
 

Ao mm. Juízo de uma das varas cíveis da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito               
Federal. 

 

 

 

ELOISA MACHADO DE ALMEIDA, brasileira, divorciada, professora, advogada inscrita         
na OABSP 201.790, com endereço na Rua Bruxelas, 159, Sumaré, São Paulo SP; LUCIANA              
GROSS CUNHA, brasileira, casada, professora, com endereço na Rua Dr. Albuquerque Lins,            
635, Sala 31, Santa Cecília, São Paulo SP; JULIANA VIEIRA DOS SANTOS, brasileira,             
casada, advogada inscrita na OABSP 183.122, com endereço na Av. Paulista, 2.073, Ed.             
Horsa II, 19º andar, São Paulo SP; e, ALESSANDRA CABRAL DOS SANTOS NILO,             
brasileira, casada, jornalista, Identidade 8210907- SDS/PE, CPF 496546834-15, com         
domicílio na Rua dos Médicis, 68, Boa Vista, Recife PE 50070-290 todas do Coletivo de               
Advocacia em Direitos Humanos CADHu, em nome próprio e por advogados que esta             
subscrevem (Doc. 1), com fundamento no artigo 381 do Novo Código de Processo Civil, vem               
propor 

 

AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS 

 

contra DAMARES REGINA ALVES, brasileira, casada, advogada, atualmente ocupando a          
pasta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com endereço na              
Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Brasília – DF, onde deverá ser citada; contra SERGIO              
LUIZ CURY CARAZZA, Secretário Executivo do Ministério da Mulher, da Família e dos             
Direitos Humanos, com endereço na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Brasília – DF, onde              
deverá ser citado, e ainda, contra a UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, que deverá ser                
representada pela Advocacia-Geral da União, com endereço sito à SAUS, Quadra 3, Lote 5,              
6, Distrito Federal, nos termos a seguir expostos. 

 

1. SÍNTESE DA DEMANDA 

Trata-se de ação autônoma de produção de provas, fundada no artigo 381 do Código de               
Processo Civil, com o objetivo de impor aos réus o dever de produzir prova acerca da                
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motivação da contração, atuação, e exoneração de SARA FERNANDA GIROMINI no cargo            
de Coordenador da Coordenação Geral de Atenção Integral à Gestante e à Maternidade do              
Departamento de Promoção da Dignidade, da Mulher da Secretaria Nacional de Políticas para             
as Mulheres, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

A ação também tem como objetivo a produção de prova acerca dos registros e procedimentos               
administrativos relacionados às viagens internacionais realizadas pela mencionada servidora,         
e de sua avaliação funcional enquanto servidora da pasta. 

As razões que justificam a presente ação autônoma de produção de provas, nos termos do               
artigo 382 do Código de Processo Civil, residem no notório potencial lesivo da moralidade              
administrativa, ao se remunerar, com recursos públicos, pessoa que não desempenha a função             
designada pelo cargo público, exercendo-o com a finalidade de apoiar grupo que promove             
atos antidemocráticos e atentatórios contra os direitos humanos, além de promover a            
perseguição de pessoas na internet. 

As provas a serem produzidas, delimitadas a seguir, tornando conhecidos fatos e razões hoje              
indisponíveis, poderão justificar ou evitar o ajuizamento de ação judicial, nos termos do             
inciso III do artigo 381 do Código de Processo Civil, ou mesmo viabilizar a solução de                
conflitos extrajudicialmente, nos termos do inciso II do mesmo artigo. 

 

2. FATOS QUE JUSTIFICAM A PROPOSIÇÃO DA AÇÃO 

Em 22/04/2019, Sara Fernanda Giromini foi nomeada pelo Réu Sr. Sergio Luiz,            
Secretário-Executivo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para            
exercer o cargo de Coordenadora da Coordenação-Geral de Atenção Integral à Gestante e à              
Maternidade, do Departamento de Promoção da Dignidade da Mulher, da Secretaria Nacional            
de Políticas Públicas para as Mulheres (SNPM) (Doc. 2). 

A SNPM tem como atribuição a defesa da dignidade de todas as mulheres, cabendo à               
Secretaria a formulação, coordenação e articulação de políticas públicas para as mulheres,            
incluídas atividades antidiscriminatórias em suas relações sociais e o combate a todas as             
formas de violência contra a mulher (Doc. 3). 

