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FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - 
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SEM CUSTAS INICIAIS 
 
(Art. 10 da Lei 4.717/1965 e art. 5o, LXXIII, da CF).  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                       JÚLIO CÉSAR MARTINS CASARIN, 
brasileiro, divorciado, advogado inscrito na OAB/RS sob 

número 24.227 e OAB/SP 107.573-A, com inscrição no CPF/MF sob 

nº. 448.013.000/49, Título de Eleitor 2163839401/32 Zona 258 

e Seção 0326, residente e domiciliado em São Paulo, com 

endereço na Avenida das Nações Unidas, 12.901 17º andar Torre 

Oeste São Paulo (SP) CEP 04578-910, em causa própria, vêm, 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, propor a 

presente  

 

     AÇÃO POPULAR com pedido de tutela antecipada 
 

 

 

contra JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, brasileiro, 

Senador da República, portador do CPF 110.786.854-87 e RG 

229771, com endereço em Brasília na Praça dos Três Poderes e 

contra  DILMA VANA ROUSSEF, brasileira, divorciada, 

Presidente da República AFASTADA, portadora do CPF número 

133.267.246-91 e RG número 901.715.822-2, com endereço em 

Brasília, no Palácio do Alvorada, onde ainda reside,  pelas 

razões de fato e de direito, a seguir articuladas: 
 



DA COMPETÊNCIA  
 

É competente para julgar a presente AÇÃO POPULAR a JUSTIÇA 

FEDERAL, sendo foro competente o do domicílio do autor, no 

caso, a JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO /SP. Nesse sentido, a 

jurisprudência se encontra pacificada, conforme se pode ver 

do Acórdão prolatado pelo STJ, Processo CC 47950/DF, CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA 2005/00112568-2, Ministra DENISE ARRUDA, 

julgado em 11/02/2007. 

 

  

Neste sentido, STF/AO 859 QO / AP - Julgamento em 11/10/2001: 

EMENTA: 

AÇAO ORIGINÁRIA. QUESTAO DE ORDEM. AÇAO POPULAR. COMPETÊNCIA 

ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NAO-OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 

1. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até 

mesmo do Presidente da República, é, via de regra, do juízo competente de 

primeiro grau . Precedentes. 

2. Julgado o feito na primeira instância, se ficar configurado o impedimento de 

mais da metade dos desembargadores para apreciar o recurso voluntário ou a 

remessa obrigatória, ocorrerá a competência do Supremo Tribunal Federal, com 

base na letra n do inciso I, segunda parte, do artigo 102 da Constituição Federal. 

3. Resolvida a Questão de Ordem para estabelecer a competência de um dos 

juízes de primeiro grau da Justiça do Estado do Amapá. (Destacamos) 

 

DA VIDA PREGRESSA DO AUTOR 

Atualmente com 50 anos de idade e há 25 anos residindo na 

capital do estado de São Paulo, natural de Porto Alegre (RS), 

formado em Direito em dezembro de 1987, o autor é advogado há 

quase três décadas e milita nas áreas do consumidor, cível e 

trabalhista em todo o território nacional. Ativou-se em 

Cursos de especialização e de extensão universitária em São 

Paulo e em Porto Alegre, na área do Direito Trabalhista e 

Direito Civil. Membro da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL seção 

Rio Grande do Sul (inscrito sob o nº 24.227) e Seção São 

Paulo (inscrito sob o nº 107.573A). Autor da tese “O 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10688723/artigo-102-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


aprimoramento do Ensino Jurídico”, publicada no VII Congresso 

Brasileiro de Direito Constitucional. Membro da Associação 

dos Advogados de São Paulo – AASP desde 1991. Escreveu os 

livros “Advocacia Empresarial do Trabalho” da Editora 

Alameda, “Direito Empresarial do Trabalho” da Editora Plenum 

e ”Comentários à Lei do Super Simples” da Editora Quartier 

Latin, como coautor. Membro da Comissão Trabalhista da 

OAB/SP, no Comitê de Direito Empresarial do Trabalho 

(2008/2010). Membro da Comissão de Relações Institucionais da 

AATSP (biênio 2008/2010). Assessor da Vigésima Turma do 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seção São Paulo (2010/2012). Vice Presidente da 

Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo (biênio 

2010/2012). Em quase 30 anos de militância na advocacia 

contenciosa e consultiva sempre atuou nas esferas cível, 

trabalhista e administrativa, advogando para milhares de 

brasileiros, entre estes, Servidores Públicos e Associações 

de Classe, inclusive da Magistratura. Ativou-se em inúmeros 

Congressos, Seminários, e eventos jurídicos no Brasil e no 

exterior. 

