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Segue manifestação da União em anexo. 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 8ª VARA FEDERAL 

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

AUTOS DE PROCESSO ELETRÔNICO (PJe) 

AÇÃO POPULAR nº. 1026491-46.2020.4.01.3400 

AUTOR: RUBENS ALBERTO GATTI NUNES 

RÉU: UNIÃO e OUTRO 

 

A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, pelos membros da 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO signatários, na forma do art. 131 da CF/88 e da Lei 

Complementar nº 73/1993, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos autos do 

processo em epígrafe, em atenção ao despacho proferido (ID nº 229550888), apresentar 

manifestação preliminar acerca do pedido de tutela de urgência, conforme argumentos 

a seguir expostos. 

 

1. DOS FATOS E DA PRETENSÃO ANTECIPATÓRIA 

Trata-se de ação popular ajuizada por RUBENS ALBERTO GATTI NUNES em 

face da UNIÃO e do PRESIDENTE DA REPÚBLICA, pela qual pretende o autor a 

suspensão e a posterior declaração de nulidade do ato de nomeação do Sr. ROLANDO 

ALEXANDRE DE SOUZA PARA o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal.  

Alega que tal nomeação, “considerando o contexto desenhado pelas declarações 

e provas fornecidas pelo ex-Ministro da Cidadania e da Justiça, Dr. Sérgio Moro e, de sua 

primeira ação após empossado ao substituir o Superintendente de Polícia Federal no Rio 

de Janeiro – atenta mortalmente contra a moralidade administrativa, a probidade, as 

instituições democráticas, a Pátria e contra o povo desta nação” (pág. 2 da inicial).  

Após a narrativa de tais fatos notórios e divulgados nos últimos dias, o autor 

popular afirma que, como também teria sido amplamente divulgado, o novo Diretor-Geral 

seria pessoa de “primeira hora de confiança do Sr. Ramagem, uma patente burla à decisão 

do Min. Alexandre de Moraes”, pois estaria alinhado aos interesses supostamente escusos 

do Presidente da República, o que se teria evidenciado com o seu primeiro ato após 

empossado (substituição do Superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro). 
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Com base nisso, sustenta a violação aos princípios constitucionais da 

Administração Pública da moralidade administrativa, da legalidade, e da impessoalidade.  

Foi proferido despacho, no qual se determinou a intimação da UNIÃO para 

manifestação preliminar em 72 (setenta e duas) horas, razão por que este ente federativo 

vem, de maneira tempestiva, apresenta-la, e expor as razões pelas quais a tutela de urgência 

não pode ser deferida. 

É a síntese do processo até o presente momento. 

 

2. DA PRELIMINAR 

2.1. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 

DE LESIVIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR MEIO 

DESTA AÇÃO POPULAR.  

Nesse ponto, deve-se observar que falta interesse de agir ao autor popular, também 

na sua vertente denominada adequação, no que tange à ausência de lesividade 

comprovada. De fato, como ensina Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de direito 

processual civil, vol. 2, 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, 305-306): 

 

[...] “O Interesse-adequação liga-se à existência de múltiplas espécies de 

provimentos instituídos pela legislação do país, cada um deles integrando 

uma técnica e sendo destinado à solução de certas situações da vida 

indicadas pelo legislador. Em princípio, não é franqueada ao demandante 

a escolha do provimento e, portanto, da espécie de tutela a receber. Ainda 

quando a interferência do Estado-juiz seja necessária sob pena de 

impossibilidade de obter o bem devido (interesse-necessidade), faltar-

lhe-á o interesse de agir quando pedir medida jurisdicional que não seja 

adequada segundo a lei.” 

 

Neste plano, vislumbra-se que a Constituição Federal prevê em seu art. 5º, 

LXXIII, 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”. 
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Essa redação se perfilha com o disposto na Lei nº 4.717/65, que regula a ação 

popular: 

 

[...] “Art. 1º 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, 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 cinqüenta 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. 

§1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste 

artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico 

ou turístico." 

 

Com efeito, a lesividade ao patrimônio público constitui um pressuposto ou 

requisito específico da ação popular, que também deve satisfazer os requisitos e 

pressupostos gerais. 

Para Geisa de Assis Rodrigues (Ação Popular in Ações Constitucionais. Fredie 

Didier Jr. (org.). Salvador: Juspodivm, 2006, p. 224-225): “no caso de proteção ao 

patrimônio público, além de demonstrar a lesão ao Erário o autor deve estabelecer a 

existência de vício de incompetência, ou de forma, a ilicitude do objeto, a inexistência de 

motivos ou o desvio de finalidade”.  

De fato, tal autora explora as correntes acerca dos requisitos para a invalidação do 

ato impugnado por meio de ação popular, percebendo-se facilmente que todas as correntes 

se curvam à necessidade de existência de lesividade ao patrimônio público, embora 

algumas entendam não ser necessária a caracterização da ilegalidade do ato:  

 

[...] A ação popular objetiva invalidar comportamentos administrativos, 

em princípio ilegais e lesivos aos bens jurídicos tutelados. Não havendo 

atividade administrativa, não há possibilidade de impugnar o ato 

através da ação popular.  
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Para fins de ação popular, o conceito de ato administrativo é apenas 

restrito aos de efeitos concretos, englobando obviamente as leis de efeito 

concreto, mas abrange todos os atos da Administração, mesmo os 

realizados sob a égide do direito privado. Péricles Prade arrola os 

seguintes atos como passíveis de controle na ação popular: os atos 

administrativos vinculados e discricionários, os atos legislativos de 

efeitos concretos, os atos de gestão. (...) 

(...) 

O artigo 2º da lei da ação popular apresenta os seguintes casos de 

invalidação do ato administrativo, rol não exaustivo como lembra Hely 

Lopes Meirelles e Péricles Prade, quando estes sejam lesivos ao 

patrimônio público e incorram em incompetência, vício de forma, 

ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade.  

A norma insere no conceito de nulidade o potencial lesivo do ato aos bens 

tutelados pela ação popular. Há as seguintes posições doutrinárias sobre 

o tema: a) necessidade de conjugação lesividade e ilegalidade; b) basta a 

lesividade; c) a lesividade contém a ilegalidade. Na jurisprudência o 

entendimento prevalecente é de que não basta a lesividade do ato 

impugnado se não também sua ilegalidade [Na ação popular, para que 

seja demonstrada lesão efetiva ou potencial aos cofres públicos, convém 

deixar claro que o ato lesivo seja ilegal. Não existe lesividade sem 

ilegalidade. Atividade jurisdicional é sempre provocada, ressalvadas as 

hipóteses legais em que o Juiz pode agir de ofício. (TRF – 1ª Região, MS 

95.01.17805-6/DF, 1ª Sessão, DJU: 18.05.2000, p. 2, Rel. Juiz Aloísio 

Palmeira Lima)], embora a atual dicção da CF enfatize a lesividade”1. 

(grifado) 

 

Nada obstante, no caso concreto, o autor popular impugna tão somente ato 

administrativo de nomeação de agente público, que não possui o condão de causar 

qualquer dano ao erário. Ao contrário, trata-se de ato infralegal editado com fulcro em 

lei específica e na Constituição da República, que teve por finalidade apenas uma 

substituição do ocupante de um cargo público no exercício da discricionariedade própria 

do Chefe do Poder Executivo. 

O Decreto impugnado, como se sabe, foi elaborado com base no art. 84, XXV, da 

CRFB/88. Tal dispositivo constitucional prevê competir privativamente ao Presidente da 

República o provimento e extinção de cargos públicos federais, na forma de lei, que no 

 
1 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Popular in DIDIER JR., Fredie (org.), Ações constitucionais, 6ª edição, 

Salvador: Editora Juspodivm, 2012, pp.301-304. 
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caso é justamente aquela já citada, Lei nº 9.266/1996, que prevê, em seu art. 2º-C: “O cargo 

de Diretor-Geral, nomeado pelo Presidente da República, é privativo de delegado de 

Polícia Federal integrante da classe especial. (Redação dada pela Lei nº 13.047. de 

2014)”. Ora, a simples troca de alguém do cargo de DGPF não implica qualquer dano ao 

erário. 

Portanto, bem se vê que não se pode falar em qualquer tipo de lesividade ao 

patrimônio público, de maneira que a ação popular é meio manifestamente inadequado para 

a obtenção do provimento jurisdicional buscado pelo autor. Nesse esteio, a ausência de 

comprovação e demonstração de lesividade importa no reconhecimento da 

inadequação da via escolhida e, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito, 

por falta de interesse de agir, na sua modalidade adequação. 

Esse foi o entendimento aplicado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, por 

ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 445653 (Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 4ª 

Turma. Data da decisão 15/10/2009. Data da publicação 26/10/2009. Disponível em: 

<https://www2.jf.jus.br/juris/unificada/Resposta): 

 

[...] “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE 

TESTAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA. SÚMULA Nº 98. 1. O art. 

9º do Regimento Interno do STJ dispõe que a competência das Seções e 

Turmas é fixada em função da natureza da relação litigiosa. No caso, não 

obstante tratar-se de ação popular, o fato é que a relação em litígio é 

eminentemente de ordem privada, pois litiga-se a nulidade de um 

testamento. O interesse da Administração Pública é reflexo, em razão da 

possível conversão da herança em vacante. 2. Para que o ato seja 

sindicável mediante ação popular, deve ele ser, a um só tempo, nulo ou 

anulável e lesivo ao patrimônio público, no qual se inclui "os bens e 

direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou 

turístico". Com efeito, mostra-se inviável deduzir em ação popular 

pretensão com finalidade de mera desconstituição de ato por nulidade ou 

anulabilidade, sendo indispensável a asserção de lesão ou ameaça de 

lesão ao patrimônio público. 3. No caso, pretende-se a anulação de 

testamento por suposta fraude, sendo que, alegadamente, a herança 

tornar-se-ia jacente. Daí não decorre, todavia, nem mesmo em tese, uma 

lesão aos interesses diretos da Administração. Isso porque, ainda que se 

prosperasse a alegação de fraude na lavratura do testamento, não se teria, 
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por si só, uma lesão ao patrimônio público, porquanto tal provimento 

apenas teria o condão de propiciar a arrecadação dos bens do falecido, 

com subseqüente procedimento de publicações de editais. 4. A jacência, 

ao reverso do que pretende demonstrar o recorrente, pressupõe a 

incerteza de herdeiros, não percorrendo, necessariamente, o caminho 

rumo à vacância, tendo em vista que, após publicados os editais de 

convocação, podem eventuais herdeiros se apresentarem, dando-se início 

ao inventário, nos termos dos arts. 1.819 a 1.823 do Código Civil. 5. 

"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de 

prequestionamento não têm caráter protelatório" (Súmula nº 98). 6. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido. 

  

A respeito, vide também o posicionamento do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região em pelo menos dois casos: 

 

[...] "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO 

POPULAR - ACORDO INTERNACIONAL. 1. A ação popular constitui 

instrumento processual de que se utiliza o cidadão para 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, a teor do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal. 2. Para sua 

admissibilidade, além dos requisitos específicos: ser o autor titular de 

cidadania, eleitor, e ocorrer efetiva ilegalidade e lesividade em razão do 

ato atacado, previstos na Lei nº 4.717/65, exige-se os pressupostos 

processuais e condições da ação, inscritas nas normas gerais de direito 

processual civil. 3. In casu, trata-se de ação proposta contra acordo 

internacional que ao ingressar no ordenamento jurídico terá a 

característica normativa de generalidade e abstração, para cujo 

questionamento, ao menos via controle difuso de constitucionalidade, 

ensejará efetivo prejuízo à parte interessada. 4. Inadequação da ação 

popular para controle preventivo de constitucionalidade ou para servir 

como sucedâneo de ação direta de constitucionalidade de acordo 

internacional que sequer integra o ordenamento jurídico. 4. Sentença 

extintiva sem resolução de mérito mantida." (grifado) 

(Apelação/Reexame necessário n. 1443719. Rel. Juiz Convocado 

Hermert de Bruyn. 6ª Turma. Data da decisão 22.11.2012. Data da 

publicação 29.11.2012. Disponível 

em<https://www2.jf.jus.br/juris/unificada/Resposta>. Acesso em 

19/01/2018) 
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[...] “AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, CAPUT, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO POPULAR. ATO 

ADMINISTRATIVO. LESIVIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. I- Nos 

termos do caput e §1°-A, do art. 557, do Código de Processo Civil e da 

Súmula 253/STJ, o Relator está autorizado, por meio de decisão 

monocrática, a negar seguimento ao recurso e ao reexame necessário, nas 

hipóteses de pedido inadmissível, improcedente, prejudicado ou em 

confronto com a jurisprudência dominante da respectiva Corte ou de 

Tribunal Superior. II- A decisão monocrática está em absoluta 

consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça. III - Inviável a ação popular, por ser via inadequada para o 

postulado suprimento da aventada omissão do Presidente da República. 

Por sua vez, a inicial, após seu aditamento, ao deixar de conter pedido de 

condenação de obrigação de fazer, em face da referida autoridade, 

problematizou a extensão subjetiva do polo passivo da demanda, 

implicando na necessária exclusão do Presidente da República da lide, 

com repercussão na competência da Justiça Federal para processo e 

julgamento do feito. Por outro prisma, também inviabilizada a ação 

popular porquanto indispensável que a autora demonstre, na inicial, de 

forma concreta e específica, a potencial ofensa à moralidade 

administrativa ou a lesividade ao patrimônio público (CR/88, art. 5º, 

LXXIII, e Lei n. 4.717/65, arts. 2º, 3º e 4º), decorrente do ato ou atos 

reputados ilegais ou ilegítimos, mormente quando existente pedido de 

condenação de ressarcimento de danos ou prejuízos causados, ônus este, 

que não se desincumbiu a autora popular. IV - Inexistência de elementos 

novos capazes de modificar o entendimento adotado por esta Relatora no 

momento em que proferida a decisão monocrática. V - Agravo Legal 

improvido”. (grifado) 

(Apelação Cível n. 860186, Rel. Desembargadora Federal Regina Costa. 