O Departamento de Promoção da Dignidade da Mulher tem como competência estabelecida            
no art. 16 do Decreto n. 10.174/2019: 

I - promover diretrizes e defender cada mulher no exercício de sua dignidade             
humana, a fim de que sejam respeitadas as suas dimensões individual, familiar e             
social, que considerem as mulheres em sua integralidade; 

 



 
II - promover diretrizes e defender os direitos das mulheres para ampará-las no             
exercício de sua maternidade, desde a gestação até o cuidado com os filhos; 

III - formular e articular políticas para as mulheres na área materno-infantil, em             
atenção integral aos estágios de gravidez, parto, puerpério da mulher e na            
realidade de cuidados dos primeiros anos de vida dos filhos, e na colaboração da              
garantia do direito das crianças ao nascimento seguro e ao crescimento e            
desenvolvimento saudáveis; 

IV - promover diretrizes e defender as diversas realidades e desafios           
socioculturais das mulheres, com respeito à dignidade da mulher; 

V - desenvolver, implementar, monitorar e avaliar, em articulação com a           
Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, programas e           
políticas públicas referentes às mulheres quilombolas e de comunidades         
tradicionais, sem prejuízo a outras realidades socioculturais; e 

VI - formular e articular políticas em atenção aos desafios sociais específicos à             
realidade feminina, em especial às mulheres em situações de privação de           
liberdade, de rua, itinerância e abandono familiar, sem prejuízo a qualquer outra            
forma de vulnerabilidade social. 

 

 



 

 

Uma das Coordenadorias do Departamento de Promoção da Dignidade da Mulher é a             
Coordenação-Geral de atenção integral à Gestante e à Maternidade (Doc. 4), na qual Sara              
Fernanda Giromini foi nomeada e exerceu o cargo por cerca de seis meses, sendo exonerada               
em 18/10/2019 (Doc. 5). 

Ocorre que, enquanto nomeada no cargo, Sara Fernanda Giromini fez uma série de viagens              
internacionais, participou de programas de televisão, entrevistas e apresentou eventos          
públicos. 

Na semana entre 07/05/2019 e 10/05/2019, a mencionada nomeada no Ministério da Mulher,             
da Família e dos Direitos Humanos, com o codinome Sara Winter, esteve no Uruguai,              
promovendo eventos e participando de diversos programas de televisão para contar sua            1

história de vida, sua ideologia e seus valores individuais . 2

1 Apresentação no Museo Mazzoni, em Maldonado, Uruguai: Molestia en Maldonado por conferencia de Sara Winter en 
un museo de la Intendencia, acesso em 22 de setembro de 2020. 
2 Canal 4, programa Buen Día Uruguay: Buen día Uruguay - ¿Quién es Sara Winter?; Canal Teledoce, programa Desayunos 
Informales: Sara Winter, de feminista radical a integrante del Gobierno de Bolsonaro;  Canal Teledoce, programa Esta boca 

 

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Molestia-en-Maldonado-por-conferencia-de-Sara-Winter-en-un-museo-de-la-Intendencia-uc717602
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Molestia-en-Maldonado-por-conferencia-de-Sara-Winter-en-un-museo-de-la-Intendencia-uc717602
https://www.youtube.com/watch?v=A5lBZVs7Eb0
https://www.youtube.com/watch?v=khOsp2H2JFY


 

 

 

No dia 04/05/2019, a funcionária do ministério esteve na Argentina para apresentar uma fala              
sobre “O feminismo e a destruição moral da mulher”, no Colegio de la Inmaculada na cidade                
de Santa Fe  3

No período de 01/07/2019 a 09/07/2019, Sara Fernanda Giromini esteve no Equador, ao que              
consta, único afastamento autorizado com despacho do Secretário-Executivo do Ministério,          
para participar da segunda Convenção Internacional da Família, realizada em Guayaquil           
(Doc. 6). 

és mía: https://youtu.be/7M9DjUNsexU?t=62; Canal 10, programa La mañana en Casa: El punto de vista de Sara Winter del 
feminismo, todos com acesso em 22 de setembro de 2020.  
3 Disponível em Sara Winter dio su charla en Santa Fe, pero en otra sede, acesso em 22 de setembro de 2020.  

 

https://youtu.be/7M9DjUNsexU?t=62
https://www.canal10.com.uy/el-punto-vista-sara-winter-del-feminismo-n533217
https://www.canal10.com.uy/el-punto-vista-sara-winter-del-feminismo-n533217
https://www.lacapital.com.ar/informacion-general/sara-winter-dio-su-charla-santa-fe-pero-otra-sede-n1760856.html


 

 

Ocorre que a apresentação realizada pela funcionária do governo no evento em questão não              
foi realizada como representante do governo brasileiro, mas sim como ativista independente,            
e a apresentação se baseou exclusivamente nas qualidades pessoais, ideologia e visão de             
mundo de “Sara Winter” . 4

 

