desvio de poder da Administração, quando obedece a lei apenas 
formalmente, afastando-se de seus objetivos, já é há muito tempo considerado 
como uma modalidade de ilegalidade dentro do nosso Direito Administrativo, 
ensejador do cabimento da ação popular.” 
(...) 
“Em última análise, a finalidade da ação popular é a obtenção da correção nos 
atos administrativos e nas atividades delegadas ou subvencionadas pelo Poder 
Público. Se, antes, só competia aos órgãos estatais superiores controlar a 
atividade governamental, hoje, pela ação popular, cabe também ao povo 
intervir na Administração, para invalidade os atos que lesarem o patrimônio 
econômico, administrativo, artístico, ambiental ou histórico da comunidade. 
Reconhece-se, assim, que todo o cidadão tem direito subjetivo ao governo 
honesto.” (MEIRELLES, Hely Lopes; MENDES, Gilmar Ferreira; WALD, 
Arnoldo. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. São Paulo: 2010, 
Melhoramentos, pgs. 172/176 e 178). (GRIFAMOS) 
 
Tem-se, assim, que a ação popular é cabível sempre que nos deparamos 

com atos administrativos ilegais ou ilegítimos que causaram lesão ao patrimônio 
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econômico ou moral da Administração. Dentre os atos reconhecidamente nulos estão 
aqueles praticados em escancarado desvio de finalidade. 

 
Este entendimento é sufragado pela jurisprudência do Eg. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme se constata do seguinte precedente: 
 
2. A ação popular possui, basicamente, três requisitos: condição de eleitor, 
ilegalidade do ato e lesividade. No tocante aos dois últimos requisitos, 
consolidou-se o entendimento de que, para o cabimento da ação popular, basta 
a prova de ilegalidade do ato, não sendo obrigatória a demonstração de efetivo 
dano econômico patrimônio público. Parte-se do pressuposto de que a 
ilegalidade do ato, por si só, é capaz de configurar lesão ao patrimônio 
público, pois a moralidade administrativa (patrimônio moral) igualmente 
compõe o patrimônio público. ((Apelação nº 0004275-41.2002.4.01.3400 - 
AC 2002.34.00.004278-0 / DF – Relatora Juíza Federal Maria Cecília De 
Marco Rocha - Quinta Turma – Publicação 18/12/2015 e-DJF1  - Data Decisão 
09/12/2015). 
 
Da mesma forma, o entendimento do Colendo Supremo Tribunal 

Federal: 
 
“Demais disso, é preciso ter presente que a ação direta de inconstitucionalidade 
não constitui – tal como salientou o Supremo Tribunal Federal no julgamento 
da ADIn 842-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO (DJU de 03/03/93) – 
sucedâneo da ação popular constitucional, destinada, esta sim, a preservar, 
em função de seu amplo espectro de atuação jurídico-processual, a 
intangibilidade do patrimônio público e a integridade do princípio da 
moralidade administrativa (CF, art. 5º, LXXIII). (STF – Pleno - ADI 760-
MA – Rel. Min. Celso de Mello – Acórdão publicado no Diário da Justiça, 
Seção I, em 8/04/1994, p. 7.224). (GRIFAMOS) 

 
No presente caso, o desvio de finalidade operado, como se demonstrará 

abaixo, implica efetiva lesão ao patrimônio moral da União Federal, cuja nulidade 
deve ser reconhecida por meio desta ação popular. 

 
Outrossim, importante ressaltar que o ainda inconclusivo loteamento de 

cargos públicos destinado a obstaculizar o processamento do impedimento da 
Presidente da República não impede o conhecimento desta demanda, pois a 
jurisprudência, há muito, reconhece como cabível a ação popular preventiva, na defesa 
do interesse público. 