6ª Turma. Data da decisão 16/08/2012. Data da publicação 23/08/2012. 

Disponível em: <https://www2.jf.jus.br/juris/unificada/Resposta) 

 

Outros Tribunais Regionais Federais também apontam a inadequação da ação 

popular quando ausente lesividade, incluindo este Egrégio Tribunal Regional da 1ª Região. 

Exemplificativamente, destaca-se: 

 

[...] “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO 

POPULAR. INSTRUMENTO DE DEFESA DOS INTERESSES DA 

COLETIVIDADE, DESTINADA A INVALIDAR ATOS LESIVOS AO 
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PATRIMÔNIO PÚBLICO, AO MEIO AMBIENTE, À MORALIDADE 

ADMINISTRATIVA E AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

CULTURAL. CONSTITUÇÃO FEDERAL ART. 5º, LXXIII; LEI Nº 

4.717/65, ART. 1º, CAPUT e § 1º. TUTELA DE DIREITO 

INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. 1. Nos termos 

da legislação de regência, a Ação Popular destina-se a proteger o 

patrimônio público, propiciando a declaração de nulidade de atos 

lesivos ao patrimônio dos entes públicos ou de instituições ou entidades 

criadas, custeadas ou subvencionadas pelos cofres públicos; bem como 

ao meio ambiente, à moralidade administrativa e ao patrimônio histórico 

e cultural. 2. Não se presta, pois, a referida ação, de índole constitucional, 

à defesa de pretensões individuais homogêneas de caráter tributário. 3. 

Tal entendimento encontra-se consagrado pela jurisprudência pátria: 

(REO n. 0000658-28.2002.4.01.3803, Relatora Desembargadora Maria 

do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 p. 460 de 08/04/2011; REsp 

n.776857/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-

18/2/2009). 4. Na hipótese vertente, resta evidente a inadequação da via 

eleita, por falta de lesividade ao patrimônio 

público. Inadequada, assim, a via processual eleita. 5. Remessa oficial 

não provida. Sentença mantida”. (grifado) 

(TRF da 1ª Região. Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca. 7ª 

Turma. Data da decisão 28/06/2011. Data da publicação 08/07/2011. 

Disponível em: <https://www2.jf.jus.br/juris/unificada/Resposta>. 

Acesso em 19/01/2019). 

 

“AÇÃO POPULAR. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

ATO LESIVO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de apelação e remessa 

oficial em face da sentença que extinguiu sem resolução de mérito ação 

popular, em face da inadequação da via eleita. 2. O pedido da ação 

popular possui caráter constitutivo-negativo e condenatório. A 

ilegalidade e a lesividade do ato constituem, entre outros, requisitos 

próprios da ação popular, visto que esta tem por objeto a anulação de ato 

ilegal e lesivo ao patrimônio público. 3. Não cabe, através de ação 

popular, pedido de caráter nitidamente mandamental e não 

desconstitutivo, sendo, portanto, inadequada a via eleita pelos apelantes, 

conforme dispôs a sentença vergastada. 4. Apelação e remessa oficial 

improvidas”. 
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(TRF da 5ª Região. Rel. Desembargador Federal Marcelo Navarro. 3ª 

Turma. Data da decisão 18/04/2013. Data da publicação 24/04/2013. 

Disponível em: <https://www2.jf.jus.br/juris/unificada/Resposta>. 

Acesso em 19/01/2019). 

 

Enfim, por essa razão já fica suficientemente demonstrada a ausência de interesse 

de agir do autor popular, na sua modalidade adequação, tendo em vista o fato de que a 

presente ação popular é o meio inadequado para atingir a finalidade nela buscada, qual seja, 

a suspensão dos efeitos e posterior anulação de mero ato normativo que não causou lesão 

ao patrimônio público.  

Deve, portanto, agora sob outra perspectiva, ser o processo extinto sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. 

 

3. DO MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO 

3.1. DA DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

FEDERAL NA NOMEAÇÃO DE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. ATO 

QUE INDEPENDE DE MOTIVAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DE PODERES. ENTENDIMENTO ESPOSADO EM DECISÕES DO 

STF (MS Nº. 37.093) E DO STJ (SLS 2.650). 

 

Da leitura dos autos, é possível observar que o objeto da presente ação popular é 

a suspensão e posterior declaração de nulidade do ato de nomeação de ROLANDO 

ALEXANDRE DE SOUZA para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal, o qual foi 

rotulado pela parte autora como ilegal, imoral e impessoal. 

Feito esse registro, não é demais relembrar que o posto de Diretor-Geral da Polícia 

Federal é cargo em comissão e, portanto, de livre nomeação e exoneração pelo 

Presidente da República (arts. 37, inciso II, e 84, inciso XXV, da CRFB/88 c/c art. 2º-C 

da Lei nº. 9.266/96), a quem compete, privativamente, a escolha do agente que repute ser 

o mais adequado a exercê-lo. In verbis: 

 

[...] “Art. 37 da CRFB/88. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
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(...) 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 

em lei de livre nomeação e exoneração; (g/n) 

 

Art. 84 da CRFB/88. Compete privativamente ao Presidente da 

República: 

(...) 

XXV – prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei; 

 

Art. 2º-C da Lei nº. 9.266/96.  O cargo de Diretor-Geral, nomeado pelo 

Presidente da República, é privativo de delegado de Polícia Federal 

integrante da classe especial. (Redação dada pela Lei nº 13.047. de 

2014)” (grifo nosso) 

 

Em razão do disposto nas normas mencionadas, não é possível submeter a escolha 

– aqui compreendida a nomeação – do ocupante do cargo em questão, 

constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo Federal, ao crivo do Poder Judiciário, 

ainda que a pretexto de atendimento do interesse público, sob pena de se incorrer em 

violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição), dado que 

estamos diante de questão afeta ao poder discricionário da Administração Pública, 

cujo exercício, no caso, compete privativamente ao Presidente da República2. 

Como ensina Konrad Hesse, o “Poder Executivo” é expressão de uma referência 

geral das atividades que não estão abarcadas pelas competências legislativa e judicante. 

Essa ideia, válida para o arranjo constitucional brasileiro, nos permite afirmar que lhe 

compete a prática de atos de Chefia de Governo e a fixação das diretrizes políticas da 

Administração e a disciplina das atividades administrativas – no bojo da qual 

evidentemente se insere a estruturação da Administração Pública, bem como a nomeação 

e a exoneração de ocupantes de cargos em comissão. 

Não por acaso, tratando-se de matéria eminentemente relacionada ao exercício do 

poder discricionário, a própria Constituição Federal prevê que tais cargos são de livre 

 
2 Nesse sentido, temos a decisão proferida pelo il. Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo 

no bojo da Ação Popular nº. 5032146-90.2018.4.03.6100 (em anexo). 
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nomeação e exoneração, não ressalvando qualquer hipótese nem sequer autorizando a 

redução dessa margem de discricionariedade. 

É, assim, a autoridade administrativa a detentora da palavra final acerca da 

nomeação e da exoneração de agentes públicos ocupantes de cargo em comissão 

pertencentes à sua estrutura, cuidando-se, pois, de matéria circunscrita à seara da liberdade 

de conformação do administrador. 

Nesse contexto, (i) se a Constituição não trouxe nenhuma restrição; e (ii) em se 

cuidando de suposta regra de exceção (uma vez que a regra é a possibilidade de livre 

nomeação e exoneração dos ocupantes de cargo em comissão); logo, não há como o 

intérprete (que não é legislador) criar, por iniciativa própria, restrição que não possui 

qualquer respaldo no direito posto. 

E foi exatamente o que ocorreu, no caso vertente, com a nomeação de um novo 

Diretor-Geral da Polícia Federal: pela via administrativa, o Poder Executivo Federal, 

legitimamente, promoveu a reorganização funcional do órgão, assim levada a cabo após 

a adoção de critérios e opções técnicos3 e político-legislativos e com fundamento na 

discricionariedade constitucionalmente conferida. 

O ato, portanto, foi praticado pela autoridade competente e segundo seus próprios 

critérios de oportunidade e conveniência, sem que se vislumbre qualquer vício na 

respectiva edição. 

Conforme assevera José dos Santos Carvalho Filho, os atos administrativos, 

quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que 

nasceram em conformidade com as devidas normas legais. Essa característica não depende 

de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado 

de agente integrante da estrutura do Estado. Vários são os fundamentos dados a essa 

característica: o fundamento precípuo, no entanto, reside na circunstância de que se cuidam 

de atos emanados de agentes detentores de parcela do Poder Público, imbuídos, como é 

natural, do objetivo de alcançar o interesse público que lhes compete proteger.  

 
3 Como se demonstrará no tópico abaixo, o ora nomeado possui a capacidade técnica e experiência necessárias 

para o exercício do cargo em questão. 
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Desse modo, inconcebível seria admitir que não tivessem aura de legitimidade, 

permitindo-se que a todo o momento sofressem algum entrave oposto por pessoas de 

interesses contrários4. 

Em situação semelhante a esta, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso 

de Mello, na condição de relator do Mandado de Segurança nº. 34.609/DF, proferiu a 

seguinte decisão a respeito do ato administrativo que promoveu a nomeação de 

Wellington Moreira Franco para o cargo de Ministro da Secretaria-Geral da Presidência 

da República: 

 

“[...] 

A controvérsia suscitada na presente causa mandamental cinge-se a uma 

questão específica que pode ser resumida na seguinte indagação: a 

nomeação de alguém para o cargo de Ministro de Estado, mesmo 

preenchidos os requisitos previstos no art. 87 da Constituição da 

República, configuraria hipótese de desvio de finalidade pelo fato de 

importar – segundo sustenta o impetrante – em obstrução aos atos de 

investigação criminal supostamente provocada em razão de o Ministro 

de Estado dispor de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal 

Federal? 

[...] 

6. A alegada configuração de desvio de finalidade no ato de nomeação 

do Senhor Wellington Moreira Franco para exercer o cargo de Ministro 

de Estado. Aparente controvérsia objetiva e iliquidez dos fatos. 

A configuração desse grave vício jurídico, no entanto, que recai sobre 

um dos elementos constitutivos do ato administrativo, pressupõe a 

intenção deliberada, por parte do administrador público, de atingir 

objetivo vedado pela ordem jurídica ou divorciado do interesse 

público (JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de 

Direito Administrativo”, p. 118/119, item n. 5, 25ª ed., 2012, Atlas), 

desígnio esse que não se presume, sob pena de subversão dos 

postulados referentes à presunção de legalidade, de veracidade e de 

legitimidade de que se reveste todo e qualquer ato emanado da 

Administração Pública. 

Nessa linha de entendimento, incumbe a quem imputa ao 

administrador público a prática desviante de conduta ilegítima a prova 

inequívoca de que o agente público, não obstante editando ato revestido 

de aparente legalidade, ter-se-ia valido desse comportamento 

administrativo para perseguir fins completamente desvinculados do 

interesse público. 

A agremiação partidária impetrante, para sustentar a procedência de sua 

postulação, apoia-se na alegação de que “(...) o Presidente da República 

 
4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, ed. Atlas, 30ª ed. Comemorativa, 

2016, p. 127. 
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nomeou o Senhor Moreira Franco não para aprimorar a equipe 

presidencial, mas sim para, de maneira espúria, alterar o foro 

competente para a investigação dos fatos referentes à Operação Lava 

Jato, assim como o processamento de eventual denúncia, atrapalhando 

sobremaneira o exercício regular da jurisdição” (grifei). 

Nisso, portanto, segundo o ora impetrante, consistiria a caracterização 

do desvio de finalidade, apto a inquinar de invalidade o ato de nomeação 

de Wellington Moreira Franco no cargo de Ministro de Estado.  

[...] 

Não constitui demasia assinalar, neste ponto, que o decreto 

presidencial ora impugnado, à semelhança de qualquer outro ato 

estatal, reveste-se de presunção “juris tantum” de legitimidade, devendo 

prevalecer, por tal razão, sobre as afirmações em sentido contrário, 

quando feitas sem qualquer apoio em base documental idônea que possa 

infirmar aquela presunção jurídica. 

Esse entendimento – que põe em evidência o atributo da legitimidade 

e da veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus 

agentes – é perfilhado por autorizado magistério doutrinário (CELSO 

ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito 

Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA 

SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 

182/184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, 

“Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ 

CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item 

n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, 

“Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, 

Lumen Juris, v.g.). 

A jurisprudência desta Suprema Corte, por sua vez, tem enfatizado, em 

sucessivas decisões, que, em decorrência do atributo da presunção de 

legitimidade e de veracidade que qualifica os atos da Administração 

Pública, impõe-se a quem os questiona em juízo o ônus processual de 

infirmar a veracidade dos fatos que motivaram sua edição, não lhes 

sendo oponíveis, por insuficientes, meras alegações ou juízos 

conjecturais deduzidos em sentido contrário (ADI 1.935/RO, Rel. Min. 

CARLOS VELLOSO – RE 158.543/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO 

– SL 610--AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – SS 

3.717-AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI , v.g.) [...]” 

 

Nessa senda, tem-se que o acolhimento da medida liminar requerida é ato judicial 

que interfere direta e indevidamente na prerrogativa própria e exclusiva do Chefe do 

Poder Executivo (appointment powers) no tocante à formação de sua equipe de governo, 

e consiste em grave interferência do Poder Judiciário no espaço de discricionariedade do 

Presidente da República. 
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Não se está a afirmar que o ato administrativo em exame estaria revestido de 

insindicabilidade pelo Poder Judiciário, sob todos os aspectos, na antiga linha das questões 

políticas estadunidenses (political questions) ou dos atos de governo da experiência 

francesa (actes de gouvernement)5. Ao contrário, trata-se unicamente de demonstrar que o 

ato de nomeação ou de exoneração observa todos os preceitos constitucionais e legais 

aplicáveis, devendo-se, por isso mesmo, prestigiar o princípio da separação dos Poderes. 