Como se não bastasse, “Sara Winter” participou de outras agendas não previstas na             
autorização de afastamento concedido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos             
Humanos , como a entrevista realizada em 02/07/2019 para o canal de televisão Ecuavisa,             5

onde é apresentada como ativista e onde expõe suas opiniões pessoais . 6

4 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=_oHqyEuRYTg&t=475s, acesso em 22 de setembro de 2020. 
5 Eventos disponíveis nas seguintes matérias https://rtw24.com/2,019/07/04/sara-winter-tenencia-en-ecuador/ e Ex 
Femen en Ecuador revela la verdad sobre el aborto y el movimiento feminista, acesso em 22 de setembro de 2020. 
6 Disponível em ECUAVISA SARA WINTER 02 07 2019 , acesso em 22 de setembro de 2020.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_oHqyEuRYTg&t=475s
https://rtw24.com/2019/07/04/sara-winter-tendencia-en-ecuador/
https://www.aciprensa.com/noticias/ex-femen-en-ecuador-revela-la-verdad-sobre-el-aborto-y-el-movimiento-feminista-90405
https://www.aciprensa.com/noticias/ex-femen-en-ecuador-revela-la-verdad-sobre-el-aborto-y-el-movimiento-feminista-90405
https://www.youtube.com/watch?v=PWi0jufSNRI


 

 

 
Ressalte-se que, diante do que foi até aqui exposto, é importante mencionar que o único               
despacho de afastamento publicado no Diário Oficial da União é referente à viagem ao              
Equador, para representar o Ministério em um evento específico (Doc. 6), não havendo             
qualquer publicação no DOU com justificativa para que ela viajasse para o Uruguai e para a                
Argentina enquanto servidora do Ministério. 

Tais fatos podem indicar o desvio de finalidade no exercício de cargo público por Sara               
Giromini, possibilidade que ganha corpo também pela proximidade política com a própria Ré             
Sra. Ministra Damares Alves, que já foi assumida publicamente por ambas e que pode ser               
ilustrada com a peça de propaganda eleitoral para a então candidatura de Sara à Deputada               
Federal nas eleições de 2018 (Doc. 7 ), em que a Ré Sra. Ministra Damares Alves diz: 7

“Damares Alves, advogada, pastora, educadora, mãe. Assessora jurídica da frente parlamentar em            
defesa da família e apoio à vida no Senado Federal. 
E eu acho que ninguém no Rio de Janeiro tem dúvida que a minha candidata a Deputada Federal é                   
Sara Winter. Sara é mais que minha companheira de luta na defesa da vida e da família. Sara                  
é como se fosse minha filha. É minha filha, né Sara? Orgulho de ser amiga, parceira e mãe                  
de Sara Winter. Você do Rio de Janeiro que está preocupado com a defesa da vida, não tem                  
outro nome. No Rio de Janeiro, mulher pró-vida é Sara Winter. Conto com vocês, povo Cristão do                 
Rio de Janeiro. Minha amiga Sara Winter para Deputada Federal. Vamos fazer um grande              
movimento na Câmara em defesa da vida, junto com Sara Winter.” 

7 Vídeo acessível em https://twitter.com/jairmearrependi/status/1295144879945846787  

 

https://twitter.com/jairmearrependi/status/1295144879945846787


 

 

Não obstante, recentemente veio a público um caso gravíssimo de estupro de uma menina de               
dez anos, que foi alvo de uma campanha antiaborto organizada pelas redes sociais, e teve seu                
nome e o hospital onde faria o aborto divulgado por Sara Giromini em um vídeo do Youtube,                 
pedindo que seus seguidores fossem até a porta do hospital protestar contra a interrupção da               
gravidez. Repercutido amplamente pela mídia, tornou-se fato público e notório. 

Ocorre que dias antes, um grupo de assessores do Ministério foi enviado para a cidade de                
residência da vítima para visitar os familiares, levantando a suspeita de que a informação              
teria sido vazada de dentro do Ministério para Sara, por ter relações pessoais próximas com a                
Ré Sra. Ministra Damares Alves. Veja-se o seguinte trecho de reportagem da Revista Piauí : 8

“No dia 9, o jornal A Gazeta, o maior do Espírito Santo, divulgou o caso com o cuidado de não                    
revelar o nome da criança, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente para casos assim.                 
Duas horas mais tarde, a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, publicou a notícia da               
Gazeta em sua página no Facebook. Quatro dias depois, em 13 de agosto, a ministra anunciou                
na mesma rede social o envio ao Espírito Santo de dois assessores, um da Secretaria dos                
Direitos da Criança e outro da Ouvidoria de Direitos Humanos. Na companhia do deputado              
estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos), autor de homenagem à ministra Damares na           
Assembleia Legislativa capixaba em 2019, os dois servidores estiveram na delegacia, no            
Conselho Tutelar e na Secretaria de Assistência Social de São Mateus. A ministra postou uma               
foto dos três em frente à delegacia de São Mateus. Segundo publicação da ministra no mesmo                
Facebook, também tiveram contato com a família da criança. O objetivo, segundo a ministra, era               

