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AÇÃO POPULAR COM PEDIDO LIMINAR 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JOSÉ SOARES FEITOSA, brasileiro, casado, advogado, cidadão em pleno gozo de 

seus direitos políticos (título de eleitor em anexo), inscrito na OAB-CE sob o nº 16.049, no CPF 

sob o nº 002.363.303-49 e no RG sob o nº 202.353 - SSPCE, residente e domiciliado na Rua 

Canuto de Aguiar, nº 1055, apto 500, CEP 60160-120, Meireles, Fortaleza/CE, portador do e-mail 

<feitosa@feitosa.adv.br>, e DIEGO DE ALENCAR SALAZAR PRIMO, brasileiro, solteiro, 

advogado, cidadão em pleno gozo de seus direitos políticos (título de eleitor em anexo), inscrito 

na OAB-CE sob o nº 28.945, no CPF sob o nº 017.162.413-08 e no RG sob o nº 2003002266364 

- SSPCE, residente e domiciliado na Rua Ana Bilhar, nº 602, apto 1102, CEP 60160-110, Meireles, 

Fortaleza/CE, portador do e-mail <diegosalazar@feitosa.adv.br>, ambos integrantes da sociedade 

de advogados Feitosa Consultoria Tributária e Advogados Associados, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.490.129/0001-49, registrada na OAB-CE sob o nº 288, sita à Rua Barbosa de Freitas, nº 951, 

1º andar, sala 10, CEP 60170-020, Aldeota, Fortaleza/CE, vêm, em causa própria, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com supedâneo no art. 5º, LXXIII, da 

Constituição Federal e na Lei nº 4.714/1965, propor a presente AÇÃO POPULAR  COM PEDIDO 

LIMINAR em face da UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, representada, perante 

este Juízo, pela Procuradoria da União no Estado do Ceará, com endereço na Rua Vilebaldo 

Aguiar, 96, Ed. Duets Office Towers - Torre Norte, 9º, 11º e 12º andares, Cocó, CEP 60192-010, 



Fortaleza/CE, portadora do e-mail <pu.ce@agu.gov.br>; e contra o EXMO. SR. JOSÉ ANTONIO 

DIAS TOFFOLI, brasileiro, casado, Ministro do Supremo Tribunal Federal, inscrito no CPF sob o 

nº 110.560.528-05, domicílio funcional na Praça dos Três Poderes, CEP 70175-900, Brasília/DF, 

endereço eletrônico <gabmtoffoli@stf.jus.br>, o que fazem diante de ato lesivo à moralidade 

administrativa praticado por este último, conforme explicado a seguir. 

 

I – DOS FATOS 

 

1.  A presente ação popular diz respeito a fatos ocorridos no âmbito da Ação Penal 

nº 937 (número único 0002673-52.2015.1.00.0000), em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob 

relatoria do Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso. 

2.  No curso da referida ação, instaurou-se, em 2017, a pedido do Relator, Questão 

de Ordem, de competência do Plenário do STF, no âmbito da qual vem-se deliberando acerca da 

possibilidade de se conferir interpretação restritiva às normas da Constituição de 1988 que 

estabelecem as hipóteses de foro por prerrogativa de função, de modo a limitar tais competências 

jurisdicionais aos crimes cometidos em razão do ofício e que digam respeito estritamente ao 

desempenho do cargo. 

3.  Até o presente momento, foram realizadas três sessões de julgamento, ao longo 

das quais já foram proferidos 8 votos pela limitação do foro por prerrogativa de função, de modo 

que a maioria já está formada.  

4.  Na sessão ocorrida no 23/11/2017, após outros Ministros terem proferido seus 

votos, o Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos (v. extrato processual da AP 937 e 

decisão, em anexo), os quais chegaram às suas mãos em 24/11/2017, consoante faz prova o 

sistema de movimentação processual do próprio STF (v. Guia 7815/2017, em anexo). 

5.  Ocorre que, até a presente data, o Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli não devolveu 

os autos para julgamento. Tampouco se tem notícia de que a Presidente do Tribunal, Exma. Sra. 

Ministra Cármen Lúcia, tenha-os requisitado para julgamento do recurso na sessão ordinária 

subsequente. A conduta do Min. Dias Toffoli de não ter, no prazo legal, devolvido os autos para 

julgamento infringe expressas disposições legais e regimentais, em violação à legalidade e à 

moralidade administrativa, o que autoriza a propositura da presente ação popular, a fim que o 

Ministro seja compelido a devolvê-los, tal como manda a lei. 



II – DO DIREITO 

 

II.1 – Da competência deste Juízo para processar e julgar a presente ação 

 

6.  Dispõe o art. 5º da Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular): 

Art. 5º Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, 

processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada 

Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado 

ou ao Município. 