 
Nesse sentido: 
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AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR PREVENTIVA. 
POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PERDA 
DE OBJETO E AUSÊNCIA DE REQUISITO DA MEDIDA POPULAR. 
PRELIMINARES NÃO CONFIGURADAS. DANO AMBIENTAL 
POTENCIAL. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DAS LICENÇAS DE 
INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE EIA-RIMA. 
- No caso sob análise, trata-se de ação popular preventiva, que está prevista nos 
artigos 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal e 1º da Lei nº 4.717/65 e não 
é vedada no sistema processual. Assim, não há que se falar em impossibilidade 
jurídica do pedido, de modo que deve ser afastada a preliminar em debate. 
- A demanda cautelar proposta para evitar a construção de uma via pública de 
dupla rodagem em local de preservação permanente, bem como em qualquer 
terreno da universidade, se revela adequada e útil à obtenção do provimento 
pretendido, porquanto a obra efetivamente ingressou na área de propriedade da 
instituição de ensino, razão pela qual remanesce o interesse na análise da 
legalidade do ato. Dessa forma, a preliminar de perda do objeto também deve 
ser rechaçada sob tal aspecto. 
- A ação popular constitui um remédio constitucional colocado à disposição de 
qualquer cidadão para defesa dos interesses da coletividade e se destina à 
anulação de ato lesivo, concreto ou potencialmente, ao patrimônio público, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, consoante previsão nos artigos 5º, inciso LXXIII, da Constituição 
Federal e 1º da Lei nº 4.717/65. 
- Para tanto, o ordenamento jurídico prevê alguns requisitos legais, sem os 
quais a demanda não se viabiliza, são eles: condição de eleitor, ilegalidade ou 
ilegitimidade do ato e lesividade. 
- In casu, a ação foi proposta por eleitores. No tocante à presença do binômio 
ilegalidade-lesividade do ato impugnado há divergência na doutrina e na 
jurisprudência acerca de sua necessidade. Adotada a corrente segundo a qual 
basta um desses requisitos para a propositura e procedência do processo 
popular, na medida em que a ilegalidade da conduta do administrador público 
enseja a violação à moralidade administrativa, a qual pode ser considerada um 
elemento apto a ensejar a propositura do remédio constitucional. Dessa forma, 
o instituto popular pode ser manejado para proteção dos bens juridicamente 
tutelados, ainda que inexistente o dano material ao patrimônio público. 
Precedentes da Corte Superior. (TRF-3 - APELAÇÃO/REEXAME 
NECESSÁRIO : APELREEX 6992 MS 0006992-29.2002.4.03.6000 0 Rel. 
Desemb. Federal Andre Nabarrete, j. 6/9/2013) 
 
Consigne-se que a presidente Dilma Rousseff quer um desfecho até o dia 

01.04.16, sexta-feira, com a substituição dos ministérios que estão hoje com pessoas 
filiadas ao PMDB por nomes ligados aos partidos que aceitam participar desse 
inescrupuloso loteamento de cargos. 

 
Assim, já há efeito concreto das iminentes nomeações que se 

formalizarão por meio do diário oficial em algum momento. 
 



 
 
 

PSDB – Comissão Executiva Nacional 
SGAS Qd. 607, Ed. Metrópolis, Mód. B, Cob. 02, CEP 70.200-670, Brasília-DF. 

Telefone: (61) 3424-0500; Fax: (61) 3424-0515; www.psdb.org.br; tucano@psdb.org.br 
14 

 

Do Desvio de Finalidade 
 
Antes de demonstrarmos a prática do desvio de finalidade pelos 

Requeridos, necessário uma breve incursão sobre o conceito deste instituto e sua 
prova. 

 
Ainda nos bancos das universidades de direito se leciona que os atos 

administrativos praticados em abuso de poder são nulos, pois dissociados do interesse 
público. 

 
Dentre as modalidades de abuso de poder temos o desvio de finalidade, 

consistente naquele cujo fim almejado é diverso do objetivo formalmente estabelecido. 
 
Sobre este tema, pedimos vênia para citar: 
 
“O abuso de poder pode ser caracterizado via excesso de poder ou desvio 
de finalidade. 
Tal abuso poderá ser verificado quando o agente atua fora dos limites de sua 
competência, isto é, quando a autoridade, embora competente para praticar o 
ato, vai além do permitido e exorbita no uso de suas faculdades 
administrativas, ultrapassando os limites legais, o que se denomina excesso de 
poder. Este vício pode atingir a competência de outro agente, quando ele 
assume competências que a lei não lhe atribuiu. 
Outra forma de manifestação do abuso de poder ocorre quando o agente 
público, embora dentro de sua competência, afasta-se do interesse público 
que deve nortear todo o desempenho administrativo, caracterizando-se o 
desvio de finalidade. A doutrina utiliza duas terminologias: desvio de poder 
ou de finalidade, sendo que essa última é a terminologia utilizada pela Lei n. 
4.717/65, que cuida da ação popular em seu art. 2º, parágrafo único, alínea ‘e’. 
Nessa hipótese, a autoridade atua nos limites de sua competência, 
entretanto com motivos ou fins diversos dos objetivados pela lei, 
caracterizando uma violação ideológica, um vício subjetivo, dificilmente 
sendo possível se comprovar a ilegalidade. 
O desvio de finalidade representa um mau uso da competência que o agente 
possui para praticar atos administrativos, na busca de uma finalidade que não 
pode ser buscada ou, quando pode, não for possível por entremeio do ato 
utilizado. Pode manifestar-se de dois modos: 
a) Quando o agente busca uma finalidade, contrariando o interesse 
público, como, por exemplo, quando ele usa seus poderes para prejudicar 
um inimigo, ou para beneficiar a si próprio, um amigo ou parente. 
(MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. São Paulo: 2015, Saraiva, pg. 
295/295 – Livro Digital). 
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Aqui, tem-se que todo o ato administrativo que se dissocia do interesse 
público, principalmente quando praticado com o objetivo de beneficiar um amigo, um 
parente, pessoa próxima, constitui ato de abuso de poder pelo administrador público, 
na modalidade de desvio de finalidade. 