8 Disponível em A menina, o poder e o direito, acesso em 22 de setembro de 2020. 

 

https://piaui.folha.uol.com.br/menina-o-poder-e-o-direito/


 
“conhecer detalhes das investigações”. O Ministério Público Estadual suspeita que, nessas visitas,            
o grupo tenha tido acesso a todos os dados da criança, incluindo o prontuário médico.  
As assessorias do ministério e do deputado negam envolvimento com o vazamento de             
informações do caso. Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos afirmou que os assessores              
enviados ao Espírito Santo “não sabiam o nome da criança, nem o endereço da família. E que                 
jamais tiveram contato com qualquer pessoa próxima à criança”. Lamentou os desdobramentos do             
caso: “O ministério respeita e age de acordo com a lei e sob os princípios da administração                 
pública. Lamentável que um caso tão triste tenha suscitado, desde o início da última semana, uma                
campanha desnecessária contra o envolvimento do ministério. Utilizaram, de forma irresponsável,           
a dor de uma criança e de uma família em prol de bandeiras ideológicas que em nada contribuem                  
para aperfeiçoar os mecanismos de proteção da infância.” 

A postagem que a matéria se refere é esta colacionada abaixo , proveniente do perfil oficial               9

da Ré Sra. Ministra Damares Alves no Facebook:  

 

 

Por fim, é importante mencionar que o site oficial do Ministério não apresenta quais os               
programas e ações da Secretaria de Políticas para as Mulheres foram executados na atual              

9 Disponível em https://www.facebook.com/dradamaresalves/posts/1369983799875965,  

 

https://www.facebook.com/dradamaresalves/posts/1369983799875965


 
gestão (Doc. 8 ), indicativo de que não existem, previamente estabelecidos, programas e            10

ações em execução. Tampouco, resta explicitado o programa e atividades a serem seguidos             
por Sara Fernanda Giromini, enquanto nomeada, de forma a impossibilitar qualquer controle,            
aferição de metas, etc. sobre as funções desempenhadas no cargo que ocupava. 

 

 

 

Sendo assim, diante de elementos fáticos que indicam possível desvio de finalidade no uso de               
recursos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para financiar as              
atividades pessoais de Sara Fernanda Giromini, especialmente suas viagens para Argentina,           
Uruguai e Equador realizadas para promoção pessoal enquanto servidora do Ministério e a             
ausência de demonstração de exercício do cargo enquanto coordenadora de programas de            
atenção integral à gestante e à maternidade, faz-se necessária a propositura da presente ação              
para a produção de provas sobre a legalidade, adequação, lisura e moralidade administrativas             
na condução de assuntos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

 

10 Disponível em Programas e Ações da SPM — Português (Brasil) acesso em 22 de setembro de 2020.  

 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/sobre/acoes-e-programas/programas-e-acoes-da-spm


 
3. PRELIMINAR  

3.1 PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA 

Nos termos do §2º do artigo 381 do Novo Código de Processo Civil, “a produção antecipada                
de prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de                  
domicílio do réu”. 

Por se tratar de produção de prova que pode vir a justificar ou afastar o ajuizamento de ação                  
(art. 381, II, NCPC) contra a Ré, enquanto Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos                 
Direitos Humanos, o juízo competente é foro da justiça federal, que seria também competente              
para o conhecimento e julgamento das ações ordinárias contra a Ré. 

Importante frisar que não há foro por prerrogativa de função para ações autônomas de              
produção de provas, tampouco para ação popular (art. 5º, LXXIII, CRFB 88), ação que              
poderá ser ajuizada ou evitada a partir das provas produzidas na presente demanda. Neste              
sentido já consolidou entendimento o Supremo Tribunal Federal (Pet. 3422/DF-AgR,          
Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 2/12/2005; Pet. 3152/PA-AgR,            
Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 20/8/2004): 

“[...] na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal o poder de             
processar e julgar causas de natureza civil não referidas no texto da Constituição,             
como a ação popular, ainda que promovidas contra agentes públicos a quem se             
outorgou, “ratione muneris”, prerrogativa de foro em sede de persecução penal ou            
ajuizadas contra órgãos estatais ou autoridades públicas que, em sede de mandado de             
segurança, estão sujeitos à jurisdição imediata do Supremo Tribunal Federal”. (STF,           
Pet 7745/DF-MC, decisão monocrática do Ministro Celso de Mello, j. 18/7/2018). 

 

3.2 PRELIMINAR DE INTERESSE DAS AUTORAS 

No caso da presente demanda, as autoras são cidadãs legitimadas à propositura de eventual              
ação popular, instrumento constitucional de defesa da cidadania e da moralidade           
administrativa. É na sua condição de cidadãos no pleno exercício de seus direitos políticos              
que se fundamenta e apresenta o interesse dos autores na presente produção antecipada de              
provas. 