7.  No presente caso, embora o Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli tenha, em matéria 

penal ou em sede de mandado de segurança, prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal 

Federal, não há qualquer norma constitucional ou legal que lhe assegure a mesma prerrogativa 

em se tratando de ação popular, a qual, mesmo quando proposta contra Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, deve tramitar perante Juízo de primeiro grau, conforme pacífico entendimento 

do próprio STF: 

“Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, nem 

mesmo quando o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por 

prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição” (STF, AO 

2264 AgR, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, 

Processo Eletrônico, publicado em 22/11/2017) 

“O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência 

institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol 

constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais 

originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se 

acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, 

ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), 

mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer 

das autoridades que, em matéria penal (CF, art. 102, I, “b” e “c”), dispõem de 

prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de 

segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, “d”).”  

(STF, Pet 4089 AgR, Relator(a):  Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 

24/10/2007, Acórdão Eletrônico, publicado em 1º/02/2013) 



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

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

primeiro grau.” (STF, AO-QO 859, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2001, publicado em 

01/08/2003) 

8.  Ademais, consoante entendimento do STJ, aplica-se à ação popular ajuizada em 

face da União o disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal, que permite seja a ação 

proposta “na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato 

ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal”: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR AJUIZADA EM 

FACE DA UNIÃO. LEI 4.717/65. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO 

NO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. APLICAÇÃO DOS ARTS. 99, I, DO CPC, E 

109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. [...] 6. Considerando a necessidade de 

assegurar o cumprimento do preceito constitucional que garante a todo cidadão a 

defesa de interesses coletivos (art. 5º, LXXIII), devem ser empregadas as regras de 

competência constantes do Código de Processo Civil - cuja aplicação está 

prevista na Lei 4.717/65 -, haja vista serem as que melhor atendem a esse propósito. 

7. Nos termos do inciso I do art. 99 do CPC, para as causas em que a União for 

ré, é competente o foro da Capital do Estado. Esse dispositivo, todavia, deve 

ser interpretado em conformidade com o § 2º do art. 109 da Constituição 

Federal, de modo que, em tal caso, "poderá o autor propor a ação no foro de seu 

domicílio, no foro do local do ato ou fato, no foro da situação do bem ou no foro do 

Distrito Federal" (PIZZOL, Patrícia Miranda. "Código de Processo Civil Interpretado", 

Coordenador Antônio Carlos Marcato, São Paulo: Editora Atlas, 2004, p. 269). Trata-

se, assim, de competência concorrente, ou seja, a ação pode ser ajuizada em 

quaisquer desses foros. 8. Na hipótese dos autos, portanto, em que a ação popular 

foi proposta contra a União, não há falar em incompetência, seja relativa, seja 

absoluta, do Juízo Federal do domicílio do demandante. 9. Conflito conhecido para 

declarar a competência do Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado 

do Rio de Janeiro, o suscitado. (STJ, CC 47.950/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, 

Primeira Seção, julgado em 11/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 252) 

9.  É, portanto, inequívoca a competência deste Juízo para processar e julgar a 

presente ação popular, considerando que os autores têm domicílio em Fortaleza/CE (v. 

comprovantes de residência em anexo). 

 



II.2 – Da legitimidade ativa ad causam 

10.  O art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, prevê que “qualquer cidadão é parte 

legítima para propor ação popular”. A seu turno, o § 3º do art. 1º da Lei da Ação Popular dispõe 

que “a prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com 

documento que a ele corresponda”. Em anexo, os autores juntam cópias de seus títulos de eleitor, 

de modo que a sua legitimidade ativa ad causam é patente. 

 

II.3 – Do ato impugnado e de sua ilegalidade  

11.  A presente ação popular é movida contra ato lesivo à moralidade administrativa 

praticado pelo Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. O ato impugnado 

consiste na retenção, mediante pedido de vista, de autos judiciais (AP nº 937, STF) além do prazo 

máximo permitido por lei. 

12.  De fato, os dados relativos à AP nº 937, constantes na página eletrônica do próprio 

Supremo Tribunal Federal, revelam que: 

a) Em 23/11/2017, durante sessão do Plenário do STF em que se discutia Questão 

de Ordem na AP nº 937, o Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos; 

b) Em 24/11/2017, os autos chegaram às mãos do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, 

conforme Guia nº 7815/2017; 

c) Até a presente data, passados mais de dois meses do recebimento, os autos não 

foram devolvidos pelo Ministro Dias Toffoli, que está, assim, retendo-os em seu 

Gabinete, impedindo a conclusão do julgamento da Questão de Ordem na AP nº 937; 

d) Igualmente, até a presente data, a Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, presidente 

do Plenário, não requisitou os autos para julgamento. 