 
No que se refere à prova do desvio de poder, diz a doutrina: 
 
“(...) o desvio de poder nunca é confessado, somente se identifica por meio de 
um feixe de indícios convergentes, dado que é um ilícito caracterizado por um 
disfarce, pelo embuste, pela aparência da legalidade, para encobrir o propósito 
de atingir a um fim contrário ao direito, exigindo um especial cuidado por parte 
do Judiciário (...)” (DALLARI, Adilson Abreu. Desvio do Poder na Anulação 
do Ato Administrativo. Instituto de Direito Público da Bahia. Revista 
Eletrônica de Direito do Estado. Numero 7 – julho/agosto/setembro, 2006. 
Disponível em: http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-7-JULHO 
DESVIO%20DE%20PODER-ADILSON%20DALLARI.pdf) 
 
“(...) O ato praticado com desvio de finalidade – como todo ato ilícito e 
imoral – é praticado – ou é consumado às escondidas ou se apresenta sob o 
capuz da legalidade do interesse público. Diante disso há que ser 
surpreendido por circunstâncias que revelem a distorção do fim legal, 
substituído habilidosamente por um fim ilegal ou imoral não desejado pelo 
legislador. A propósito, já decidiu o STF que ‘indícios vários e concordantes 
são provas. (...) Tudo isso dificulta a prova do desvio de poder ou finalidade, 
mas não a torna impossível se recorrermos aos antecedentes do ato e à sua 
destinação presente e futura por quem o praticou (...)’. (MEIRELLES, Hely 
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 33 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 
92.) 
 
Os festejados juristas Dalmo de Abreu Dallari e Hely Lopes Meirelles 

constatam, de forma uníssona, que a prova do desvio de poder, do desvio de 
finalidade, é de difícil produção, pois os atos praticados sob este vício são realizados à 
socapa, objetivando esconder a finalidade ilegal, ou melhor, a não perseguição ao 
interesse público para atingir interesses particulares. 

 
A verdade é que o abuso de poder sempre é praticado sob a proteção 

formal da legalidade. 
 
Por estas razões é que a prova do desvio de finalidade se faz por uma 

soma de indícios e circunstâncias que “revelam a distorção do fim legal”. 
 
Nesta esteira, passamos a demonstrar o efetivo desvio de finalidade 

operado pelos Requeridos. 

http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-7-JULHO%20DESVIO%20DE%20PODER-ADILSON%20DALLARI.pdf
http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-7-JULHO%20DESVIO%20DE%20PODER-ADILSON%20DALLARI.pdf
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Como faz prova inclusa matérias jornalísticas a Presidente Dilma 

Rousseff, premida por suas dificuldades políticas no exercício da Presidência da 
República, pretende barrar o processo de impeachment que tramita no Congresso 
Nacional com o loteamento indiscriminado de cargos para “conquistar votos no 
Congresso”. 

 
Os fatos aqui narrados são públicos e notórios e aliados à prova 

documental que aqui se apresenta é evidente a presença de indícios e circunstância que 
levam à dedução da prática da ilegalidade. 

Como demonstrado acima por meio de citação da doutrina pátria, o 
caráter oculto do abuso de poder exige o reconhecimento da prática de desvio de 
finalidade justamente por estes elementos circunstanciais e indiciários. 

 
Diante destas considerações, reconhecer o desvio de finalidade operado é 

de rigor. 
 
Da Ofensa à Moralidade 
 
Neste tópico, desnecessário grandes elucubrações. 
 
O art. 37 da Constituição Federal, em seu caput, define a moralidade 

pública como elemento constitutivo da Administração Pública. 
 
Assim, o interesse público, ao lado da legalidade, eficiência, publicidade 

e imparcialidade, deve possuir, intrinsicamente, a moralidade como elemento volitivo. 
 
No caso presente, como já demonstrado acima, inexiste a observância à 

moralidade pública, o que importa nulidade do ato. 
 