Como já mencionado nos fatos, a presente ação autônoma tem por objetivo a produção de               
provas sobre a lisura e moralidade administrativas na condução de assuntos do Ministério da              
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, especificamente sobre a nomeação, exoneração            
e atuação de Sara Geromini como Coordenadora da Coordenação Geral de Atenção Integral à              
Gestante e à Maternidade do Departamento de Promoção da Dignidade, da Mulher da             

 



 
Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, cargo em foi investida pelos Réus. Tais              
provas podem evitar ou justificar o ajuizamento de ação popular, nos termos do inciso III do                
artigo 381 do Código de Processo Civil. 

 

3.3 PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA 

Como indicado nos fatos dessa ação, a Ré Sra. Damares Alves, enquanto Ministra da Mulher,               
da Família e dos Direitos Humanos foi a responsável, em atribuição conferida pelo Presidente              
da República (art. 84, I e parágrafo único CRFB 88), por anuir com a nomeação de Sara                 
Fernanda Geromini como Coordenadora em alto cargo no seu Ministério, bem como pela             
atribuição de suas atividades e, após sua exoneração, a responsável pela fiscalização de seus              
atos e do Réu Sr. Secretário Executivo Sérgio Luiz Cury Carazza. Ressalte-se que, no              
presente caso, por se tratar de provas que, caso existentes, estão em poder da Ré e, sendo                 
todas as provas requeridas, caso existentes, de interesse público, recai sobre a Ré o dever de                
apresentá-las. 

Recai sobre a Ré, assim, a pertinência da produção de provas, sendo a parte legítima a figurar                 
no polo passivo da presente demanda. 

O Réu Sergio Luiz Cury Carazza, Sr. Secretário Executivo do Ministério da Mulher, da              
Família e dos Direitos Humanos, ainda que agindo apenas e tão somente com autorização da               
Ré Sra. Ministra Damares Alves, ocupa cargo responsável pela nomeação de Sara Fernanda             
Geromini e pelas autorizações, ou não, de afastamento do país dos servidores do Ministério,              
sendo também responsável pela instrução dos procedimentos para tanto, sob supervisão da Ré             
Sra. Ministra Damares Alves, nos termos dos decretos e portarias que regem a matéria,              
tratados com pormenor no mérito desta ação.  

Por se tratar de ação com escopo de produção de provas de interesse da União, esta integra o                  
polo passivo. 

 

4. MÉRITO: RAZÕES PARA A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA  

A presente ação autônoma de produção de provas poderá justificar ou evitar o ajuizamento de               
ação judicial (ação popular), nos termos do inciso III do artigo 381 do Código de Processo                
Civil, ou mesmo viabilizar a solução de conflitos extrajudicialmente, nos termos do inciso II              
do mesmo artigo. 

 



 
Os fatos narrados dão conta de possíveis atos lesivos à legalidade e moralidade             
administrativa, também ao princípio da impessoalidade, consistentes em: 

1) provável ausência de justificativa técnica e de diligência para a nomeação de Sara             
Fernanda Giromini para o cargo de Coordenadora da Coordenação Geral de Atenção            
Integral à Gestante e à Maternidade do Departamento de Promoção da Dignidade, da             
Mulher da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, do Ministério da            
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

2) provável omissão em responsabilização e reparação de danos ao erário pela           
malversação e desvio de finalidade no uso recursos públicos em viagens de Sara             
Fernanda Giromini. 

Além dos fatos trazidos na presente inicial, é público e notório que Sara Fernanda Giromini é                
investigada por pertencer a organização criminosa extremista responsável por ataques contra           
as instituições democráticas, o que a levou à prisão no último dia 15 de junho de 2020 . Tais                   
provas poderão, inclusive, revelar se houve alguma relação entre a atuação de Sara Giromini              
como servidora pública e eventuais práticas ilegais e antidemocráticas, sobre as quais se             
debruçam as investigações do Supremo Tribunal Federal. 

Acerca da contratação de Sara Giromini, faz-se necessário a produção de provas para             
verificar se o cargo público ocupado, por sua natureza, exigia qualificação técnica específica.             
Ato contínuo, deve-se verificar se Sara Geromini obedeceu a esses requisitos, e de que forma               
o MMFDH aferiu  e quantificou sua competência para integrar os quadros do ministério.  

No tocante ao exercício de suas funções como servidora pública, sobretudo em relação às              
viagens realizadas no período compreendido entre abril e outubro de 2019, resta esclarecer se              
sua atividade como militante e condutas de autopromoção foram custeadas com verbas            
públicas, ou se em tais episódios houve algum prejuízo efetivo ao exercício da função              
pública, conforme as normas que tutelam o exercício, funções, competências, afastamento,           
etc. do cargo público em questão, em observância ao princípio da legalidade.  