13.  Ocorre, Excelência, que, conforme expressa previsão legal, o Ministro Dias Toffoli 

tinha a obrigação legal de devolver os autos “no prazo máximo de 10 (dez) dias” (prorrogáveis por 

no máximo mais 10 dias, mediante requerimento). 

14.  É o que consta expressamente do art. 940 do Código de Processo Civil (CPC, Lei 

nº 13.105/2015): 

Art. 940. O relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir 

imediatamente seu voto poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, 



após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte 

à data da devolução. 

§ 1º Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou se não for solicitada pelo 

juiz prorrogação de prazo de no máximo mais 10 (dez) dias, o presidente do órgão 

fracionário os requisitará para julgamento do recurso na sessão ordinária 

subsequente, com publicação da pauta em que for incluído. 

§ 2º Quando requisitar os autos na forma do § 1º, se aquele que fez o pedido de vista 

ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituto para proferir 

voto, na forma estabelecida no regimento interno do tribunal. 

15.  No mesmo sentido, a Resolução nº 278, de 15 de dezembro de 2003, do Supremo 

Tribunal Federal1, embora desatualizada em relação ao art. 940 do Novo CPC, há muito prevê 

que: 

Art. 1º. O Ministro que pedir vista dos autos deverá devolvê-los no prazo de dez 

dias, contados da data que os receber em seu Gabinete. O julgamento prosseguirá 

na segunda sessão ordinária que se seguir à devolução, independentemente da 

publicação em nova pauta. 

§1º Não devolvidos os autos no termo fixado no caput, fica o pedido de vista 

prorrogado automaticamente por dez dias, findos os quais a Presidência do Tribunal 

ou das Turmas comunicará ao Ministro o vencimento do referido prazo. 

16.  Aliás, o prazo máximo de 10 dias para pedidos de vista e a obrigação de devolvê-

los para julgamento após esse prazo encontram-se previstos há décadas pela Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35/1979): 

Art. 121 - Nos julgamentos, o pedido de vista não impede votem os Juízes que se 

tenham por habilitados a fazê-lo, e o Juiz que o formular restituirá os autos ao 

Presidente dentro em dez dias, no máximo, contados do dia do pedido, devendo 

prosseguir o julgamento do feito na primeira sessão subseqüente a este prazo. 

17.  Perceba-se que a Lei nº 13.105/2015, imbuída do espírito de imprimir celeridade 

aos julgamentos dos Tribunais, evitando o arrastamento provocado por pedidos de vista que 

jamais eram finalizados, passou a prever, de forma taxativa, que qualquer julgador que pedir vista 

deverá, obrigatoriamente, devolver os autos no “prazo máximo de 10 dias”, a fim de que o processo 

seja reincluído em pauta. 

                                                      
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Resolução nº 278, de 15 de dezembro de 2003. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/atoNormativo/verAtoNormativo.asp?documento=798>. Acesso em: 08 fev. 2018. 



18.  Esse prazo poderá ser prorrogado, a requerimento do julgador, por “no máximo 

mais 10 (dez) dias” e não há, em relação à AP nº 937, notícia de pedido de prorrogação feito pelo 

Min. Dias Toffoli. Findo o prazo, se os autos não tiverem sido devolvidos, o presidente do órgão 

(no caso, a Min. Cármen Lúcia), requisitará os autos para julgamento na sessão ordinária 

subsequente. Se, à data da requisição, o Ministro que requereu vista ainda não tiver o voto pronto, 

“o presidente convocará substituto para proferir voto, na forma estabelecida no regimento interno 

do tribunal”. 

19.  O réu, portanto, descumpriu literal disposição de lei. Os pedidos de vista feitos por 

julgadores nos tribunais têm prazo máximo de duração, não havendo qualquer possibilidade 

jurídica de paralisação de julgamentos a bel prazer do julgador que pediu vista. Findo o prazo legal 

de vista sem que os autos, pelo motivo que seja, tenham sido devolvidos para que se prossiga o 

julgamento, o Presidente do órgão tem o dever de requisitá-los e incluí-los na pauta da sessão 

ordinária subsequente. Se, à data da requisição dos autos pelo Presidente, o julgador que pediu 

vista ainda não se sentir habilitado a votar, o § 2º do art. 940 prevê que “o presidente convocará 

substituto para proferir voto, na forma estabelecida no regimento interno do tribunal”. 

20.  Em suma, justificativas como a complexidade jurídica da causa, o 

assoberbamento do julgador, a excessiva quantidade de feitos conclusos, a urgência de outros 

processos ou quaisquer outras não autorizam a retenção indefinida de autos judiciais no gabinete 

do julgador que pedir vista. Existe um prazo máximo de vista, e não se trata de prazo 

“impróprio”, mas de prazo cuja extrapolação acarreta consequências jurídico-processuais 

específicas: os autos serão requisitados peremptoriamente pelo Presidente do órgão e o 

julgamento do processo continuará, tenha ou não o julgador que pediu vista elaborado o 

seu voto, conforme previsão expressa do § 2º do art. 940 do CPC. 