Vê-se, pois, que o cargo em questão (Diretor-Geral da Polícia Federal), por não 

ostentar natureza de vitaliciedade, permite a sua nomeação e exoneração ad nutum. É 

dizer, pode ser resolvido em juízo exclusivo do Chefe do Poder Executivo Federal, 

prerrogativa, reitera-se, assegurada pela Constituição Federal e pela legislação correlata. 

Nesse sentido, colacionam-se as seguintes ementas de julgados do Superior 

Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

 

[...] “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUTOR DE 

SERVIÇOS GERAIS. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE 

NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À 

REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. [...] 

II. A Constituição Federal de 1988 prevê as formas de ingresso definitivo 

no serviço público, dispondo, em seu art. 37, II, que "a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração". III. Nessa linha, o STJ pacificou o 

entendimento de que os ocupantes de cargos em comissão não 

possuem direito à permanência no cargo, podendo ser exonerados a 

qualquer momento, de acordo com os critérios de conveniência e 

oportunidade da Administração. A propósito: STJ, RMS 38.765/PE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 

22/05/2013, RMS 25.138/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, DJe de 30/06/2008, RMS 3.699/RJ, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJU de 04/08/2003. IV. Além 

disso, consoante a jurisprudência desta Corte, "ante a precariedade do ato 

de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a 

dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de 

processo administrativo com essa finalidade" (STJ, RMS 44.341/PB, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 

23/09/2014). V. Agravo Regimental improvido. 

 
5 QUEIROZ, Cristina M .M. Os actos políticos no Estado de Direito.  Coimbra : Almedina. 1990, p. 126-

127. 
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STJ. AgRg no RMS 49.412/GO, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 

14/03/2016 (grifo nosso) 

 

 

“CONSTITUCOINAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. 

LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE 

DE MOTIVAÇÃO OU DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE NO 

SERVIÇO PÚBLICO ACESSÍVEL MEDIANTE CONCURSO, NA 

FORMA DO ART. 37, II, DA CF/88. IMPERTINÊNCIA DE 

ARGUMENTO DE DECADÊNCIA OU IRREDUTIBILIDADE DE 

VENCIMENTOS FRENTE AO TEXTO CONSTITUCIONAL. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1 Conforme assentado na jurisprudência 

do STJ, o exercício de cargo em comissão e de empregos ou funções 

de confiança são incompatíveis com a garantia constitucional da 

estabilidade, possuindo como característica predominante a 

possibilidade de exoneração ad nutum. (AIRMS 201700989642, 

REGINA HELENA COSTA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE 

DATA:09/10/2017) [...] 3. Finalmente, os cargos em comissão são de 

livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, da CF e do 

art. 35 da Lei nº 8.112/1990, pelo que a Administração tem a 

discricionariedade de nomear ou de exonerar um comissionado, sem 

a necessidade de motivação do ato, não havendo que se falar em 

inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. (AC 

08007927820124058000, Desembargadora Federal Margarida 

Cantarelli, TRF5 - Quarta Turma.) 4 Apelação não provida”. 

TRF1. AMS 0008998-30.2007.4.01.3400, JUIZ FEDERAL JOÃO 

CÉSAR OTONI DE MATOS (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, 

e-DJF1 06/06/2018 PAG. (grifo nosso) 

 

Ressalta-se, por oportuno, o posicionamento do Ministro Ricardo 

Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática recente no bojo 

do Mandado de Segurança nº 37.093/DF, contra o decreto editado pelo Presidente da 

República que exonerou o Diretor-Geral da Polícia Federal, MAURÍCIO LEITE 

VALEIXO: 

 

[...] “Conforme já assentei em outras oportunidades, a nomeação e a 

destituição de Ministros de Estado, nos termos do art. 84, I, da 

Constituição Federal, são atos de governo de competência privativa 

do Presidente da República e, portanto, insindicáveis pelo Poder 

Judiciário, desde que observados os requisitos constantes do art. 87 

da CF.” 
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Nesse sentido, vale ainda destacar a decisão proferida pelo Presidente do STJ, 

Ministro João Otávio de Noronha, no bojo da SLS 2.650, cujas razões de decidir vão ao 

encontro do entendimento defendido pela UNIÃO nestes autos: 

 

“(...) 

Na espécie, verifica-se que a decisão impugnada, ao suspender a 

nomeação do Sr. Sérgio Nascimento de Camargo para o cargo de 

presidente da Fundação Cultural Palmares, fê-lo, essencialmente, com 

base no entendimento de que o ato em questão, da lavra do Ministro-

Chefe da Casa Civil da Presidência da República, fora realizado com 

desvio de finalidade, que estaria evidenciado nas "manifestações [em 

redes sociais] apresentadas pelo Presidente nomeado, antes da sua 

indicação para ocupar o cargo, e também de acordo com suas 

manifestações nestes autos" (fl. 50). 

De minha parte, após exame dos autos e com a devida vênia dos 

julgadores de origem, não vejo como acolher tal fundamentação. 

Primeiro, por constatar que o ato de nomeação em comento, de livre 

escolha do chefe do Poder Executivo, preenche, prima facie, todos os 

requisitos legais exigidos para o comissionamento, havendo nos autos 

documentação apta a demonstrar a aptidão do Sr. Camargo para 

exercer as funções para as quais foi nomeado. 

  

Segundo, por entender que o fato de o nomeado, eventualmente, ter-se 

excedido em manifestações em redes sociais não autoriza juízo de valor 

acerca de seus valores éticos e morais ou mesmo de sua competência 

profissional, sobretudo quando se sabe das particularidades que 

permeiam as manifestações no citado meio virtual, território de fácil 

acesso e tido como aparentemente livre, o qual, por isso mesmo, acaba 

por estimular eventuais excessos dos que ali se confrontam. 

Terceiro, por entender que a visão das instâncias de origem acerca 

de possível contrariedade dos pensamentos expostos pelo nomeado 

aos valores e posições de minorias, cuja defesa, segundo afirmam, ‘é 

razão de existir da instituição por ele presidida’ (fl. 51), implica juízo 

e censura do Judiciário, o que refoge ao exame de finalidade que 

dizem tutelar. 

Nesse contexto, não vejo como deixar de reconhecer que a decisão 

atacada, a pretexto de fiscalizar a legalidade do ato administrativo, 

interferiu, de forma indevida, nos critérios eminentemente 

discricionários da nomeação, causando entraves ao exercício de 

atividade inerente ao Poder Executivo. 

 Incidiu, assim, o julgado em grave violação da ordem pública, conforme 

entendimento há muito assentado no STJ, segundo o qual "há lesão à 

ordem pública, aqui compreendida a ordem administrativa, quando a 

decisão atacada interfere no critério de conveniência e oportunidade do 

mérito do ato administrativo impugnado" (AgRg na SS n. 1.504/MG, 

Corte Especial, relator Ministro Edson Vidigal, DJ de 10/4/2006). 
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Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, até o trânsito em julgado 

da ação originária, os efeitos da decisão liminar impugnada. 

(...)” (grifo nosso) 

 

Este último precedente, frise-se, reforça o argumento exposto nesta manifestação 

no sentido de que o eventual acolhimento do pleito contido na exordial implica em 

substituição da Administração pelo Poder Judiciário, no tocante à definição dos 

respectivos titulares dos órgãos integrantes da Administração Pública Federal, com 

ofensa ao princípio da separação dos poderes. 

Além de tudo, é de se reconhecer que alguns juízos federais já apreciaram 

pedidos liminares semelhantes ao destes autos, referentes às últimas controvérsias 

acerca dos atos de exoneração e de nomeação na DGPF. 

Pela sua importância, pede-se vênia para destacar a fundamentação das decisões 

proferidas pelos juízos da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, da 22ª Vara Federal 

desta Seção Judiciária e da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe nas Ações 

Populares nº. 1013970-60.2020.4.01.3500, 1024606-94.2020.4.01.3400 e 0800160-

23.2020.4.05.8501, respectivamente: 

 

AP 0800160-23.2020.4.05.8501 – 8ª VF/GO 

 

“(...) 

De outro lado, no que tange ao requerimento para que seja impedido o 

lado requerido de ‘...emitir decretos que exonerem servidores públicos 

que estejam no exercício de cargos de direção e confiança na 

administração pública, enquanto perdurar a decretação de estado de 

calamidade pública’, o interesse de agir, do mesmo modo, não se 

exteriorizou, em face do conteúdo do art. 37, II, parte final da Carta 

Magna, que assim preceitua: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

(...) 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 

prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 
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(grifo acrescentado) 

 

Na espécie, o que se busca é justamente obstar o exercício, pelo Chefe 

do Poder Executivo Federal, de prerrogativa garantida pela Lei Maior, de 

modo expresso, providência que não pode ser alcançada nesta via, 

demonstrando, assim, mais uma vez, a ausência do interesse processual, 

desta feita no tópico ‘adequação’. 

No tocante à tutela reparatória postulada para suspender o decreto 

presidencial de 23 de abril de 2020, que exonerou o Diretor Geral da 

Polícia Federal, Marcelo Valeixo, ou ‘...qualquer outro ato que venha a 

prejudicar o combate ao Covid-19’ - à par da subjetividade do pedido 

quanto aos prejuízos daí advindos em relação a pandemia -, entendo pela 

aplicação do mesmo entendimento já externado no parágrafo anterior. 

Prevalece, no entender do firmatário, o comando constitucional que 

assegura ao Sr. Presidente da República a livre nomeação e exoneração 

para aqueles cargos de confiança que compõem a pirâmide do Poder 

Executivo Federal. 

Importa frisar, por oportuno, que o cargo sob tratamento (Diretor Geral 

da Polícia Federal), não detém natureza de vitaliciedade, podendo a 

nomeação e, do mesmo modo, a exoneração, se dar ad nutum. Vale dizer, 

pode ser resolvido em juízo exclusivo da autoridade administrativa com 

atribuição a tanto, prerrogativa, reitera-se, assegurada 

constitucionalmente. 

Ademais, calha destacar, que já há esferas outras de avaliação do agir, 

correto ou não, do Sr. Presidente da República, a referendar, mais uma 

vez, a ausência de necessidade/utilidade da medida requerida na 

prefacial. Com efeito, é de conhecimento público a informação acerca da 

existência de inquérito policial destinado à investigação dos fatos 

noticiados pelo hoje ex-Ministro Sergio Moro, no dia 24 de abril do 

corrente ano, manejado pelo Sr. Procurador Geral da República 

(PETIÇÃO PGR N. 120763/2020), procedimento que se encontra, 

atualmente, sob o crivo do Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso 

de Mello. Não se olvide, ainda, que há notícia amplamente divulgada em 

diversos meios de comunicação, em âmbito nacional, acerca da tomada 

de providências, desta feita no âmbito do Congresso Nacional, visando a 

instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, para investigar 

os atos do Senhor Presidente Jair Messias Bolsonaro em relação a sua 

possível interferência junto à Polícia Federal”. 

 

AP 1024606-94.2020.4.01.3400 – 22ª VF/DF 

 

“(...) 

De início, anoto as demasiadas severidade e amplitude dos pedidos de 

urgência, a saber: a suspensão dos efeitos do ato de exoneração do último 

diretor do Departamento de Polícia Federal, bem assim sejam suspensas 

as nomeações e exonerações naquele órgão, exceto as decorrentes de 

cargos vagos em 23/04/2020, cuja competência seja atribuída ao 
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Presidente da República, Ministro da Justiça e Diretor-Geral da Polícia 

Federal, devendo os futuros atos ser instruídos com justificativa 

submetida a este juízo. 

Por outros termos, os pedidos representam drástica intervenção na esfera 

das competências do Chefe do Poder Executivo e de auxiliares mais 

próximos (Ministro da Justiça e Diretor da Polícia Federal). 

Logo, em corroboração do quanto disposto no art. 300 do CPC, tanto a 

correção das alegações de direito quanto a prova da matéria de fato 

trazidas na causa de pedir devem se revestir de notável robustez. 

Sob a ótica dos ditos elementos do ato administrativo, invocam os 

requerentes a aplicação à espécie da denominada teoria dos motivos 

determinantes. Na doutrina transcrevo: 

‘... em todo e qualquer caso, se o agente se embasar na ocorrência de 

um dado motivo, a validade doa ato dependerá da existência do motivo 

que houver sido enunciado. Isto é, se o motivo que invocou for 

inexistente, o ato será inválido. É esta vinculação do administrador ao 

motivo que houver alegado que se conhece doutrinariamente como 

‘teoria dos motivos determinantes’.1; 

 

Na jurisprudência: 

ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. ELEMENTOS DO ATO 

ADMINISTRATIVO. PRESENÇA DE MOTIVAÇÃO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

I - Os atos administrativos têm como parte de seus elementos o motivo e 

a finalidade, além da forma, competência e objeto. 

II - O motivo do ato administrativo não se confunde com a sua 

motivação, que é a manifestação escrita das razões que dão ensejo ao 

ato, exigida quando a lei expressamente determina, mormente nos atos 

vinculados. 

III - O ato administrativo, ainda quando haja margem de decisões 

opcionais pelo administrador (discricionariedade), sempre terá um 

motivo, podendo, neste último caso não ser expresso. 

IV - A teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo 

motivação escrita, ainda que não a lei não determine, passa o 

administrador a estar vinculado àquela motivação. 

V - No caso em tela, a quaestio iuris cinge-se a saber se há ilegalidade 

na portaria de remoção, por inexistência de motivação ou por sua 

insuficiência, a conferir direito líquido e certo ao impetrante, ora 

recorrente. 

VI - Prima facie, afasta-se a alegação de inexistência de motivação, já 

que a portaria de remoção expressamente faz referência aos termos 

constantes na CI n° 040/2015 da DINTER 1, para fins de motivação do 

ato. 

VII - O ato foi motivado e implicou a remoção de vários delegados, com 

base em argumentação relativa aos níveis de criminalidade e outros 

elementos de política de segurança, não havendo elementos a se concluir 
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tenha visado o recorrente em específico, mas o atendimento à finalidade 

de gerenciar e posicionar as autoridades policiais que, no entender na 

administração, melhor atendam ao perfil que se busca em cada 

localidade. 