Caso as atividades privadas de Sara Geromini venham a se confundir com o exercício de sua                
função pública, haveria a clara violação da moralidade administrativa por desvio de            
finalidade e quebra do princípio da impessoalidade. A moralidade administrativa está tutelada            
pela Constituição Federal, no art. 37, caput, da Constituição Federal, a qual, ao ser              
constitucionalizada, ganha contornos jurídicos próprios, perfeitamente verificáveis, cuja        
definição é sintetizada por Márcio Cammarosano : 11

11 CAMMAROSANO, Márcio. Principio constitucional da moralidade administrativa. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso             
Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Administrativo e               
Constitucional. Vidal Serrano Nunes Jr., Maurício Zockun, Carolina Zancaner Zockun, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1.                 

 



 
“Caracterizam ofensa à moralidade administrativa: intencional violação do direito, por ação ou            
omissão, quer quanto aos meios de atuação dos agentes públicos, quer quanto aos fins inerentes ao                
exercício da função pública; o atuar com intenção viciada nos atos expedidos no exercício de               
competência discricionária; os atos eivados de desvio de poder, nas suas duas modalidades (atos              
que instrumentalizam busca de finalidade alheia a qualquer interesse público, ou finalidade que             
não é própria, específica, da competência utilizada); ofensa à ordem jurídica decorrente de grave              
incúria.” 

Portanto, além da análise da legalidade da nomeação, e exercício de função pública, de Sara               
Geromini, deve-se verificar a moralidade dos atos em questão, inclusive sobre questões de             
competência discricionária, cujo controle não foge à apreciação do Poder Judiciário,           
conforme explicitado na decisão que julgou o pedido liminar no MS 37097, sob a relatoria do                
Min. Alexandre de Moraes:  

“O Poder Judiciário, ao exercer o controle jurisdicional, não se restringirá ao exame estrito da               
legalidade do ato administrativo, devendo entender por legalidade ou legitimidade não só a             
conformação do ato com a lei, como também com a moral administrativa e com o interesse coletivo,                 
em fiel observância ao “senso comum de honestidade, equilíbrio e ética das Instituições”, como              
ensinado por MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:  

“não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do próprio objeto resulta a imoralidade.               
Isto ocorre quando o conteúdo de determinado ato contrariar o senso comum de honestidade,              
retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa-fé, ao trabalho, à ética               
das instituições. A moralidade exige proporcionalidade entre os meios e os fins a atingir (...) ;                
(se) o ato em si, o seu objeto, o seu conteúdo, contraria a ética da instituição, afronta a norma                   
de conduta aceita como legítima pela coletividade administrada. Na aferição da imoralidade            
administrativa, é essencial o princípio da razoabilidade” (Discricionariedade administrativa na          
Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1991. p. 111).  

A obrigatoriedade de respeito ao princípio da moralidade por toda a Administração Pública foi              
consagrada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como bem destacado pelo Ministro MARCO           
AURÉLIO, ao lembrar que: 

“O agente público não só tem que ser honesto e probo, mas tem que mostrar que possui tal                  
qualidade. Como a mulher de César” (RE 160.381/SP, SEGUNDA TURMA, DJ de            
12/8/1994).  

O Poder Judiciário, portanto, deverá exercer o juízo de verificação de exatidão do exercício da               
discricionariedade administrativa perante os princípios da administração pública (CF, art. 37, caput),            
verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica do ato administrativo com os fatos. Se                 
ausente a coerência, o ato administrativo estará viciado por infringência ao ordenamento jurídico e,              
mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que impede o              
extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa, de             
decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias, pois o exame da            
legalidade, moralidade e impessoalidade, além do aspecto formal, compreende também a análise dos             

ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em:            
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/65/edicao-1/principio-constitucional-da-moralidade-administrativa 

 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/65/edicao-1/principio-constitucional-da-moralidade-administrativa


 
fatos levados em conta pelo Presidente da República ao realizar determinada nomeação”. (STF, MS              
37097, voto ministro Alexandre de Moraes, 29 de abril de 2020). 

Para além especificamente das credenciais (ou sua falta) para ocupar o cargo, sabe-se que os               
servidores públicos possuem regramento específico para se afastarem de suas funções em            
viagens, mesmo em representação do respectivo órgão. O Decreto 91.800 de 18 de outubro              
de 1985 e o Decreto 1387, de 7 de fevereiro de 1995 , especificam as hipóteses e impõem                 12 13

condições para que servidores civis da Administração Pública possam se afastar do país. Tais              
decretos estabelecem a competência aos Ministros-chefe, por sua vez, a regulamentação           
específica e procedimentos internos de solicitação de afastamento do país. 