 

DOS FATOS 

O autor, na condição de cidadão brasileiro indignou-se, ao 

saber, que a ex-presidente DILMA (afastada que foi de suas 

funções pelo Senado Federal), conforme fartamente noticiado 

pela imprensa, seguirá a utilizar-se dos jatos da FORÇA AÉREA 

BRASILEIRA por decisão do Presidente do Senado Federal, Sr. 

RENAN CALHEIROS. 

Ora Excelência, no dia de ontem o país assistiu estarrecido a 

presidente afastada, fiel seguidora de uma ideologia que faz 

da mentira descarada e renitente um meio para atingir os fins 

a que se propõe, argumentar no sentido de ter vítima de um 

“golpe”. A versão delinquente dos fatos, com o objetivo de 

passar à história como pobre vítima não se sustenta. A imensa 

maioria da população, que trabalha e PAGA SEUS IMPOSTOS, está 

cansada da malandragem retórica e não pode continuar 

suportando pagar pelas viagens de uma senhora que às claras 



está montando um governo paralelo e que utilizará do dinheiro 

do povo para viajar pelo país pregando a resistência ao 

“golpe”. 

O processo de impeachment que ocorreu em 2016 no Brasil já 

entrou para a história como um exemplo de maturidade da 

democracia e das instituições brasileiras perante o mundo. 

Milhões de brasileiros saíram às ruas para gritar “Fora 

Dilma” e agora não podem ser prejudicados, ainda que por até 

180 dias, como diz a lei, pagando para que, aquela que foi 

rechaçada pelo povo, pelos congressistas e pela imensa 

população de bem, continue a usufruir, com o dinheiro do 

pagador de impostos de regalias que NÃO ESTÃO PREVISTAS EM 

LEI. 

Com efeito, se a partir de agora a ex-presidente continuar no 

pleno uso e gozo da aeronave presidencial, jatinhos da FAB e 

helicóptero, além de inviabilizar as missões oficiais do 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM EXERCÍCIO, passará a contar com o 

apoio do Estado para atividades ilegais. 

Não haverá qualquer viagem oficial a ser feita pela ré DILMA 

nos próximos 180 dias!!! Nem motivos para continuar a ocupar 

o Palácio da Alvorada!!! 

Caso deseje deslocar-se pelo país, alardeando o “golpe” do 

qual se diz vítima, que o faça a suas expensas e não com o 

DINHEIRO DO POVO!!! 

Ademais, não há qualquer amparo na legislação para que tal 

decisão se mantenha. 

Assim o autor vem perante este MM Juízo, na condição de 

brasileiro para ajuizar a presente Ação Popular, instrumento 

hábil a anular atos lesivos ao patrimônio público. 

 



DO DIREITO 

Da descrição dos fatos, resta inescusável a lesividade ao 

patrimônio público, sendo que a TUTELA ANTECIPADA se faz 

necessária e urgente. 

Assim, como disposto na Constituição da República Federativa 

do Brasil, precisamente em seu artigo 5º, LXXIII, 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. Ademais, os 

requisitos legais estão presentes nos artigos da Lei n.º 

4.717, de 1.965 abaixo transcritos: 

“Art. 1.º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos 

lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de 

sociedades de economia mista (Constituição Federal, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas 

quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de 

instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais 

de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, 

do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades 

subvencionadas pelos cofres públicos 

Art. 2.º 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. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas: 

d. a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, 

é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido; 

(…) 

Art. 6.º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1.º, 

contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou 



praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários 

diretos do mesmo”. 