VIII - O fato de as movimentações terem se atido, em maior parte, a uma 

mesma região administrativa, por si só, não indica tenha havido desvio 

de finalidade, até porque a própria motivação faz menção a critérios 

tanto quantitativos como qualitativos para justificar a movimentação, 

com vistas a se obter uma maior efetividade nas investigações no 

combate à criminalidade. 

IX - Por outro lado, o recorrente não logrou demonstrar tivesse havido 

a alegada perseguição ou cunho punitivo na sua remoção, não se 

admitindo, na via escolhida, a dilação probatória. 

X - Agravo interno improvido. 

(AgInt no RMS 53.434/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018) 

 

Como parâmetro para o reconhecimento do vício no motivo sustentam os 

requerentes a inexistência da situação fática referente ao pedido por parte 

do Diretor –Geral de Polícia Federal, bem assim a aposição de assinatura 

do Ministro da Justiça. A alegação depende de prova a cargo da União, 

devendo, pois, se aguardar o exercício do contraditório. 

Afora tais elementos, o ato presidencial não revela motivação e prescinde 

de contê-la, haja vista se tratar de cargo sujeito à exoneração ad nutum. 

De qualquer forma, porquanto juridicamente irrelevantes a comunicação 

e a anuência do Ministro da Justiça, a exoneração em comento poderia 

pode ocorrer de ofício pela manifestação exclusiva da vontade do 

Presidente da República, vale dizer, mesmo uma vez demonstrada a eiva 

e reconhecida a conseqüente invalidade do ato, novo decreto com a 

exoneração de ofício pode produzir os mesmos efeitos. 

Assim, as questões concernentes aos motivos não parecem ser relevantes 

para fins da alegada lesividade do ato a justificar a propositura da 

demanda popular. 

Outrossim, asseveram os autores a ocorrência de desvio de finalidade, 

uma vez que a exoneração do Diretor-Geral do Departamento de Polícia 

Federal teria ocorrido com o intento de nomear pessoa próxima ao 

Presidente da República e assim interferir em determinadas 

investigações. 

Com efeito, o cargo de Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal 

revela a peculiar característica de um liame de confiança para com a 

autoridade competente para a nomeação e a exoneração. A propósito, 

conceitua a doutrina: 

‘Os cargos de provimento em comissão (cujo provimento dispensa 

concurso público) são aqueles vocacionados para serem ocupados em 

caráter transitório por pessoa de confiança da autoridade competente 

para preenchê-los com liberdade a qual também pode exonerar ad 

nutum, isto é, livremente, quem os esteja titularizando’. 
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A seu turno, o vício de finalidade pode se revestir de diferentes formas. 

Em consonância com a narrativa da inicial, cito: 

“... Quando o agente busca uma finalidade alheia ao interesse público. 

Isso sucede ao pretender usar de seus poderes para prejudicar um 

inimigo ou para beneficiar a si próprio ou amigo”.3; 

 

Com esses conceitos e premissas, na linha do que afirmo, o desvio de 

finalidade exige demonstração inequívoca. 

No entanto, do exame da inicial e documentos que a instruem não verifico 

demonstrado o vício. 

Em primeiro lugar, constato ser cada vez mais freqüente a inadequação 

da técnica processual na seara probatória consubstanciada na utilização 

de meras matérias jornalísticas como se meios de prova fossem. Ora, 

desacompanhadas de documentos ou outro meio de prova legal textos 

jornalísticos servem para a divulgação de fatos incontroversos, bem 

assim expressam opiniões e informações de fontes anônimas protegidas 

por sigilo constitucional, razão porque não podem servir como lastro para 

intervenções judiciais, ressalvadas, a toda evidência, as hipóteses dela 

diretamente decorrentes como direito de resposta, reparações, correções, 

etc. 

De igual modo, o teor de declarações do agora ex-ministro da Justiça, por 

si só, não representa meio de prova suficiente para a imposição das 

medidas postuladas, devendo ser instaurados os procedimentos cabíveis 

para apuração nas esferas cíveis e criminais. A propósito, por iniciativa 

do Procurador-Geral da República, foi instaurado perante o Supremo 

Tribunal Federal o Inquérito autuado sob o nº 4.829. 

Ainda, o notório contexto de desavença política e divergências de versões 

entre as autoridades recomenda prudência na precisa apuração dos fatos 

noticiados. 

No mais, a inicial traz ilações e alegações vagas como o suposto 

propósito de interferência política: ‘... diga-se no momento em que as 

investigações parecem caminhar para a responsabilização de pessoas 

próximas ao Presidente’ (fl. 3). 

No tocante ao suposto propósito indevido da exoneração – para além dos 

termos absolutamente vagos em que formulados e a ausência de ato 

concreto qualificado como lesivo – percebo óbices quase intransponíveis 

para sua efetiva concretização a partir da simples substituição do Diretor-

Geral do Departamento de Polícia Federal. 

Consoante informado pelos próprios requerentes, tramitam perante o 

Supremo Tribunal Federal os autos nº 4781 e nº 4828, inquéritos sobre 

os quais recairia o suposto propósito de interferência indevida. 

Ocorre que a condução e a supervisão dos feitos encontram-se sob 

autoridades distintas: delegado da Polícia Federal, Procurador-Geral da 

República e Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. 
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Idêntico raciocínio aplica-se a qualquer inquérito policial em que o 

delegado de polícia atua em conjunto com o órgão do Parquet e do juiz 

competente, observadas as respectivas atribuições e competências. 

No mais, noticia-se na mídia a determinação do Ministro Relator para a 

manutenção das equipes responsáveis pelos inquéritos referidos, não 

podendo este magistrado ratificar em termos mais exatos a informação, 

tendo em vista o caráter sigiloso dos feitos: BRIGIDO, Carolina. 

Alexandre de Moraes pede para PF manter delegados em inquéritos que 

apuram ataques ao STF e atos antidemocráticos. Toda Matéria, 2020. 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/alexandre-de-moraes-

pede-para-pf-manter-delegados-eminqueritos- que-apuram-ataques-ao-

stf-atos-antidemocraticos-1-24392604. Acesso em: 27/04/2020. 

Com isso, carece de substância a narrativa de propósitos indevidos 

imputados ao Presidente da República. 

(...)” 

 

AP 0800160-23.2020.4.05.8501 – 6ª VF/SE 

 

“(...) 

De início, vale ressaltar que existem duas versões públicas sobre os fatos, 

a do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro e a do Ex-Ministro 

da Justiça Sérgio Moro. Tanto assim que o Procurador Geral da 

República, Augusto Aras, peticionou junto ao STF a abertura de inquérito 

a fim de coletar provas para apuração da verdade, inclusive com a oitiva 

de Maurício Leite Valeixo, dentre outros. 

Neste cenário, está assente a ausência de clareza quanto à verdade dos 

fatos, de modo a não se poder proferir decisão judicial de cognição 

sumária pautada em grande incerteza. 

Por outro lado, oficialmente, a exoneração do Delegado Maurício Leite 

Valeixo do cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal se deu a pedido, já 

que foi este o conteúdo publicado no Diário Oficial. Portanto, se, como 

constou do ato publicado, houve pedido de exoneração, não poderia o 

Judiciário impor o restabelecimento, inclusive contra a vontade do 

ocupante do cargo. 

Até que se prove o contrário, há de prevalecer a presunção de veracidade 

do ato administrativo. Tal presunção, saliente-se, somente pode ser 

afastada nos casos em que houver prova robusta, no caso, alcançável após 

a instrução processual em contraditório. 

Diante destas constatações, forçoso reconhecer que não há elementos 

para anular o ato administrativo liminarmente, já que não há provas 

seguras nos autos de tenha padecido de vício de finalidade ou outro 

defeito. 

Por fim, não cabe ao judiciário impedir que um novo Diretor-Geral da 

Polícia Federal seja nomeado ou determinar quem deva ocupar o cargo, 

sob pena de afronta à competência privativa da Administração e princípio 

da separação dos poderes. 
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Neste sentido, oportuna a lição de Hely Lopes Meirelles, a saber: "a ação 

popular não autoriza o Judiciário a invalidar opções administrativas ou 

substituir critérios técnicos por outros que repute mais convenientes ou 

oportunos, pois essa valoração refoge da competência da Justiça e é 

privativa da Administração." (in mandado de segurança, ação popular, 

ação civil pública, mandado de injunção, ' habeas-data', pág. 91, 12ª ed., 

São Paulo, ed. RT, 198). 

Desta forma, cabe exclusivamente ao Presidente da República a 

prerrogativa de nomear o Diretor da Polícia Federal nos termos do art. 

1º, do Decreto nº 73.332/73, a saber: 

Art 1º Ao Departamento de Polícia Federal ( ), com sede no Distrito 

Federal, diretamente subordinado ao Ministério da Justiça e dirigido 

por um Diretor-Geral, nomeado em comissão e da livre escolha do 

Presidente da República, compete, em todo o território nacional. 

Assim, havendo presunção de que a exoneração foi legítima (não 

afastada liminarmente), estando vago o cargo, nada impede que seja o 

mesmo provido. 

Destarte, ausentes os requisitos para a concessão da liminar. 

(...)” 

 

Por último, é importante asseverar que, ao contrário do que defende a parte 

contrária, a nomeação de ROLANDO ALEXANDRE para o cargo de DGPF não possui, 

de todo o modo, o objetivo de interferir em investigações em andamento no Supremo 

Tribunal Federal. Isso, porque, conforme amplamente noticiado, o Ministro Alexandre de 

Moraes, relator no STF dos Inquéritos 4.781 e 4.828, ordenou que as investigações em 

questão deverão continuar a ser conduzidas pelos Delegados Federais Alberto Ferreira 

Neto, Igor Romário de Paula, Denisse Dias Rosas Ribeiro, Fábio Alceu Mertens e Daniel 

Daher6. 

Em sentido semelhante ao ora defendido, destaca-se a decisão proferida pelo juízo 

da 22ª Vara Federal desta Seção Judiciária no bojo da Ação Popular nº. 1003060-

51.2018.4.01.3400, cuja questão de fundo é parecida a esta: 

 

“(...) 

Para além da relativa autonomia da autoridade policial que conduz o 

procedimento de investigação preliminar, o feito encontra-se sob a 

relatoria de Ministro do STF, noticiando-se providência de requisitar ao 

agente corréu esclarecimentos acerca das declarações, bem assim 

mandamento de abstenção ao Requerido consistente em novas 

manifestações nesse sentido. 

 
6 Nesse sentido, ver: <https://www.conjur.com.br/2020-abr-24/alexandre-determina-delegados-sigam-

inquerito-stf>. Acesso em 28.04.2020. 
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Entendo, portanto, que o despacho do Exmo. Sr. Ministro Roberto 

Barroso é dotado de inequívoco ‘caráter acautelatório’ e impositivo em 

face do Diretor-Geral da Polícia Federal, eis que expressamente declara 

e assegura que o delegado responsável pelo inquérito (no caso o Sr. 

Cleyber Lopes) deve ter ‘autonomia para desenvolver o seu trabalho com 

isenção e livre de pressões’. 

Nesse compasso, entendo que a decisão do Sr. Ministro Relator já atende, 

parcialmente, ao pleito formulado pelo autor desta ação em linha de 

pedido liminar, posto que já está resguardada, por decisão do Membro da 

Suprema Corte, a autonomia do delegado condutor do inquérito para 

desenvolver seu trabalho, sem qualquer tipo de influência interna da 

Polícia Federal ou por vias externas. Do mesmo modo, caso venha o Sr. 

Delegado a sofrer qualquer interferência na condução de seus trabalhos, 

deve se reportar diretamente ao Ministro Relator do caso, no STF. 

Isso posto, indefiro a liminar”. 

 

Diante do exposto, é evidente que o pleito deduzido pela parte contrária não 

encontra guarida no ordenamento jurídico, de sorte que merece ser indeferido. 

 

3.2. DA COMPETÊNCIA TÉCNICA DE ROLANDO ALEXANDRE DE SOUZA 

PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PARA O QUAL FOI NOMEADO. NOTA SAJ 

Nº 212 / 2020 / CGIP/SAJ/SG/PR (em anexo). 

Nesse ponto, cabe destacar que, ainda que se ignorasse a discricionariedade do 

Presidente da República para escolher agente público para a ocupação do cargo de Diretor-

Geral da Polícia Federal – o que não é possível, como visto acima –, não se poderia 

questionar a competência técnica do nomeado, como informado pela Subchefia para 

Assuntos Jurídicos da Presidência da República (SAJ/PR), por meio da sua Nota SAJ 

nº 212 / 2020 / CGIP/SAJ/SG/PR. 

O delegado de polícia federal ROLANDO ALEXANDRE DE SOUZA, escolhido 

pelo Presidente da República para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal, foi 

superintendente da Polícia Federal em Alagoas de março de 2018 até setembro de 2019, 

quando assumiu a Secretaria de Planejamento e Gestão da Agência Brasileira de 

Inteligência.  

Começou a carreira em Rondônia, onde atuou no setor de repressão a crimes 

financeiros, além de ter sido corregedor da corporação no estado. Em Brasília foi chefe do 

Serviço de Repressão a Desvios de Recursos Públicos.  
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Em 2007, chefiou a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) em 

Rondônia. A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) divulgou nota sobre a 

nomeação de Rolando afirmando que ele é “um nome técnico e preparado para assumir a 

missão em um momento de muitos desafios” (disponível em 

hps://www.gazetadopovo.com.br/republica/rolando-alexandre-diretor-geralpolicia-

federal/). 

Trata-se, portanto, de agente público com ampla experiência no exercício de 

diversas funções da Polícia Federal, as quais o credenciam tecnicamente para o 

exercício do cargo de Diretor-Geral. 

Uma vez escolhido pela autoridade competente pelo critério da confiança, impedi-

lo de assumir por meras especulações acerca da sua conduta no cargo, além de puro 

exercício de futurologia, significa puni-lo sem qualquer razão jurídica, ou seja, seria a 

consagração de uma injustiça funcional, como destaca a SAJ/PR.  