Ademais, Excelência, o loteamento de cargos públicos, bem como a 

ampliação dos limites de verbas públicas para o atendimento de emendas 
parlamentares, com o único de comprar consciências e barrar o processamento do 
impeachment afronta, em si, a moralidade pública. 

 
Da Liminar 
 
Como demonstrado acima, a fumus boni iuris se revela pelo evidente 

desvio de finalidade dos atos administrativos iminentes de serem praticados. 
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Já o periculum in mora decorre da necessidade de não se permitir que 

cargos públicos de primeiro escalão da nação sejam utilizados para fins espúrios. 
 
A concessão de liminar é medida de rigor para se evitar a consolidação 

do objetivo real do ato de loteamento de cargos públicos, bem como a ampliação dos 
limites de verbas públicas para o atendimento de emendas parlamentares, impedindo o 
regular exercício do Poder Legislativo. 

 
De se destacar, conforme faz prova inclusa movimentação do 

procedimento de impeachment perante a Câmara dos Deputados, que os 
trabalhos da comissão foram retomadas, após decisão em sede de ADPF pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 17 de março de 2015. 

 
Preservar a higidez do Estado é questão que sempre irá evidenciar a 

necessidade de pronta tutela jurisdicional. 
 
III - DO PEDIDO 
 
Diante do exposto, é a presente para, respeitosamente, requerer à Vossa 

Excelência digne-se de conceder liminar para fins de: 
 
(i) suspender as nomeações de quaisquer pessoas filiadas a partidos 

políticos ou indicadas por parlamentares ou por dirigentes partidários ao Governo 
Federal para os cargos federais demissíveis ad nutum no período iniciado em 17 de 
março de 2016, data de início efetivo dos trabalhos da comissão especial que apura os 
crimes de responsabilidade da primeira requerida, até conclusão do processo por 
denúncia de crime de responsabilidade contra a Senhora Presidente da República; 

 

(ii) suspender as nomeações publicadas na edição extra do Diário Oficial 
da União do dia 15 de abril de 2016, antevéspera da votação em Plenário da Câmara 
dos Deputados do pedido de impeachment da Presidente da República. 

 
(iii) determinar que a Presidente da República se abstenha de nomear 

para qualquer cargo demissível ad nutum pessoas filiadas a partidos políticos ou 
indicada por parlamentares ou por dirigentes partidários até final conclusão do 
processo de apuração de crime de responsabilidade que tramita perante o Congresso 
Nacional. 



 
 
 

PSDB – Comissão Executiva Nacional 
SGAS Qd. 607, Ed. Metrópolis, Mód. B, Cob. 02, CEP 70.200-670, Brasília-DF. 

Telefone: (61) 3424-0500; Fax: (61) 3424-0515; www.psdb.org.br; tucano@psdb.org.br 
18 

 

 
(iv) fixar, em desfavor dos requeridos, multa de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) por ato de descumprimento da liminar. 
 
Enfrentada a questão liminar, requer-se sejam os requeridos citados para, 

no prazo legal, oferecerem suas contestações, sob pena de responderem aos efeitos da 
revelia, ficando desde já intimados de todos os atos e termos ulteriores do processo, até 
final decisão em que haverá por bem Vossa Excelência em julgar procedente o pedido 
para o fim de reconhecer o abuso de poder praticado pela primeira Requerida, por 
desvio de finalidade, declarando nulos os atos de nomeação de pessoas filiadas a 
partidos políticos ou indicadas por detentores de mandato eletivo ou dirigente de 
partido político com o objetivo de garantir voto em favor da primeira requerida no 
processo de impeachment contra ela instaurado, por ser medida de Justiça. 

 
Requer provar o alegado por todos os meios de provas admitidos, 

requerendo, desde já, seja a União Federal intimada para apresentar em juízo as 
seguintes informações: 

 
a) Rol das pessoas exoneradas em cargo em comissão pela União desde a 

data de 17 de março de 2015; 
b) Rol das pessoas nomeadas em cargo em comissão pela União desde a 

data de 17 de março de 2015; 
c) Informe quais foram as pessoas que indicaram as pessoas exoneradas e 

nomeadas pela União nos termos acima destacados; 
d) Justifique as razões que determinaram as exonerações de cada servidor 

em cargo em comissão a partir do dia 17 de março de 2015. 
 
Termos em que, dando-se à presente o valor de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), Pede deferimento. 
 
Brasília, 07 de abril de 2016. 

 
 
 

FLÁVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA 
OAB/SP nº 131.364  

GUSTAVO KANFFER 
OAB/DF nº 20.839 
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