 

Conforme a decisão teratológica do Presidente do Senado, ora 

réu, a requerida DILMA terá direito ao “uso de residência 

oficial, segurança pessoal, assistência saúde, transporte 

aéreo e terrestre, remuneração e equipe a serviço do gabinete 

pessoal da Presidência”, conforme intimação entregue no dia 

de ontem: 

Leia a íntegra da intimação: 

"Considerando,  Srª. Presidente, que a Câmara dos Deputados autorizou, nos termos do Art. 51, I e 86 

da Constituição Federal, a instauração de processo contra a Presidente da República pela prática de 

crime de responsabilidade e considerando que o Plenário do Senado Federal, na Sessão Deliberativa 

Extraordinária do dia 11 de maio de 2016, admitiu o seu prosseguimento, o Presidente do Senado 

Federal faz saber, por este ato, que fica Vossa Excelência intimada dos termos da Denúncia autuada 

neste Senado Federal sob o nº 01, de 2016. 

Integram o presente mandato cópia digitalizada do processo que tramitado na Câmara dos Deputados e 

do processo em trâmite no Senado Federal, incluído o relatório preliminar da Comissão Especial desta 

Câmara Alta, aprovada pelo Plenário. 

Faz saber, ainda, que, a partir do recebimento desta intimação, está instaurado o processo de 

impedimento por crime de responsabilidade, ficando Vossa Excelência, nos termos do art. 86, §1º, II, da 

Constituição Federal, suspensa das funções de Presidente da República até a conclusão do julgamento 

no Senado ou até a decorrência do prazo fixado no §2º do referido artigo, de 180 dias, mantendo 

durante esse período as prerrogativas do cargo relativas ao uso de residência oficial, segurança 

pessoal, assistência saúde, transporte aéreo e terrestre, remuneração e equipe a serviço do Gabinete 

Pessoal da Presidência." 

 

Ora Excelência, tal decisão foi muito além do previsto em 

lei. Com efeito, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe no seu artigo 

86 o que segue:  

 



Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois 
terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o 
Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado 
Federal, nos crimes de responsabilidade. 

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções: 

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo 
Supremo Tribunal Federal; 

II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo 
Senado Federal. 

§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver 
concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular 
prosseguimento do processo. 

§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o 
Presidente da República não estará sujeito a prisão. 

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser 
responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. 

 

Enquanto a Lei Maior silencia sobre os direitos e garantias 

de Presidente da República afastado, mas a Lei 1.079/1950 

assim dispõe no seu artigo 23 abaixo transcrito: 

 

Art. 23. Encerrada a discussão do parecer, será o mesmo submetido a votação nominal, não 
sendo permitidas, então, questões de ordem, nem encaminhamento de votação. 

§ 1º Se da aprovação do parecer resultar a procedência da denúncia, considerar-se-á 
decretada a acusação pela Câmara dos Deputados. 

§ 2º Decretada a acusação, será o denunciado intimado imediatamente pela Mesa da 
Câmara dos Deputados, por intermédio do 1º Secretário. 

§ 3º Se o denunciado estiver ausente do Distrito Federal, a sua intimação será solicitada pela 
Mesa da Câmara dos Deputados, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que ele se 
encontrar. 

§ 4º A Câmara dos Deputados elegerá uma comissão de três membros para acompanhar o 
julgamento do acusado. 



§ 5º São efeitos imediatos ao decreto da acusação do Presidente da República, ou de 
Ministro de Estado, a suspensão do exercício das funções do acusado e da metade do 
subsídio ou do vencimento, até sentença final. 

§ 6º Conforme se trate da acusação de crime comum ou de responsabilidade, o processo 
será enviado ao Supremo Tribunal Federal ou ao Senado Federal. 

         (grifamos) 

       

Portanto não há base legal que autorize o Presidente do 

Senado Federal conceder, COM DINHEIRO PÚBLICO, regalias à 

presidente afastada. 

Num paralelo com o outro impeachment de Presidente da 

República, ocorrido em 1992, a jurisprudência se manifestou 

favorável ao NÃO USO DE BENS PÚBLICO durante o afastamento. 