Logo, a pretensão autoral em obstar e suspender a escolha do Sr. ROLANDO 

ALEXANDRE DE SOUZA, pelo Chefe do Poder Executivo Federal, para o cargo de 

Diretor-Geral da Polícia Federal, atinge a ilibada vida profissional do predito servidor 

público e atenta contra prerrogativa constitucional relacionada à direção superior da 

administração federal (art. 84, II, da Constituição da República).  

Não se desconhece e nem se nega que todo ato administrativo deve estar 

integralmente submetido aos princípios constitucionais da Administração, explicitados no 

caput do art. 37 da Carta de 1988 e extraíveis de outros dispositivos constitucionais. Essa 

obediência, aliás, não é exigida apenas do Presidente da República ou do Poder Executivo, 

mas abarca todos os Poderes da República.  

O que se impugna é a interpretação descabida de que a nomeação do Sr. 

ROLANDO ALEXANDRE DE SOUZA para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal 

tenha violado os princípios da impessoalidade e da moralidade administrava, ou tenha sido 

praticado em desvio de finalidade, a partir apenas de matérias jornalísticas e de insinuações 

feitas por ex-integrante do governo federal, as quais, como é de conhecimento público e 

notório, serão ainda objeto de investigação específica. 

Dessa forma, é evidente que medida de prudência consistente na adoção de uma 

postura maximamente autocontida do Poder Judiciário neste momento, de maneira a que 

não intervenha em relevante função do Poder Executivo e no espaço de discricionariedade 
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próprio do mandatário máximo da Nação sem provas mais robustas acerca de um suposto 

desvio de finalidade do ato administrativo ou de violação a princípios constitucionais.  

Em suma, a presente ação popular não passa de tentativa desprovida de 

fundamentos robustos de provocar ruptura inconstitucional na relação entre os Poderes ou 

Funções de Estado, que devem ser harmônicas e marcadas pela independência. A 

prerrogativa constitucional referida no art. 84, inciso II, da CRFB/88, é do Presidente da 

República e não pode ser mitigada por capricho, ilações e indignações seletivas e 

desfundamentadas de autores populares, como destaca a SAJ/PR.  

Por derradeiro, faz-se importante dizer alguma palavra sobre o que o autor popular 

afirma ao final do tópico II de sua petição inicial: que o alinhamento do novo nomeado aos 

seus “interesses escusos” teria ficado evidenciado no primeiro ato do Sr. ROLANDO 

ALEXANDRE após a sua posse: a nomeação de novo Superintendente da Polícia Federal 

no Rio de Janeiro.  

Isso porque o Presidente da República, teria afirmado “Quero o Rio” ao ex-

Ministro Sérgio Moro, conforme depoimento deste último à Polícia Federal, “em alusão a 

substituição do Superintendente da corporação no Estado – cuja finalidade de benefício 

familiar [dos familiares de Jair Bolsonaro] fica evidenciada”. De fato, o autor afirma que 

o requerido, Presidente da República, estaria demonstrando claramente seu interesse 

antirrepublicano em obter vantagens indevidas da Polícia Federal no Rio de Janeiro.  

Ocorre que, na notícia juntada pelo autor popular, ainda não havia referência ao 

novo nome para a Superintendência da corporação no Rio de Janeiro: “O substituto de 

Oliveira [Carlos Henrique Oliveira] ainda não foi anunciado”. 

Posteriormente, foi amplamente divulgado na mídia que o nome escolhido foi o 

de TÁCIO MUZZI7, que, de acordo com determinados órgãos de imprensa, não estaria 

na “lista” do Presidente da República, e que a escolha teria sido bem recebida pela 

corporação8. 

 
7 https://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2020-05/tacio-muzzi-e-nomeado-superintendente-da-

policia-federal-no-rio-de-janeiro 
8 https://noticias.r7.com/brasil/diretor-da-pf-indica-tacio-muzzi-para-superintendencia-do-rj-06052020; 

https://noticias.uol.com.br/colunas/reinaldo-azevedo/2020/05/06/diretor-geral-escolhe-superintendente-da-

pf-rj-fora-da-lista-de-bolsonaro.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996; 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/05/diretor-geral-da-pf-escolhe-novo-superintendente-

do-rio-fora-da-lista-de-bolsonaro.shtml 
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Trata-se, portanto, de mais um fator apto a afastar as suspeitas invocadas pelo 

autor popular, com base nas quais pretende uma intervenção drástica nas atividades 

próprias de outro Poder da República, e a recomendar que o Judiciário, neste tipo de caso, 

adote uma postura maximamente autocontida.  

Ante todo o exposto, fica evidente a ausência de probabilidade do direito invocado 

na ação popular, de maneira que o pleito de tutela provisória de urgência deverá ser 

prontamente indeferido.  

 

4. DA AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA 

Não bastasse a inexistência de probabilidade do direito, conforme demonstrado, 

tampouco há que se falar na presença do requisito do perigo na demora ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015), considerando que não há 

comprovação cabal e verdadeiramente robusta de qualquer ato que possa ser praticado pelo 

nomeado que possa significar intervenção indevida na Polícia Federal ou na 

Superintendência da PF no Rio de Janeiro, como sustenta o autor popular. Pelo contrário, 

como se viu, o nomeado Sr. ROLANDO ALEXANDRE possui a experiência técnica 

necessária para o exercício do cargo e nem mesmo escolheu nome da pretensa “lista” do 

Presidente para a SR/PF/RJ, como noticiado, o que afasta de pronto o periculum in mora 

possivelmente existente.  

Por sua vez, também não se sustenta a alegação de que o perigo de dano estaria 

no fato de que a nomeação do novo Diretor-Geral da Polícia Federal colocaria “em risco a 

continuidade de investigações em andamento, especificamente no caso dos filhos do 

Presidente da República, Senador Flávio Bolsonaro, Deputado Eduardo Bolsonaro e 

Vereador Carlos Bolsonaro, além da dúzia de parlamentares investigados e mencionados 

pelo próprio Requerido em mensagem ao Ministro Moro”. 

Isso porque, como já afirmado acima, e amplamente noticiado9, mesmo sem 

cogitar da existência desse suposto risco, é certo que de todo modo, no tocante aquela 

competencia originária, , o Ministro Alexandre de Moraes, relator no STF dos Inquéritos 

4.781 e 4.828, ordenou que as investigações em questão deverão continuar a ser conduzidas 

 
9 https://www.conjur.com.br/2020-abr-24/alexandre-determina-delegados-sigam-inquerito-stf. 
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pelos Delegados Federais Alberto Ferreira Neto, Igor Romário de Paula, Denisse Dias 

Rosas Ribeiro, Fábio Alceu Mertens e Daniel Daher10. 

Portanto, por todos os lados que se analise, não se vislumbra a existência de perigo 

na demora ou risco ao resultado útil do processo, de maneira que não foi cumprido também 

este requisito previsto no art. 300, do CPC/2015.  

 

5. DOS PEDIDOS 

 

Em razão de todo o exposto, a União requer: 

 

(i) A imediata extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, VI, do CPC/2015, tendo em vista a falta de interesse de agir da parte 

autora, sob a modalidade da adequação; 

(ii) Subsidiariamente, requer a União o indeferimento do pleito de tutela 

provisória de urgência, tendo em vista não terem sido preenchidos os 

requisitos necessários ao seu acolhimento, com a posterior e regular 

citação dos réus para apresentação de suas defesas.  

 

Nesses termos, pede e espera deferimento. 

Brasília/DF, 11 de maio de 2020. 

 

(assinado eletronicamente) 

JÚLIA THIEBAUT SACRAMENTO 

Advogada da União 

Coordenadora de Atuação Estratégica da PRU – 1ª Região 

 

(assinado eletronicamente) 

ALEXANDRE DANTAS COUTINHO SANTOS 

Advogado da União 

Chefe de Divisão de Atuação Estratégica da PRU – 1ª Região 

 

(assinado eletronicamente) 

RAPHAEL RAMOS MONTEIRO DE SOUZA 

Advogado da União 

Procurador-Regional da União na 1ª Região 

 
10 Nesse sentido, ver: <https://www.conjur.com.br/2020-abr-24/alexandre-determina-delegados-sigam-

inquerito-stf>. Acesso em 28.04.2020. 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA-GERAL

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

 

Nota SAJ  nº 212 / 2020 / CGIP/SAJ/SG/PR 

 

Interessado: PGU - AGU

Assunto: Nomeação de Rolando Alexandre de Souza para o cargo de
Diretor-Geral da Polícia Federal

Processo: 00410.023430/2020-20

 

Senhor Subchefe,

 

I - RELATÓRIO

1. Por meio do O�cio nº 01317/2020/PGU/AGU , a Procuradoria-Geral da União solicita
subsídios para auxiliar na elaboração das informações a serem prestadas pelo Senhor Presidente da
República nos autos da Ação Popular nº 1026491-46.2020.4.01.3400, que tramita na 8ª Vara Federal Cível
da Seção Judiciária do Distrito Federal, ajuizada por Rubens Alberto Ga� Nunes,  por meio da qual
ques�ona, basicamente, a nomeação do Sr. Rolando Alexandre de Souza para o cargo de Diretor-Geralda
Polícia Federal.

2. Assim, de acordo com a inicial,
a nomeação do Sr. Rolando Alexandre de Souza para o cargo de Diretor da Polícia Federal –
considerando o contexto desenhado pelas declarações e provas fornecidas pelo ex-Ministro da
Cidadania e Jus�ça, Dr. Sérgio Moro e, de sua primeira ação após empossado ao subs�tuir o
Superintendente de Polícia Federal no Rio de Janeiro – atenta mortalmente contra a moralidade
administra�va, a probidade, as ins�tuições democrá�cas, a Pátria e contra o povo desta nação.

3. É o breve relatório.

 

II – ANÁLISE JURÍDICA

II.1 – Preliminarmente. Da inadequação da via eleita.

4. É cediço que qualquer cidadão brasileiro tem a prerroga�va de ques�onar judicialmente
atos lesivos ao patrimônio público, bem como à moralidade administra�va, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural.

5. De fato, o inciso LXXIII do art. 5º, CF, prescreve que "qualquer cidadão é parte legí�ma para
propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de en�dade de que o Estado
par�cipe, à moralidade administra�va, 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".
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6. O dispos�vo é regulamentado pela Lei 4.717/65, que em seu ar�go 1o assim estabelece:
Qualquer cidadão será parte legí�ma para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos
lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de en�dades
autárquicas, de sociedades de economia mista (Cons�tuição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas
de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços
sociais autônomos, de ins�tuições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja
concorrido ou concorra com mais de cinqüenta 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 en�dades subvencionadas pelos cofres públicos.

 

7. Dito isso, o  Superior Tribunal de Jus�ça já pacificou entendimento no sen�do de que, para
a existência de uma ação popular, são necessários três elementos dis�ntos:  i.  a condição de eleitor do
proponente, ii. a ilegalidade ou ilegi�midade do ato e iii. a lesividade decorrente do ato pra�cado.

8. De fato, não se olvique nos autos no REsp 1.447.237, a 1ª Turma do c. Tribunal reafirmou "
(...) imprescindível a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a
procedência da ação popular e consequente condenação dos requeridos no ressarcimento ao erário em
face dos prejuízos comprovadamente atestados ou nas perdas e danos correspondentes”.

9. Com efeito, é cristalino que a pretensão trazida à baila na inicial  não se amolda, ainda que
em ginás�ca argumenta�va, às hipóteses de cabimento da Ação Popular.

10. Destaque-se que em nenhum momento o autor popular logrou demonstrar qualquer
vício ou nulidade relacionada ao ato que nomeou Sr. Rolando Alexandre de Souza para o cargo de
Diretor-Geralda Polícia Federal.

11. Recorreu exclusivamente a ilações ob�das junto a mídia, tal como reportagem com
prints de conversas do aplica�vo Whatsapp - ocorridas entre o Presidente da República e o ex-Ministro da
Jus�ça, e entre este e uma Deputada Federal -, as quais seriam indica�vo suficiente a eivar de vício o ato
administra�vo ora em ataque.  Ou seja, não há demonstração de lesividade, uma vez que a inicial funda-
se, exclusivamente, em elucubrações vazias.

12. De fato, trata-se de juízo puramente ila�vo, formulado a par�r de recortes de jornal, com
baldrame frágil, insipiente e carente de comprovação fá�ca. Destaque-se: o Presidente da República não
promoveu, não promove e jamais promoverá qualquer ilegalidade ou abuso de poder em relação à
independência técnica com que os valorosos Delegados da Polícia Federal conduzem as inves�gações.

13. Nota-se, portanto, que autor não demonstra, sequer de soslaio, a ilegalidade, a
ilegi�midade ou a lesividade decorrente do ato pra�cado, elementos essenciais para o processamento da
inicial.  Daí que se impõe rechaçar veementemente a alegação de que a nomeação de Rolando Alexandre
de Souza, para o cargo de Diretor da Polícia Federal, teria por finalidade a prá�ca de alguma ilegalidade
ou abuso de poder, conforme sugere a inicial.

14. De fato,  não restando comprovado qualquer dano à moralidade administra�va ou ao
interesse público, impõe-se o não processamento da Ação Popular, ante a ausência de atendimento de
condições de procedibilidade específicas. A inicial, com efeito, é claramente inadequada à pretensão
referida autor, hipótese de indeferimento da inicial com com fulcro no art. 330, incisos II e III, do Código
de Processo Civil, e consequente ex�nção do processo sem resolução de mérito.

 

II.2 – Preliminares. Da burla às prerroga�vas presidenciais

15. Não fosse a inadequação da via eleita (estrei�ssima, note-se), é certo que, por opção do
Poder Cons�tuinte, os ocupantes do cargo de Presidente da República contam com garan�as e
imunidades ínsitas, �picas do regime especial e diferenciado  comum aos  Estados presidencialistas.