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos estava balizado pela Portaria              
298, de 23 de julho de 2018 (Doc. 9) e, depois, pela Portaria 102, de 12 de fevereiro de                   14

2020 (Doc. 10) . Seriam estes os critérios legais a reger os fatos relatados nesta ação               15

autônoma de produção de provas.  

Conforme informado nos fatos desta ação, apenas uma autorização para afastamento do país             
da então servidora pública Coordenadora da Coordenação Geral de Atenção Integral à            
Gestante e à Maternidade do Departamento de Promoção da Dignidade, da Mulher da             
Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres Sra. Sara Giromini foi publicada em Diário              
Oficial, levantando sérias suspeitas de que as demais viagens tenham sido autorizadas            
informal e ilegalmente pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

O afastamento para fora do país de servidores civis da Administração Pública é tema central               
de preocupação das instâncias de controle interno, para se evitar a locupletação do interesse              
público em face de interesses pessoais; para evitar a quebra da impessoalidade, de tráfico de               
influência, de imoralidade administrativa. Não por outra razão, a Controladoria-Geral da           
União e a Comissão de Ética Pública editaram portaria conjunta (Doc. 11) com orientações              16

para servidores públicos em viagens internacionais. Da mesma forma, o Código de Conduta             
da Alta Administração Pública se preocupa com as viagens de servidores civis ao exterior              
(Doc. 12) . 17

Dessa forma, os fatos - caso corroborados pelas provas aqui produzidas - têm considerável              
consistência a amparar a proposição de uma ação popular contra os Réus. Caso os fatos sejam                

12 D91800  
13 D1387  
14 PORTARIA Nº 298, DE 23 DE JULHO DE 2018  
15 PORTARIA Nº 102, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 - PORTARIA Nº 102, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 - DOU  
16 Íntegra da Portaria 01, de 6 de maio de 2016, pode ser lida aqui: 
https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/orientacao_normativa_cgu_cep_01_20161.pdf  
17 Íntegra pode ser lida aqui: 
https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/CdigodeCondutadaAltaAdministraoFederal.pdf  
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https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34377365/do1-2018-07-27-portaria-n-298-de-23-de-julho-de-2018-34377338
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-102-de-12-de-fevereiro-de-2020-243320512
https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/orientacao_normativa_cgu_cep_01_20161.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/CdigodeCondutadaAltaAdministraoFederal.pdf


 
afastados pelas provas produzidas, será evitado o ajuizamento de ação judicial, em            
consonância com o propósito da ação autônoma de produção de provas. 

Diante do exposto, o objeto desta ação autônoma é a produção de provas, por parte do Réu,                 
que esclareçam, por provas documentais o que segue: 

1. Prova documental dos critérios utilizados para a nomeação de SARA FERNANDA           
GIROMINI para o cargo de Coordenadora da Coordenação Geral de Atenção Integral            
à Gestante e à Maternidade do Departamento de Promoção da Dignidade, da Mulher             
da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Mulher, da             
Família e dos Direitos Humanos;  

2. Prova documental dos requisitos para exercício do cargo de Coordenadora da           
Coordenação Geral de Atenção Integral à Gestante e à Maternidade do Departamento            
de Promoção da Dignidade, da Mulher da Secretaria Nacional de Políticas para as             
Mulheres, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; 

3. Prova documental dos registros e procedimentos administrativos relacionados às         
viagens internacionais realizadas por SARA FERNANDA GIROMINI enquanto        
Coordenadora da Coordenação Geral de Atenção Integral à Gestante e à Maternidade            
do Departamento de Promoção da Dignidade, da Mulher da Secretaria Nacional de            
Políticas para as Mulheres, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos             
Humanos, tais como eventuais afastamentos, justificativa técnica, planejamento,        
pagamento de diárias, gastos totais, relatórios do cumprimento de metas, prestação de            
contas entre outros documentos necessários para a correta verificação da legalidade e            
moralidade dos atos, nos termos da Portaria MDH 298, de 23 de julho de 2018 e da                 
Portaria MMFDH 102, de 12 de fevereiro de 2020; 

4. Prova documental sobre a avaliação funcional de SARA FERNANDA GIROMINI          
enquanto Coordenadora da Coordenação Geral de Atenção Integral à Gestante e à            
Maternidade do Departamento de Promoção da Dignidade, da Mulher da Secretaria           
Nacional de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Mulher, da Família e dos              
Direitos Humanos, bem como atos oficiais praticados; 

Tais provas - que se referem a documentos obrigatórios na gestão pública e, portanto,              
pressupõem-se existirem - poderão evitar ou justificar o ajuizamento de ação popular e outras              
medidas judiciais cabíveis. 