Naquele já longínquo 02 de outubro de 1992, o que ocorreu, 

conforme noticiado foi que o presidente afastado foi proibido 

por liminar da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro de utilizar 

qualquer imóvel da União, o que dirá, transporte aéreo ou 

terrestre: 

“Fernando Collor foi afastado da presidência em 2 de outubro de 1992. No mesmo 

dia, esvaziou seu gabinete no 3º andar do Planalto. O vice-presidente Itamar 

Franco foi empossado e passou a despachar da sala do 3º andar em 5.out. 

Após deixar o Planalto, Collor cogitou montar um gabinete de trabalho na Granja 

do Torto. Fez uma série de reivindicações ao governo para o período em que 

ficaria impossibilitado de governar, como motocicletas com batedores e passagens 

aéreas para o exterior. 

Collor acabou tendo seus planos frustrados. Uma decisão judicial proferida por 

uma juíza da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro proibiu o então presidente 

afastado de utilizar qualquer imóvel da união enquanto estivesse fora da função, 

esperando a definição do impeachment. 

Como perdeu o direito ao uso de residências funcionais, helicóptero, carros e 

avião oficiais, Collor recolheu-se à Casa da Dinda, residência de sua família no 

Lago Norte, bairro nobre de Brasília. 



Itamar Franco mudou-se para o Alvorada apenas em maio de 1993, por questões 

de segurança. Vivia até então em uma mansão na antiga península dos ministros, 

no Lago Sul.” 

Fonte: http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/04/04/se-

afastada-dilma-pode-ficar-no-alvorada-mas-deixa-o-planalto/ 

 

A imprensa tem esclarecido que a Lei 1.079/1950 não fala de 

“direitos” de presidentes afastados: 

Assim que receber e assinar o mandado de citação no processo de impeachment, 

Dilma terá que desocupar o seu gabinete no 3º andar no Palácio do Planalto, perderá 

toda a sua equipe no Executivo, e pode perder metade do salário. 

A presidente deve seguir morando no Palácio da Alvorada com toda a equipe da 

residência oficial, cozinheiros, jardineiros, limpeza, segurança. Mas fora essa equipe e 

seis assessores pessoais, não terá mais ninguém sob seu comando. Dificilmente seus 

principais aliados e interlocutores ficarão em Brasília, já que não terão salário e nem 

auxílio-moradia. A distância de Dilma de sua equipe fará com que ela viva um longo 

período de isolamento, já que ainda terá mandato de presidente, mas não poderá 

exercê-lo. O exílio só vai terminar em seis meses, prazo do afastamento, ou se antes 

disso ela for inocentada no Senado e possa reassumir o cargo, equipe e salário.  

Fernando Collor de Mello, presidente que sofreu o mesmo processo, foi afastado no 

dia seguinte à aprovação do parecer do relator no Plenário. Recebeu das mãos de um 

grupo de senadores o mandado de citação e esvaziou no mesmo o dia o seu gabinete 

no Palácio do Planalto para a entrada do vice, Itamar Franco. 

Como não morava na residência oficial, e sim na sua casa particular em Brasília, a 

Casa da Dinda, Collor não ficou no Palácio. Após ser afastado, ele pediu acesso às 

residências oficiais, batedores e passagens aéreas para viagens ao exterior, mas teve 

todos os pedidos negados pela Justiça. 

Collor não teve acesso à residência oficial porque a Lei do Impeachment, de 1950, 

não fala dos direitos de presidentes afastados. 

A lei só é clara quanto à remuneração durante o afastamento. De acordo com o texto, 

nos até seis meses em que estiver afastado, o presidente recebe metade do salário. 

De acordo com a lei, a remuneração de Dilma passaria de R$ 30.934 mensais para 

R$ 15.467 mensais. 



Mas, de acordo com fonte do Palácio do Planalto, a presidente já pediu à CGU 

(Controladoria Geral da União) pareceres jurídicos sobre seus direitos em caso de 

afastamento. Um parecer já indica que Dilma pode permanecer no Alvorada e que o 

seu salário será mantido integral já que houve um entendimento posterior à lei de 

1950 para manter a remuneração.  

O texto da lei de 1950 mostra ainda que Dilma perderá todos os seus principais 

aliados, como os ministros, segundo e terceiro escalões, já que estes cargos são do 

presidente em exercício, neste caso, o vice Michel Temer. 