16. Tais garan�as visam assegurar ao chefe da nação o pleno exercício das liberdades
discricionárias indispensáveis ao exercício das competências cons�tucionais ínsitas ao cargo, conforme
relacionadas no art. 84,  da Carta Magna.
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17. Assim, não é possível que discordâncias, incompa�bilidades polí�cas, amizades ou
inimizades possam obstar o exercício dessas competências cons�tucionais, diga-se conquistadas no
escru�nio popular das urnas.

18. Com efeito, é evidente que o autor pretende, em uma interpretação muito pessoal e
desvirtuada das regras legais e cons�tucionais ínsitas à espécie, burlar o regime de prerroga�vas e
competências atribuído ao Presidente da República, inques�onavelmente violando prerroga�vas e
competências daqueles que ocupam, transitoriamente, tão elevado cargo.

19. Pretende, em outras palavras, provocar uma violação à cláusula pétrea da Separação dos
Poderes, usurpando prerroga�va cons�tucional e legal do Presidente da República (cf. estabelecida
no art. 84, inciso II,  da Carta Magna) para atribuir a outrem o poder de dizer quem pode ou não ser
nomeado para cargo em comissão da estrutura do governo federal.

20. Tal pretensão, sabe-se, não se amolda ao objeto da Ação Popular, mo�vo pelo qual, uma
vez mais, pugna-se pelo indeferimento da inicial e consequente ex�nção do processo, sem resolução de
mérito.

 

II.3. Do Mérito

21. O delegado de polícia federal Rolando Alexandre de Souza, escolhido pelo Presidente da
República para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal, foi superintendente da Polícia Federal em
Alagoas de março de 2018 até setembro de 2019, quando assumiu a Secretaria de Planejamento e
Gestão da Agência Brasileira de Inteligência.

22. Começou a carreira em Rondônia, onde atuou no setor de repressão a crimes financeiros,
além de ter sido corregedor da corporação no estado. Em Brasília foi chefe do Serviço de Repressão a
Desvios de Recursos Públicos.

23. Em 2007, chefiou a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) em Rondônia.
A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) divulgou nota sobre a nomeação de Rolando
afirmando que ele é “um nome técnico e preparado para assumir a missão em um momento de muitos
desafios”.(Disponível em  h�ps://www.gazetadopovo.com.br/republica/rolando-alexandre-diretor-geral-
policia-federal/)

24. Trata-se, portanto, de agente público com ampla experiência no exercício de diversas
funções da Polícia Federal, as quais o credenciam tecnicamente para o exercício do cargo de Diretor-
Geral.

25. Uma vez escolhido pela autoridade competente pelo critério da confiança, impedi-lo de
assumir por meras especulações acerca da sua conduta no cargo, além de puro exercício de futurologia,
significa puni-lo sem qualquer razão jurídica, ou seja, seria a consagração de uma injus�ça funcional.

26. Logo, a pretensão autoral em obstar e suspender a escolha do Sr. Rolando Alexandre de
Souza, pelo Chefe do Poder Execu�vo Federal, para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal, a�nge a
ilibada vida profissional do predito servidor público e atenta contra prerroga�va cons�tucional
relacionada à direção superior da administração federal (art. 84, II, da Cons�tuição da República).

27. Não se desconhece e nem se nega que todo ato administra�vo deve estar integralmente
subme�do aos princípios cons�tucionais da Administração, explicitados no caput do art. 37 da Carta de
1988 e extraíveis de outros disposi�vos cons�tucionais. Essa obediência, aliás, não é exigida apenas do
Presidente da República ou do Poder Execu�vo, mas abarca todos os Poderes da República. 

28. O que se impugna é a interpretação descabia de que a nomeação do Sr. Rolando Alexandre
de Souza para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal tenha violado os princípios da impessoalidade e
da moralidade administra�va, ou tenha sido pra�cado em desvio de finalidade, a par�r apenas de ilações
jornalís�cas e de insinuações feitas por ex-integrante do governo federal, as quais, como é de
conhecimento público e notório, serão ainda objeto de inves�gação específica.
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29. Em suma, a presente ação popular não passa de tenta�va, vazia e desprovida de
fundamentos, de provocar ruptura incons�tucional na relação entre os Poderes ou Funções de Estado,
que devem ser harmônicas e marcadas pela independência.  A prerroga�va cons�tucional referida no art.
84, inciso II, da CF é do  Presidente da República e não pode ser mi�gada por capricho, devaneios, ilações
e indignações sele�vas e desfundamentadas de autores populares. 

30. Ante todo o exposto, é de se requerer o não processamento da presente ação popular e,
na afastada hipótese conhecimento do remédio cons�tucional, pugnar-se pelo seu não provimento, em
razão dos fundamentos antes elencados.

 

III – CONCLUSÃO

31. Ante o exposto, tendo a Procuradoria-Geral da União solicitado informações que
subsidiem a manifestação nos autos da demanda em epígrafe, sugere-se o encaminhamento da presente
Nota àquele órgão.

 

Brasília, 08 de maio de 2020.

 

DOUGLAS HENRIQUE MARIN DOS SANTOS
Subchefia para Assuntos Jurídicos

Secretaria-Geral da Presidência da República 
 

De acordo.

 
NICOLE ROMEIRO TAVEIROS

Subchefe Adjunto de Assuntos Ins�tucionais Subs�tuta
Subchefia para Assuntos Jurídicos

Secretaria-Geral da Presidência da República 
 

Aprovo.

 
HUMBERTO FERNANDES DE MOURA

Subchefe Adjunto Execu�vo
Subchefia para Assuntos Jurídicos

Secretaria-Geral da Presidência da República

Documento assinado eletronicamente por Douglas Henrique Marin dos Santos, Assessor, em
08/05/2020, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nicole Romeiro Taveiros, Subchefe Adjunto, Subs�tuto,
em 08/05/2020, às 18:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Humberto Fernandes de Moura, Subchefe Adjunto
Execu�vo, em 08/05/2020, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 1875615 e o
código CRC FA369892 no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00410.023430/2020-20 SEI nº 1875615
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MANDADO DE SEGURANÇA 37.093 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
IMPTE.(S) :ALIEL MACHADO BARK 
ADV.(A/S) : IGGOR GOMES ROCHA E OUTRO(A/S)
IMPDO.(A/S) :PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado 
por  Aliel  Machado  Bark,  Deputado  Federal  pelo  Estado  do  Paraná, 
contra  ato  do  Presidente  da  República  Jair  Messias  Bolsonaro, 
consubstanciado  no  Decreto  de  23  de  abril  de  2020,  que  exonerou 
Maurício Leite Valeixo do cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

O impetrante informa que a referida exoneração “ocorreu ‘a pedido’, 
segundo decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo Ministro 
da Justiça, Sérgio Moro, e publicado no ‘Diário Oficial da União’ desta 
sexta-feira (24)” (pág. 1 da inicial). Noticia, no entanto, que 

“[...]  veio  à  tona  na  presente  data,  em  fala  oficial  do 
próprio Ministro da Justiça ainda em exercício, Sergio Moro, de 
que  o  ato  administrativo  de  exoneração  está  maculado  de 
ilegalidade:  primeiro  porque  não  foi  exoneração  a  pedido; 
segundo porque seu nome constou em ato oficial sem que tenha 
ciência de tal conduta” (pág. 2 da inicial). 

Argumenta, assim, que 

“[o]  Decreto  é  assinado eletronicamente  pelo  presidente 
Jair  Bolsonaro  e  por  Moro,  e  informa que  o  próprio  Valeixo 
pediu para deixar o comando da corporação. 

Todavia, parece não ser verdade. O Ministro afirmou que 
não assinou o decreto e que o agora ex-diretor-geral da PF não 
cogitava deixar o cargo” (pág. 5 da inicial). 

Sustenta, em síntese, que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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“[o]  ato  ofende uma infinidade de normas,  de natureza 
civil, administrativa e até penal. Por ora, limita-se a afirmar que 
o ato é nulo por eivado de motivação inverídica, contrariando o 
dever de lícita motivação previsto no art. 50 da Lei Federal nº 
9.784 de 1999, que trata do processo administrativo federal. 

Também  por  lei,  é  nulo  o  ato  administrativo  por 
‘inexistência dos motivos’, que 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. 2º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965). 

Na  prática,  o  Presidente  da  República  maquiou  uma 
exoneração de ofício por claros interesses escusos, dando-lhe a 
aparência  de  uma exoneração  a  pedido  –  contrariando  mais 
uma lei, a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (art. 34 e ss).

Nem o motivo principal (o falso ‘pedido’ de exoneração) e 
nem  a  forma  (incluir  um  subscritor  que  desconhecia  o  ato) 
atendem a requisitos legais. E ao fundamentar a exoneração de 
forma inverídica (conforme relatado pelo Ministro da Justiça, o 
motivo foi o desejo de intervir na instituição para ter controle), 
o  Presidente  se  vinculou  aos  motivos  expostos,  ainda  que 
pudesse exoneração livremente cargo dessa natureza” (pág. 6 
da inicial).  

Pugna, assim, que seja deferido o pleito para  suspender os efeitos 
do Decreto de 23 de abril de 2020 até o julgamento de mérito da presente 
impetração, “devendo ser o mesmo reintegrado no cargo e impedida a 
nomeação de novo ocupante [...]”  (pág.  11 da inicial).  Além dos mais, 
pede que  

“[...]  ao  menos  sejam  suspensos  os  efeitos  do  Decreto 
referido  até  que  a  Presidência  da  República  apresente 
documentos  em  sua  posse  que  neguem  a  versão  oficial  do 
Ministro,  ou seja,  que houve pedido de exoneração do então 
Diretor-Geral  e  que  o  próprio  Ministro  assinou  o  ato  de 
exoneração – cf. art. 6º, § 1º da Lei 12.016/09” (pág. 11 da inicial). 
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Ao final, requer a concessão da segurança para anular a exoneração 
do Senhor Maurício Leite Valeixo do cargo de Diretor-Geral da Polícia 
Federal do Ministério da Justiça e Segurança. 

É o relatório. Decido.

De saída, observo que os legitimados para a impetração do mandado 
de  segurança  são  aqueles  que  detêm  “direito  líquido  e  certo  não 
amparado por habeas corpus ou habeas data” (art. 5°, LXIX, da Constituição 
Federal). 

O  mandado  de  segurança  pressupõe,  portanto,  a  existência  de 
direito próprio do impetrante,  de modo que somente pode socorrer-se 
dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou 
omissão de autoridade (MS 28.772/DF-AgR, Rel. Min.   Dias Toffoli).

Deve  ser  mencionado,  oportunamente,  que  o  Supremo  Tribunal 
Federal  admite  a  legitimidade  do  parlamentar  para  impetrar  ação 
mandamental com a finalidade de coibir atos praticados no processo de 
aprovação  de  lei  ou  emenda  constitucional  incompatíveis  com 
disposições  constitucionais  que  disciplinam o  processo  legislativo  (MS 
24.667/DF/AgR, Rel. Min. Carlos Velloso). Constato, no entanto, que não é 
o caso dos autos.

Além disso, “o entendimento pacífico desta Corte é no sentido de 
que  o  parlamentar  individualmente  não  possui  legitimidade  para 
impetrar mandado de segurança para defender prerrogativa concernente 
à  Casa  Legislativa  a  qual  pertence”  (RMS  28.251/DF-AgR,  de  minha 
relatoria).

 Na espécie, observo que o impetrante não poderia, na condição de 
cidadão ou de Deputado Federal,  impetrar mandado de segurança em 
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face de ato do Presidente da República na defesa de interesse de toda 
coletividade. Em sentido semelhante, transcrevo a seguinte ementa:   

“Agravo  regimental  em  mandado  de  segurança. 
Ilegitimidade do impetrante. Agravo regimental não provido.

1.  O  mandado  de  segurança  pressupõe  a  existência  de 
direito próprio do impetrante. Somente pode socorrer-se dessa 
ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou 
omissão de autoridade, o que não se vislumbra na espécie.

2.  Ilegitimidade  do  particular  para,  na  qualidade  de 
cidadão, atuar em face da Mesa da Câmara dos Deputados ou 
do  Senado  Federal  na  defesa  de  interesse  de  toda  a 
coletividade. Precedente.

3.  Agravo regimental  não provido” (MS 32.052/DF-AgR, 
Rel. Min. Dias Toffoli).

Ademais, observo que o Deputado carece, inclusive, da necessária 
legitimação para a impetração de ações mandamentais coletivas, as quais, 
nos termos do art. 21 da Lei 12.016/2009, poderão ser impetradas apenas

“[...] por partido político com representação no Congresso 
Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus 
integrantes  ou  à  finalidade  partidária,  ou  por  organização 
sindical,  entidade  de  classe  ou  associação  legalmente 
constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em 
defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, 
dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e 
desde  que  pertinentes  às  suas  finalidades,  dispensada,  para 
tanto, autorização especial”.

Se apenas isso não fosse suficiente, é importante deixar consignado, 
ainda, no que diz respeito ao mérito deste mandado de segurança, que no 
regime republicano há uma partilha do poder, de forma horizontal, entre 
o  Legislativo,  o  Executivo  e  o  Judiciário,  independentes  e  harmônicos 
entre si (art. 2º da Constituição), de modo a exigir a atuação do Poder 
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Judiciário, em face de atos emanados dos Poderes Legislativo e Executivo, 
apenas em situações excepcionalíssimas.

Conforme  já  assentei  em  outras  oportunidades,  a  nomeação  e  a 
destituição  de  Ministros  de  Estado,  nos  termos  do  art.  84,  I,  da 
Constituição Federal, são atos de governo de competência privativa do 
Presidente da República e, portanto, insindicáveis pelo Poder Judiciário, 
desde que observados os requisitos constantes do art. 87 da CF.

Entretanto,  aqui não se está a falar da exoneração de Ministro de 
Estado, mas de Diretor-Geral da Polícia Federal, um dos principais cargos 
do  Poder  Executivo  federal,  configurado  como  um  ato  de  Chefia  da 
Administração Pública Federal, o qual, presume-se legítimo e verdadeiro 
até que se prove o contrário.