 

  

 



 
5. PEDIDO 

Diante de todo o exposto, requer: 

a) Que a presente ação autônoma de produção de provas seja julgada totalmente procedente              
para que os Réus produzam as provas documentais: 

 

1. Prova documental dos critérios utilizados para a nomeação de SARA FERNANDA           
GIROMINI para o cargo de Coordenadora da Coordenação Geral de Atenção Integral            
à Gestante e à Maternidade do Departamento de Promoção da Dignidade, da Mulher             
da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Mulher, da             
Família e dos Direitos Humanos;  

 

2. Prova documental dos requisitos para exercício do cargo de Coordenadora da           
Coordenação Geral de Atenção Integral à Gestante e à Maternidade do Departamento            
de Promoção da Dignidade, da Mulher da Secretaria Nacional de Políticas para as             
Mulheres, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; 

 

3. Prova documental dos registros e procedimentos administrativos, ou prova da          
inexistência de registros e procedimentos administrativos, relacionados a viagem         
internacional realizada por SARA FERNANDA GIROMINI a Argentina, em         
04/05/2019, enquanto Coordenadora da Coordenação Geral de Atenção Integral à          
Gestante e à Maternidade do Departamento de Promoção da Dignidade, da Mulher da             
Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Mulher, da            
Família e dos Direitos Humanos, tais como eventuais afastamentos, justificativa          
técnica, planejamento, pagamento de diárias, gastos totais, relatórios do cumprimento          
de metas, prestações de contas entre outros documentos necessários para a correta            
verificação da legalidade e moralidade dos atos, nos termos da Portaria MDH 298, de              
23 de julho de 2018 e da Portaria MMFDH 102, de 12 de fevereiro de 2020; 

 

4. Prova documental dos registros e procedimentos administrativos, ou prova da          
inexistência de registros e procedimentos administrativos, relacionados a viagem         
internacional realizada por SARA FERNANDA GIROMINI ao Uruguai, no         
período de 07/05/2019 e 10/05/2019, enquanto Coordenadora da Coordenação Geral          

 



 
de Atenção Integral à Gestante e à Maternidade do Departamento de Promoção da             
Dignidade, da Mulher da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, do            
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tais como eventuais            
afastamentos, justificativa técnica, planejamento, pagamento de diárias, gastos totais,         
relatórios do cumprimento de metas, prestações de contas entre outros documentos           
necessários para a correta verificação da legalidade e moralidade dos atos, nos termos             
da Portaria MDH 298, de 23 de julho de 2018 e da Portaria MMFDH 102, de 12 de                  
fevereiro de 2020; 

 

5. Prova documental dos registros e procedimentos administrativos, ou prova da          
inexistência de registros e procedimentos administrativos, relacionados a viagem         
internacional realizada por SARA FERNANDA GIROMINI ao Equador, no         
período de 01/07/2019 a 09/07/2019, enquanto Coordenadora da Coordenação Geral          
de Atenção Integral à Gestante e à Maternidade do Departamento de Promoção da             
Dignidade, da Mulher da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, do            
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tais como eventuais            
afastamentos, justificativa técnica, planejamento, pagamento de diárias, gastos totais,         
relatórios do cumprimento de metas, prestações de contas entre outros documentos           
necessários para a correta verificação da legalidade e moralidade dos atos, nos termos             
da Portaria MDH 298, de 23 de julho de 2018 e da Portaria MMFDH 102, de 12 de                  
fevereiro de 2020; 

 

6. Prova documental sobre a avaliação funcional de SARA FERNANDA GIROMINI          
enquanto Coordenadora da Coordenação Geral de Atenção Integral à Gestante e à            
Maternidade do Departamento de Promoção da Dignidade, da Mulher da Secretaria           
Nacional de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Mulher, da Família e dos              
Direitos Humanos, bem como atos oficiais praticados; 

 

b) Citação dos Réus para a ação e para acompanhar a produção de prova; 

Protesta-se para que as publicações e intimações sejam realizadas em nome das advogadas             
Eloisa Machado de Almeida, inscrita na OAB/SP nº 201.790, Juliana Vieira dos Santos,             
inscrita na OAB/SP nº 183.122, Flávio Siqueira Júnior, inscrito na OAB/SP nº 284.930 e              
João Paulo Schwandner Ferreira, inscrito na OAB/SP nº 285.689, sob pena de nulidade.   

 



 
Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00.  

 

Termos em que, pedem deferimento. 

São Paulo, 24 de setembro de 2020. 

 

ELOISA MACHADO DE ALMEIDA JULIANA VIEIRA DOS SANTOS 

OABSP 201.790 OABSP 183.122 

FLÁVIO SIQUEIRA JÚNIOR JOÃO PAULO S. FERREIRA 

OAB/SP 284.930 OAB/SP 285.689 

 