A presidente terá direito apenas a um pequeno núcleo de servidores. O mesmo 

efetivo disponível a ex-presidentes. São seis servidores, quatro para apoio pessoal e 

segurança e dois motoristas. Também terá à disposição dois carros oficiais e verba 

para os gastos com os carros. Tudo pago pela Presidência. 

A lei não é clara quanto à residência oficial. Não há nada que obrigue Dilma a 

desocupar o Alvorada ou perder o acesso à Granja do Torto. Mas também não há na 

lei menção de que ela tem direito de ficar no imóvel. O entedimento do Planalto é de 

que Dilma pode ficar na residência.  

O mesmo acontece com o uso de aviões da FAB. Dilma continuará sendo presidente, 

apesar de estar afastada. Sob essa condição poderia usar as aeronaves. Mas não 

estará em atividades oficiais. Questionada, a Força Aérea brasileira informou que 

como o transporte de autoridades é regido por um decreto presidencial é necessário 

aguardar uma determinação da presidência da República sobre o transporte. 

Fonte: http://noticias.r7.com/brasil/dilma-pode-perder-salario-e-vivera-

isolamento-no-alvorada-em-caso-de-afastamento-01052016 

 

Ou seja, fica claro que as regalias concedidas pelo 

réu RENAN CALHEIROS à presidente afastada, NÃO TEM 

QUALQUER EMBASAMENTO LEGAL. Foram concedidas com 

base em “pareceres da CGU”. 

 

Em se confirmando tal absurdo, os cidadãos 

brasileiros e a sociedade como um todos sairão 

prejudicados, pagando uma conta que não lhes 

pertence e não é imposta por nenhuma lei!!! 



 

Aliás, muitos brasileiros já levantam tal bandeira: 

 

“Querendo dar uma de esperta, Dilma quer utilizar – de forma ilegítima – recursos 

públicos para bancar sua campanha golpista privada enquanto estiver afastada do 

governo. 

Como Dilma Rousseff manterá algumas prerrogativas de presidente, como 

a residência oficial e seguranças, ela planeja fazer as viagens pelo Brasil em 

aviões da FAB. 

Se Michel Temer não autorizar o uso das aeronaves, petistas veem mais um 

argumento para o enredo publicitário do golpe. 

É preciso ter algum tipo de anomalia mental para perder esse frame para a 

petralhada. Quer dizer que se Dilma não puder usar recursos públicos para fazer 

campanha particular, isso será um golpe? Isto seria igual a acusar uma mulher de 

agressão se ela não aceitar ser estuprada. Não dá para cair neste truque, certo?” 

Fonte: https://lucianoayan.com/2016/04/24/dilma-quer-dar-golpe-
para-usar-aviao-da-fab-enquanto-estiver-afastada/ 

 

Assim a decisão do atual Presidente do Senado é 

ilegal, antijurídica e imoral.  

Não que não se deva permitir um mínimo de segurança 

e conforto a presidente afastada, mas dentro do 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE e respeitados os 

PARÂMETROS LEGAIS!!! 

A lei é clara: o salário deverá ser reduzido pela 

metade e a presidente afastada não poderá fazer uso 

de imóveis da União e nem de transporte aéreo às 

custas do Erário! Que permaneça apenas e tão somente 

a segurança e o transporte terrestre!! 

 



 

Dos pontos explicitados, um jornal gaúcho assim se 

manifestou: 

Moradia 

Dilma poderá continuar no Palácio da Alvorada, residência oficial da 

Presidência, em Brasília, enquanto aguarda a definição do processo no Senado. 

Também poderá utilizar, caso queira, a Granja do Torto, casa de campo oficial. 

Uma equipe residencial fica à disposição. 

Salário 

A Lei do Impeachment, de 1950, prevê que um presidente afastado 

temporariamente receba 50% dos vencimentos, mas há dúvidas sobre a validade 

legal desse dispositivo. Há juristas que entendem que Dilma deva ganhar o 

salário integral, como ex-presidentes. Hoje, Dilma ganha R$ 30,9 mil mensais. 

Aviões Oficiais 

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que não há regra que trate do uso de 

aviões em caso de afastamento de um presidente, e que é necessário um decreto 

para que se estabeleça como agir, mas o presidente do Senado garantiu que ela 

poderá usar o transporte aéreo.  