Dessa  forma,  não  seria  possível  avançar  neste  mandamus para 
discutir, com base na fala do Ministro de Estado da Justiça e Segurança 
Pública, na data de hoje (24/4/2020), se o Presidente da República atendeu 
aos  requisitos  constitucionais  e  legais  para  a  consecução  do  ato  de 
exoneração vergastado. Para chegar-se à conclusão de que o Decreto de 
23  de  abril  de  2020 contém os  vícios  apontados,  far-se-ia  necessária  a 
incursão fático-probatória. 

Ocorre que o mandado de segurança não é o meio adequando para 
tanto,  sobretudo  porque  “refoge  aos  estreitos  limites  da  ação 
mandamental o exame de fatos despojados da necessária liquidez, pois o 
iter  procedimental  do  mandado  de  segurança  não  comporta  a 
possibilidade  de  instauração  incidental  de  uma  fase  de  dilação 
probatória”, de modo que “a noção de direito líquido e certo ajusta-se, em 
seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato 
certo, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e 
inequívoca” (MS 20.882/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
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Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela 
proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já 
assinalou  que  a  liquidez  e  certeza  do  direito,  capaz  de  autorizar  o 
ajuizamento  do  mandado  de  segurança,  é,  tão  somente,  aquele  que 
concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova 
literal inequívoca.

Portanto,  além  da  flagrante  ilegitimidade  do  impetrante,  observo 
que a pretensão também refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a 
ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como 
bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,

[c]onsidera-se  líquido  e  certo  o  direito, 
independentemente  de  sua  complexidade,  quando os  fatos  a 
que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis  de plano; é dizer, 
quando  independam  de  instrução  probatória,  sendo 
comprováveis  por  documentação  acostada  quando  da 
impetração  da  segurança  ou,  então,  requisitada  pelo  juiz  a 
instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em 
poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art.  6º,  parágrafo 
único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.Curso  
de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. pp. 
837-838).

Isso  posto,  nego  seguimento  a  esta  impetração  (art.  21,  §  1°,  do 
RISTF). Prejudicado o exame da liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2020.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

6 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4DD0-F3BA-81C9-3828 e senha F39F-D4B8-12F1-B2F7
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PROCESSO: 1024606-94.2020.4.01.3400 
CLASSE: AÇÃO POPULAR (66) 

AUTOR: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES, FABIANO CONTARATO 
Advogado do(a) AUTOR: RUBEN BEMERGUY - AP192 

Advogado do(a) AUTOR: RUBEN BEMERGUY - AP192 

  
RÉU: UNIÃO FEDERAL, JAIR MESSIAS BOLSONARO 
  
 
 
 

DECISÃO 
 
  
 
RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES e FABIANO CONTARATO, Cidadãos Brasileiros, em plena capacidade de seus

direitos políticos e civis, ajuizaram AÇÃO POPULAR em face da UNIÃO e do EXCELENTÍSSIMO SENHOR JAIR MESSIAS

BOLSONARO, Presidente da República. Os autores objetivam a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para

determinar que seja(m): a) suspensa a produção dos efeitos do Decreto s/n de 23 de abril de 2020, publicado no DOU de 24 de

abril de 2020, do Presidente da República, que exonerou MAURÍCIO LEITE VALEIXO do cargo de Diretor-Geral da Polícia

Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública; b) suspensas novas exonerações (exceto “a pedido” devidamente

formalizadas) e nomeações (exceto para cargos vagos em 23 de abril de 2020) na estrutura da Polícia Federal cuja competência

(originária, delegada ou avocada) seja do Presidente da República, Ministro da Justiça e Segurança Pública ou do Diretor-Geral

da Polícia Federal; e c) sucessivamente, caso não determinadas as suspensões acima, que eventuais nomeações e exonerações

na estrutura de cargos da Polícia Federal cuja competência (originária, delegada ou avocada) seja do Presidente da República,

Ministro da Justiça e Segurança Pública ou do Diretor-Geral da Polícia Federal, sejam expressamente justificadas e previamente

autorizadas pelo Juízo.
 
Alegam que a substituição do Diretor-Geral representa tentativa do Presidente da República de interferir na condução dos

trabalhos da Polícia Federal; que o Presidente Jair Bolsonaro afirmou expressamente que queria trocar o comando da Polícia

Federal para interferir na Instituição, inclusive para angariar um contato direto com Superintendentes da Polícia Federal e,

também, por ter receio de inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal; que a exoneração do Diretor-Geral da Polícia Federal

não foi a pedido, como publicado no Diário Oficial da União. Ou seja, há contradição evidente entre publicação e realidade dos

fatos; a exoneração do Diretor-Geral da Polícia Federal não foi sequer comunicada ao Sr. Ministro, que dela apenas tomou

conhecimento pelo Diário Oficial da União, ou seja, não foi subscrita pelo Ministro como consta no Decreto de 23 de abril de 2020.

Há, portanto, nova contradição evidente entre publicação e realidade dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Distrito Federal

22ª Vara Federal Cível da SJDF

Num. 224829967 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: ED LYRA LEAL - 27/04/2020 21:30:00
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042721300088500000221025478
Número do documento: 20042721300088500000221025478

Num. 232996011 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE DANTAS COUTINHO SANTOS - 11/05/2020 11:07:08
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051111070802700000229072493
Número do documento: 20051111070802700000229072493



Aduzem, ainda, que o ato de substituição do Diretor-Geral da Polícia Federal possui vícios de inexistência de motivo e desvio de

finalidade e violam o art. 144, §1º da Constituição Federal.
 
Os autores citam que o Presidente da República afirmou, em 21 de agosto de 2019,  com todas as palavras: “Fui eleito para

interferir mesmo”. Citam que é responsabilidade da Polícia Federal as investigações referentes ao inquérito sobre a disseminação

de notícias falsas (fake news) do STF, que podem envolver Carlos e Eduardo, filhos do presidente.
 
Afirmam que a interferência serviria justamente para tentar garantir verdadeira blindagem a priori a investigados do círculo do

Presidente, ou seja, teriam verdadeiros “superpoderes” de cometerem eventuais crimes, mas nunca serem por eles

responsabilizados.  
 
Documentos juntados com a inicial. Não houve recolhimento de custas, dada a natureza da ação.
 
É o relato das questões que se põem a exame
 
DECIDO.
 
Em atenção ao art. 1º da Lei nº 4.717/65, observo que os autores encontram-se legitimados ativamente à propositura da presente

ação, por serem cidadãos em gozo de seus direitos políticos, inclusive no exercício de mandatos eletivos de senador da

República.
 
Nesta oportunidade, o exame cinge-se ao provimento liminar.
 
A concessão de tutela de urgência exige que a parte interessada demonstre previamente de forma inequívoca, a coexistência de

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do

CPC).
 
De início, anoto as demasiadas severidade e amplitude dos pedidos de urgência, a saber: a suspensão dos efeitos do ato de

exoneração do último diretor do Departamento de Polícia Federal, bem assim sejam suspensas as nomeações e exonerações

naquele órgão, exceto as decorrentes de cargos vagos em 23/04/2020, cuja competência seja atribuída ao Presidente da

República, Ministro da Justiça e Diretor-Geral da Polícia Federal, devendo os futuros atos ser instruídos com justificativa

submetida a este juízo.
 
Por outros termos, os pedidos representam drástica intervenção na esfera das competências do Chefe do Poder Executivo e de

auxiliares mais próximos (Ministro da Justiça e Diretor da Polícia Federal).
 
Logo, em corroboração do quanto disposto no art. 300 do CPC, tanto a correção das alegações de direito quanto a prova da

matéria de fato trazidas na causa de pedir devem se revestir de notável robustez.
 
Sob a ótica dos ditos elementos do ato administrativo, invocam os requerentes a aplicação à espécie da denominada teoria dos

motivos determinantes. Na doutrina transcrevo:
 
 
 

“ ... em todo e qualquer caso, se o agente se embasar na ocorrência de um dado motivo, a validade doa ato

dependerá da existência do motivo que houver sido enunciado. Isto é, se o motivo que invocou for

inexistente, o ato será inválido. É esta vinculação do administrador ao motivo que houver alegado que se

conhece doutrinariamente como “teoria dos motivos determinantes”.1;
 

 
 
Na jurisprudência:
 
 
 

ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESENÇA DE
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MOTIVAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
 
I - Os atos administrativos têm como parte de seus elementos o motivo e a finalidade, além da forma,

competência e objeto.
 
II - O motivo do ato administrativo não se confunde com a sua motivação, que é a manifestação escrita das

razões que dão ensejo ao ato, exigida quando a lei expressamente determina, mormente nos atos

vinculados.
 
III - O ato administrativo, ainda quando haja margem de decisões opcionais pelo administrador

(discricionariedade), sempre terá um motivo, podendo, neste último caso não ser expresso.
 
IV - A teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda que não a lei

não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação.
 
V - No caso em tela, a quaestio iuris cinge-se a saber se há ilegalidade na portaria de remoção, por

inexistência de motivação ou por sua insuficiência, a conferir direito líquido e certo ao impetrante, ora

recorrente.
 
VI - Prima facie, afasta-se a alegação de inexistência de motivação, já que a portaria de remoção

expressamente faz referência aos termos constantes na CI n° 040/2015 da DINTER 1, para fins de

motivação do ato.
 
VII - O ato foi motivado e implicou a remoção de vários delegados, com base em argumentação relativa aos

níveis de criminalidade e outros elementos de política de segurança, não havendo elementos a se concluir

tenha visado o recorrente em específico, mas o atendimento à finalidade de gerenciar e posicionar as

autoridades policiais que, no entender na administração, melhor atendam ao perfil que se busca em cada

localidade.
 
VIII - O fato de as movimentações terem se atido, em maior parte, a uma mesma região administrativa, por

si só, não indica tenha havido desvio de finalidade, até porque a própria motivação faz menção a critérios

tanto quantitativos como qualitativos para justificar a movimentação, com vistas a se obter uma maior

efetividade nas investigações no combate à criminalidade.
 
IX - Por outro lado, o recorrente não logrou demonstrar tivesse havido a alegada perseguição ou cunho

punitivo na sua remoção, não se admitindo, na via escolhida, a dilação probatória.
 
X - Agravo interno improvido.
 
(AgInt no RMS 53.434/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em

22/05/2018, DJe 28/05/2018)
 
 
 

Como parâmetro para o reconhecimento do vício no motivo sustentam os requerentes a inexistência da situação fática referente

ao pedido por parte do Diretor –Geral de Polícia Federal, bem assim a aposição de assinatura do Ministro da Justiça. A alegação

depende de prova a cargo da União, devendo, pois, se aguardar o exercício do contraditório.
 
Afora tais elementos, o ato presidencial não revela motivação e prescinde de contê-la, haja vista se tratar de cargo sujeito à

exoneração ad nutum.
 
De qualquer forma, porquanto juridicamente irrelevantes a comunicação e a anuência do Ministro da Justiça, a exoneração em

comento poderia  pode ocorrer de ofício pela manifestação exclusiva da vontade do Presidente da República, vale dizer, mesmo

uma vez demonstrada a eiva e reconhecida a conseqüente invalidade do ato, novo decreto com a exoneração de ofício pode
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produzir os mesmos efeitos.
 
Assim, as questões concernentes aos motivos não parecem ser relevantes para fins da alegada lesividade do ato a justificar a

propositura da demanda popular.
 
Outrossim, asseveram os autores a ocorrência de desvio de finalidade, uma vez que a exoneração do Diretor-Geral do

Departamento de Polícia Federal teria ocorrido com o intento de nomear pessoa próxima ao Presidente da República e assim

interferir em determinadas investigações.
 
Com efeito, O cargo de Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal revela a peculiar característica de um liame de

confiança para com a autoridade competente para a nomeação e a exoneração. A propósito, conceitua a doutrina:
 
 
 

“ Os cargos de provimento em comissão (cujo provimento dispensa concurso público) são aqueles

vocacionados para serem ocupados em caráter transitório por pessoa de confiança da autoridade

competente para preenchê-los com liberdade a  qual também pode exonerar ad nutum, isto é, livremente,

quem os esteja titularizando”.
 
 
 

A seu turno, o vício de finalidade pode se revestir de diferentes formas. Em consonância com a narrativa da inicial, cito:
 
 
 

“...  Quando o agente busca uma finalidade alheia ao interesse público. Isso sucede ao pretender usar de

seus poderes para prejudicar um inimigo ou para beneficiar a si próprio ou amigo”.3;
 

 
 
Com esses conceitos e premissas, na linha do que afirmo, o desvio de finalidade exige demonstração inequívoca.
 
No entanto, do exame da inicial e documentos que a instruem não verifico demonstrado o vício.
 
Em primeiro lugar, constato ser cada vez mais freqüente a inadequação da técnica processual na seara probatória

consubstanciada na utilização de meras matérias jornalísticas como se meios de prova fossem. Ora, desacompanhadas de

documentos ou outro meio de prova legal textos jornalísticos servem para a divulgação de fatos incontroversos, bem assim

expressam opiniões e informações de fontes anônimas protegidas por sigilo constitucional, razão porque não podem servir como

lastro para intervenções judiciais, ressalvadas, a toda evidência, as hipóteses dela diretamente decorrentes como direito de

resposta, reparações, correções, etc.
 
De igual modo, o teor de declarações do agora ex-ministro da Justiça, por si só, não representa meio de prova suficiente para a

imposição das medidas postuladas, devendo ser instaurados os procedimentos cabíveis para apuração nas esferas cíveis e

criminais. A propósito, por iniciativa do Procurador-Geral da República, foi instaurado perante o Supremo Tribunal Federal o

Inquérito autuado sob o nº 4.829.
 
Ainda, o notório contexto de desavença política e divergências de versões entre as autoridades recomenda prudência na precisa

apuração dos fatos noticiados.
 
No mais, a inicial traz ilações e alegações vagas como o suposto propósito de interferência política: “.. diga-se no momento em

que as investigações parecem caminhar para a responsabilização de pessoas próximas ao Presidente” (fl. 3).
 