Segurança 

Mesmo durante o período em que estiver afastada da Presidência da República, 

Dilma seguiria com um número determinado de seguranças pessoais à 

disposição. 

Fonte:http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/politica/noticia/2016/05/dilma
-podera-usar-residencia-oficial-e-avioes-da-fab-diz-renan-5799628.html 

 

Segurança, assistência saúde e metade do salário. É até mais 

do que previsto em lei. É isto que poderá a presidente 

afastada usufruir a custa do suado dinheiro do contribuinte. 

Qualquer regalia a mais viola a Constituição Federal e a lei. 



DOS REQUISITOS DA AÇÃO POPULAR 

Instrumento da cidadania, para impetração de Ação Popular 

basta a ilegalidade do ato administrativo a invalidar, por 

contrariar normas específicas que regem a sua prática ou por 

se desviar dos princípios que norteiam a Administração 

Pública, dispensável a demonstração de prejuízo material aos 

cofres públicos, não é ofensivo ao inc. LXXIII do art. 5.º da 

Constituição Federal, norma esta que abarca não só o 

patrimônio material do Poder Público, como também o 

patrimônio moral, o cultural e o histórico. 

No presente caso, em face do evidente prejuízo ao Erário, 

temos que o princípio da razoabilidade e da moralidade está 

sendo severamente afetado, mormente em época de violenta 

crise e cortes orçamentários em nosso País, com a inflação e 

desemprego aumentando desbragadamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As denúncias de malversação de dinheiro público nas cúpulas 

governamentais federais não param. E a população – onde a 

classe mais pobre, na proporção dos ganhos, é a que mais paga 

impostos – é quem vem sustentando essa corrupção. No Brasil 

onde a carga tributária, em torno de 40% do PIB, é uma das 

maiores do mundo, a população assistiu a comitiva 

presidencial em Paris gastar quase R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais), hospedando-se em hotéis de luxo (conforme 

site “contas abertas” – documento anexo). Agora, mesmo 

afastada, quer continuar com as regalias bancadas pelo 

Erário!!! Mesmo a custa do sofrimento de milhões de 

brasileiros!!! Está dito na Constituição Federal, no art. 1o, 

parágrafo único, que: “Todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou indiretamente, 

nos termos desta Constituição.” Também está dito no art. 37 

da nossa CF que a administração pública deve obedecer aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

eficiência. Na aplicação da lei, ainda, existe um princípio 

que está acima de toda e qualquer legislação, que é o 

PRINCÍPIO DO BOM SENSO ou o PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.  

 

Que se aplique o dinheiro público com decência e dentro dos 

parâmetros da legalidade! Não há lei a autorizar o uso de 

aeronave presidencial para “ex-presidente” ou “presidente 

afastada”!!! 

 



Vivemos num país onde, lamentavelmente, os políticos, ao que 

se vê, transformaram o mandato, próprio da atividade 

política, em profissão. E, por isso, a qualquer preço, querem 

e precisam se manter no Poder. Os políticos precisam saber 

que o exercício da política não é gestão de negócios e de 

interesses pessoais, mas se trata de função sagrada, como um 

sacerdócio. Por isso, o político deve, acima de tudo, ser 

pessoa desprendida das ambições e ganâncias terrenas, sem o 

que não terá as mínimas condições de exercer o seu mandato, 

com isenção de ânimo, no interesse de milhões e milhões de 

pessoas, que dele esperam, no mínimo, uma representação 

honesta e digna. Assim, quem busca o cargo político para 

resolver seus problemas pessoais e enriquecer ou bem viver às 

custas do dinheiro público, está na contramão dos objetivos 

do seu mandato e denegrindo a imagem da instituição que ele 

representa. Aqueles que sonham com riquezas, fortunas, etc., 

devem procurar a realização dos seus sonhos na iniciativa 

privada. 

 

DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

Considerando que já se encontra a ex-presidente afastada de 

seu cargo e principalmente, em razão de seu discurso mendaz 

de vitimização, tudo está a demonstrar que utilizar-se-á de 

dinheiro público, com aval do réu RENAN para fazer campanha 

contra o “golpe”. Não há previsão legal para concessão de 

tais privilégios outorgados no atos administrativo ora 

atacado. É inegável a necessidade de que a tutela 

jurisdicional seja prestada em tempo hábil a evitar o início 

das viagens pelo Brasil com dispêndio de recursos públicos. 

De acordo com o artigo 273 do Código de Processo Civil, o 

juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou 

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença 

da verossimilhança da alegação e I) haja fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação; ou II) fique 

caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório do réu. 

Assim, a vasta veiculação em imprensa nacional e a própria 

confissão da Presidente afastada em seu discurso de 

despedida, de que foi vítima de “golpe” marcam, 

inarredavelmente, a prova inequívoca, bem como atenta 

vergonhosamente à moralidade administrativa, princípio 

expresso a ser seguido na Administração Pública no caput do 

art. 37 da Constituição Federal. Na jurisprudência, também, 



resta sedimentada a possibilidade de concessão de tutela 

antecipada em ações populares. 

Ademais, uma vez terminado o período de afastamento, ainda 

haveria outros problemas como a dificuldade de reembolso 

futuro por parte dos Réus e a questão dos direitos de da 

população de bem e de boa-fé, e do princípio de vedação de 

enriquecimento ilícito. 

Desta forma, do ato administrativo ora atacado abaixo 

(grifamos), requer-se inicialmente a suspensão e logo em 

seguida a anulação do mesmo no que tange ao “uso de 

residência oficial”, “transporte aéreo” e “remuneração e 

equipe a serviço do Gabinete Pessoal da Presidência”. 

a partir do recebimento desta intimação, está instaurado o processo de impedimento por crime de 

responsabilidade, ficando Vossa Excelência, nos termos do art. 86, §1º, II, da Constituição Federal, 

suspensa das funções de Presidente da República até a conclusão do julgamento no Senado ou até a 

decorrência do prazo fixado no §2º do referido artigo, de 180 dias, mantendo durante esse período as 

prerrogativas do cargo relativas ao uso de residência oficial, segurança pessoal, assistência 

saúde, transporte aéreo e terrestre, remuneração e equipe a serviço do Gabinete Pessoal da 

Presidência." 

 

DO PEDIDO 

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência que 

se digne: 

a concessão inaudita altera pars de tutela 

antecipada para o fim de suspender os efeitos 

do ato administrativo do Presidente do Senado 

Federal no que tange ao “uso de residência 

oficial”, “transporte aéreo” e “remuneração e 

equipe a serviço do Gabinete Pessoal da 

Presidência”. 

 



E ainda: 

 

a) A citação dos réus, preambularmente qualificados, por 

precatória, para, querendo, contestar a presente Ação 

Popular, nos prazos e termos do inciso IV do art. 7.º da 

Lei n.º 4.717, de 1965, com cópia desta inicial e 

documentos juntados; 

b) a intimação da União para se manifestar, conforme 

disposto no § 3.º do art. 6.º da Lei n.º 4.717, de 1965; 

c) a confirmação da sentença com a anulação do ato 

administrativo ora atacado, no que tange ao “uso de 

residência oficial”, “transporte aéreo” e “remuneração e 

equipe a serviço do Gabinete Pessoal da Presidência”  

d) a condenação dos Réus na sucumbência, a ser fixada por 
Vossa Excelência, nos termos do art. 12 da Lei n.º 

4.717, de 1965, bem como nas custas. 

 

REQUER por fim:  

 

1 – A intimação do Ministério Público Federal, para, nos 

termos do art. 6o, parágrafo 4o, da Lei 4.717/1965, 

acompanhar a presente ação popular, em todos os seus 

trâmites, requerendo tudo o que for de direito. 

 

 2 - A produção de todos os meios de provas em direito 

admitidos, tais como: documental, testemunhal, pericial, e o 

depoimento pessoal da demandada, sob pena de confissão.  

 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

 

 

P E Deferimento.  

 

São Paulo, 13 de maio de 2016. 

 

 

 

 

JÚLIO CÉSAR MARTINS CASARIN 

OAB/SP 107573-A 

 

 