No tocante ao suposto propósito indevido da exoneração – para além dos termos absolutamente vagos em que formulados e a

ausência de ato concreto qualificado como lesivo – percebo óbices quase intransponíveis para sua efetiva concretização a partir

da simples substituição do Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal.
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Consoante informado pelos próprios requerentes, tramitam perante o Supremo Tribunal Federal os autos nº 4781 e nº 4828,

inquéritos sobre os quais recairia o suposto propósito de interferência indevida. 
 
Ocorre que a condução e a supervisão dos feitos encontram-se sob autoridades distintas: delegado da Polícia Federal,

Procurador-Geral da República e Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal.
 
Idêntico raciocínio aplica-se a qualquer inquérito policial em que o delegado de polícia atua em conjunto com o órgão do Parquet e

do juiz competente, observadas as respectivas atribuições e competências.
 
No mais, noticia-se na mídia a determinação do Ministro Relator para a manutenção das equipes responsáveis pelos inquéritos

referidos, não podendo este magistrado ratificar em termos mais exatos a informação, tendo em vista o caráter sigiloso dos feitos: 

BRIGIDO, Carolina. Alexandre de Moraes pede para PF manter delegados em inquéritos que
apuram ataques ao STF e atos antidemocráticos. Toda Matéria, 2020. Disponível
em: https://oglobo.globo.com/brasil/alexandre-de-moraes-pede-para-pf-manter-delegados-em-
inqueritos-que-apuram-ataques-ao-stf-atos-antidemocraticos-1-24392604. Acesso em:
27/04/2020.
 
Com isso, carece de substância a narrativa de propósitos indevidos imputados ao Presidente da República.
 
Por oportuno, dada a similitude da situação posta no caso presente, reitero argumento constante da motivação de decisão

interlocutória proferida por este magistrado ao apreciar pleito liminar em demanda ajuizada por um dos atuais requerentes que

postulava o afastamento do então Diretor do Departamento de Polícia Federal (Ação Popular – Autos nº 1003060-

51.2018.4.01.3400):
 
 
 

“... Para além da relativa autonomia da autoridade policial que conduz o procedimento de investigação

preliminar, o feito encontra-se sob a relatoria de Ministro do STF, noticiando-se providência de requisitar ao

agente corréu esclarecimentos acerca das declarações, bem assim  mandamento de abstenção ao

Requerido consistente em novas manifestações nesse sentido.
 
Entendo, portanto, que o despacho do Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso é dotado de inequívoco “caráter

acautelatório” e impositivo em face do Diretor-Geral da Polícia Federal, eis que expressamente declara e

assegura que o delegado responsável pelo inquérito (no caso o Sr. Cleyber Lopes) deve ter “autonomia

para desenvolver o seu trabalho com isenção e livre de pressões”.
 
Nesse compasso, entendo que a decisão do Sr. Ministro Relator já atende, parcialmente, ao pleito

formulado pelo autor desta ação em linha de pedido liminar, posto que já está resguardada, por decisão do

Membro da Suprema Corte, a autonomia do delegado condutor do inquérito para desenvolver seu trabalho,

sem qualquer tipo de influência interna da Polícia Federal ou por vias externas. Do mesmo modo, caso

venha o Sr. Delegado a sofrer qualquer interferência na condução de seus trabalhos, deve se reportar

diretamente ao Ministro Relator do caso, no STF”.
 

 
 
Isso posto, indefiro a liminar.
 
Citem-se, observado prazo previsto no Art. 7º, IV, da Lei nº 4.717/65.
 
Intime-se o órgão do MPF para atuar no feito, inclusive quanto ao disposto no Art. 7º, § 1º, da Lei nº 4.717/65.
 
Com o decurso do prazo para contestação, venham conclusos.
 
Intimem-se.
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ED LYRA LEAL
 
Juiz Federal Substituto
 
 
 
 
 
 
   
1; MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 31ª Ed. Malheiros Editores. São Paulo 2013. P. 401.

 
2; MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 31ª Ed. Malheiros Editores. São Paulo 2013. P. 309/310 

 
3;MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 31ª Ed. Malheiros Editores. São Paulo 2013. P. 411
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 Última distribuição : 21/12/2018 

 Valor da causa: R$ 10.000,00 

 Assuntos: Nomeação 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? SIM 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
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RICARDO AMIN ABRAHAO NACLE (AUTOR) RICARDO AMIN ABRAHAO NACLE (ADVOGADO)

RICARDO DE AQUINO SALLES (RÉU)

UNIAO FEDERAL (RÉU)

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (FISCAL DA LEI)

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP (FISCAL DA LEI)
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AÇÃO POPULAR (66) Nº  5032146-90.2018.4.03.6100 / 10ª Vara Cível Federal de São Paulo
AUTOR: RICARDO AMIN ABRAHAO NACLE
Advogado do(a) AUTOR: RICARDO AMIN ABRAHAO NACLE - SP173066
RÉU: RICARDO DE AQUINO SALLES, UNIAO FEDERAL
 

     D E C I S Ã O

                  Trata-se de ação popular por meio da qual é postulada, em sede liminar, a suspensão
da nomeação de Ricardo de Aquino Salles para o exercício do cargo de Ministro do Meio

Ambiente ou de qualquer outro cargo da Administração Pública Federal. Aduz o autor da actio
 popularis não ter o atual Ministro condições jurídicas de assumir o posto, vez que condenado em

ação de improbidade administrativa relacionada a fraude ocorrida quando da condição de
Secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, bem como em razão de pender contra o
demandado ação civil pública ambiental. No pólo passivo, além de Ricardo de Aquino Salles, foi

indicada a União.

Oportunizada vista ao MPF para manifestação sobre o pedido de tutela de urgência,
o mesmo opinou pela necessidade de oitiva dos demandados, dada a gravidade da medida
postulada.

É a suma do pleito e do quanto processado até o presente momento.

Acolho a emenda da inicial e defiro-a.

Quanto ao pleito antecipatório, em cognição sumária, não vislumbro verossimilhança
nas alegações.

Seguindo a linha do vaticínio de Marcelo Figueiredo , consigno que os requisitos[1]
para fruição de direito não podem ser outros que não aqueles identificados como necessários em
lei, acrescentando, todavia, que apenas em casos absolutamente excepcionais é possível recusar
o efeito jurídico mesmo preenchidos os elementos necessários à composição do suporte fáctico,
sendo tais casos, geralmente, advindos de uma fraude à lei  ou de um desvio de finalidade ,[2] [3]
quando o atendimento da  normativa é apenas aparente.ratio

Acrescento, ainda, que o princípio, ao estabelecer um determinado estado de coisas,
a busca de uma dada finalidade, estabelece apenas de forma mediata uma conduta,
prestigiando-se a liberdade política relativa ao exercício da função pública, ainda que se obstando
as condutas contrárias ao fim colimado.
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E nessa linha, o art. 1º, I, , , , da Lei Complementar 64/90, na forma da Leig h l
Complementar 135/2010 “Lei da Ficha Limpa” exige o trânsito em julgado ou, pelo menos, a
condenação por órgão judiciário colegiado, o que inocorreu na situação descrita pelos autores.

Longe de impor-se a previsão de regras legais sobre um princípio constitucional, mas
sim prestigiando-se a legalidade, a segurança jurídica, a separação dos Poderes e a própria opção
política realizada pelos representantes do povo brasileiro. Até mesmo porque a edição da Lei
Complementar concretiza a previsão constitucional do art. 14, § 9, da CF/88, ou seja, a própria
Constituição Federal outorga ao legislador infraconstitucional o exercício legislativo de
identificação de quais situações obstam o exercício do cargo político.

Invoco ao caso Lenio Streck , quando bem assevera:[4]

 

Falando sério agora. Seríssimo: desculpem a ironia, desculpem as perguntas chatas,

desculpem a insistência em coisas que, para alguns, já estão ultrapassadas, como força

normativa da Constituição, legislação, enfim. Mas isso precisa ser dito. Afinal, se o juiz

escolhe como quer, não há critérios, e não mais poderemos exigir o cumprimento da lei.

E aí não adianta reclamar do ativismo só quando ele incomoda. (Talvez não tenha ficado

claro, mas eu não subscrevo a essas teses que alguns têm levantado, inclusive em

livros, de que o ativismo é bom.)

Numa palavra final: se a racionalidade jurídica for substituída pela racionalidade moral,

não servimos para nada. Fechemos as faculdades de Direito e matriculemo-nos todos

em faculdades de filosofia moral.

Ainda: se a decisão for mantida, teremos que, por coerência e integridade (artigo 926 do

CPC) perscrutar/sindicar todos os cargos de livre nomeação. Por exemplo, o presidente

do TCU quer nomear João Antônio das Neves para seu chefe de gabinete... só que ele

foi multado em duas blitzes ou não pagou o carnê das lojas Renner. Pode ser nomeado?

Isso é pior ou menos ruim do que ter duas reclamatórias trabalhistas? O prefeito de

Pedregulho das Almas quer nomear Sofrício Ataualpa para uma secretaria..., mas ele

não pagou o caderninho da venda ou foi visto saindo de um lugar suspeito de mulheres

de vida difícil na periferia. Cabe ação popular? Vai liminar aí?

Eis aí, de novo, a diferença entre Direito e moral. Entre a racionalidade jurídica e os

argumentos morais. Ou a moralização do Direito. Não se pode olhar a política como ruim

a .[ ] Se o presidente erra na nomeação de um ministro, o ônus é dele. É o ônus dapriori 1

política. Se não fosse “por nada”, não há previsão constitucional que autoriza o judiciário

barrar esse tipo de ato administrativo sob argumentos subjetivos.

  Gostando ou não da escolha, parece que ainda foi feita dentro do espaço de
discricionariedade política próprio do cargo de Presidente da República, não se revelando
justificável, pelo menos em princípio, a intervenção judicial.

Por isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Citem-se. Intimem-se.

 

Num. 13587821 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: TIAGO BITENCOURT DE DAVID - 15/01/2019 16:32:36
http://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19011516323568600000012645784
Número do documento: 19011516323568600000012645784

Num. 232996012 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE DANTAS COUTINHO SANTOS - 11/05/2020 11:07:08
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051111070828500000229072494
Número do documento: 20051111070828500000229072494



[1] FIGUEIREDO, Marcelo  São Paulo: Malheiros, 2003, p. 33.. O controle da moralidade na Constituição.

[2] Exemplo: recebimento de pensão por morte pelo próprio autor do homicídio. Antes inexistia vedação
expressa, mas agora a proscrição resulta do art. 74, § 1º, da Lei Federal 8.213/91 com a redação atribuída pela
Lei Federal 13.135/2015.

[3] Exemplo: nomeação de alguém para determinado cargo público apenas com a finalidade de conceder-lhe
foro privilegiado.

[4] STRECK, Lenio. Coluna Senso Incomum. Judiciário quer nomear ministros: sugiro para a Saúde um não
fumante!  Publicada em 11.01.2018.Conjur.

    SãO PAULO, 15 de janeiro de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO

 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

   
PROCESSO Nº
 
 
 
Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado relativo ao processo acima mencionado, em
07/05/2020, às 11:18hs, cumprindo determinação da Portaria nº 10184013, do Juiz Federal
Coordenador da Ceman, Sr. Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, transmiti o mandado relativo aos
autos acima mencionado, via “e-mail” à UNIÃO FEDERAL, sendo que o Sr. Flávio Tenorio
Cavalcanti de Medeiros, Advogado da União, respondeu referido correio eletrônico, confirmando o
recebimento, em 08/05/2020, às 10:46hs, conforme comprovante anexo. Destarte, PROCEDI À
NOTIFICAÇÃO da UNIÃO FEDERAL, através do Sr. Flávio Tenório Cavalcanti de Medeiros,
Advogado da União, que ficou ciente do inteiro teor do mandado, recebeu a contrafé via correio
eletrônico, respondendo o mesmo, afirmando seu recebimento. 
 
 
 
8 de maio de 2020.
 
 
 

Oficial de Justiça 
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08/05/2020 Email – Kauê Rodrigues Vieira – Outlook

https://outlook.office.com/mail/deeplink?version=2020042702.14&popoutv2=1&leanbootstrap=1 1/1

RE: 1026491-46.2020.4.01.3400 - UNIÃO - 8VF

PRU1 - Procuradoria Regional da União da 1ª Região <pru1@agu.gov.br>
Sex, 2020-05-08 06:46
Para:  Kauê Rodrigues Vieira <kaue.vieira@trf1.jus.br>

Prezado Kauê,

Acuso recebimento do mandado de in�mação referente ao processo nº 1026491-46.2020.4.01.3400.

A�,
Flávio Tenório Cavalcan� de Medeiros
Advogado da União

De: Kauê Rodrigues Vieira <kaue.vieira@trf1.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 7 de maio de 2020 11:18
Para: PRU1 - Procuradoria Regional da União da 1ª Região <pru1@agu.gov.br>; Flavio Tenorio Cavalcan� de
Medeiros <flavio.medeiros@agu.gov.br>
Cc: Raphael Ramos Monteiro de Souza <raphael.souza@agu.gov.br>
Assunto: ENC: 1026491-46.2020.4.01.3400 - UNIÃO - 8VF
 

Prezados,

considerando a Portaria nº 10022187, do Excelen�ssimo Senhor Doutor, Juiz Federal Alexandre Jorge Fontes
Laranjeira, Coordenador da Central de Mandados da Seção Judiciária do Distrito Federal, que trata da
dispensa da transmissão �sica dos mandados e consequente envio dos mesmos via “e-mail”,
excepcionalmente, nesse período de Pandemia do Covid-19, encaminho às Vossas Senhorias o mandado
anexo ao presente “e-mail” para as providências legais e devido cumprimento, com a observação de que o
órgão deverá, em até 24 (vinte e quatro) horas, responder o presente “e-mail” para fins de  confirmação do
recebimento do mandado.

 

Atenciosamente,

 Kauê Rodrigues Vieira

 Oficial de Jus�ça Federal

 DF1400185
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