21.  Embora o caso dos autos diga respeito a processo penal (ação penal – AP 937), 

não há dúvidas de que o art. 940 do CPC é a ele aplicável, tendo em vista que o Código de 

Processo Penal (CPP) não contém previsões sobre pedidos de vista nos tribunais, o que enseja a 

aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, a teor do art. 3º do CPP: 

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, 

bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. 

22.  Com efeito, diversos dispositivos do próprio CPP preveem a aplicação supletiva 

do CPC, a exemplo dos arts. 139, 362 e 790. Na mesma toada, a jurisprudência (inclusive do 



Supremo Tribunal Federal) rotineiramente aplica dispositivos do CPC ao processo penal, quando 

há lacuna no CPP (vide AP 470). O próprio STJ admite explicitamente essa possibilidade: 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

CONSTITUÍDO PELA IMPRENSA OFICIAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DA 

EMENTA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça é pacífica em apregoar a aplicação subsidiária do Código de Processo 

Civil ao processo penal. 2. O Código de Processo Penal limita-se a prever que a 

intimação do advogado constituído ocorrerá por publicação na imprensa oficial. 

Aplicável, portanto, o artigo 506, inciso III, do Código de Processo Civil, para o qual, 

desde o advento da Lei nº 11.276, de 07.02.2006, não se faz necessária a publicação 

da súmula do acórdão, bastando a publicação do dispositivo. 3. A publicação 

impugnada pelo presente writ foi veiculada em 20.06.2006, sendo dispensada a 

publicação da ementa do acórdão. Além disso, a publicação expressamente 

consignou que se tratava de "intimação de acórdão". 4. Ordem denegada. (STJ, HC 

71.614/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/10/2007, DJ 03/12/2007, p. 368) 

23.  Por outro lado, o art. 940 do CPC, que entrou em vigor em 2016, já estava em 

plena vigência à data da sessão em que o Ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos da AP nº 937, 

o que ocorreu em 2017, sendo-lhe, assim, plenamente aplicável. 

24.  De todo modo, viu-se que, muito antes da entrada em vigor do Novo CPC, já 

existiam normas jurídicas aplicáveis indistintamente a processos cíveis e criminais, as quais 

preveem que o prazo máximo legal de vista é de 10 dias, quais sejam: o art. 121 da Lei Orgânica 

da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35/1979) e o art. 1º da Resolução nº 278, de 15 

de dezembro de 2003, do Supremo Tribunal Federal. 

25.  Ante a inexistência de pedido de prorrogação do prazo de vista (prorrogação essa 

que, mesmo se existente, só poderia ocorrer por no máximo mais 10 dias), é forçoso reconhecer 

que o prazo de 10 dias a que o Min. Dias Toffoli tinha direito de reter os autos em seu gabinete 

por força de pedido de vista já se encontra esgotado, considerando que os autos foram recebidos 

no Gabinete desse Ministro em 24/11/2017 e que já estamos em 20/02/2018. A partir do 11º dia 

contado do recebimento dos autos, portanto, o Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli incorreu em 

ilegalidade, que continua sendo praticada a cada dia que o processo permanece enclausurado em 

seu Gabinete.  



26.  A ilegalidade praticada pelo Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal Dias 

Toffoli lesa a moralidade administrativa, bem passível de tutela em ação popular, conforme se 

passa a demonstrar. 

 

II.4 – Do cabimento da ação popular: ato impugnado não tem conteúdo jurisdicional. Atos 

administrativos (comissivos ou omissivos) praticados por membros do Poder Judiciário 

podem ser impugnados em sede de ação popular.  

27.  Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, não podem ser impugnados via 

ação popular os atos de conteúdo jurisdicional, porque sujeitos a um sistema específico de 

impugnação intra-autos: 

AÇÃO POPULAR PROMOVIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO POPULAR 

CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL - AÇÃO POPULAR DE QUE NÃO 

SE CONHECE - AGRAVO IMPROVIDO. O PROCESSO E O JULGAMENTO DE 

AÇÕES POPULARES CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5º, LXXIII) NÃO SE INCLUEM 

NA ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. - O Supremo Tribunal Federal - por ausência de previsão constitucional - 

não dispõe de competência originária para processar e julgar ação popular promovida 

contra qualquer órgão ou autoridade da República, mesmo que o ato cuja invalidação 

se pleiteie tenha emanado do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal, ou, ainda, de qualquer dos Tribunais Superiores 

da União. Jurisprudência. Doutrina. NÃO CABE AÇÃO POPULAR CONTRA ATOS 

DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. - Revela-se inadmissível o ajuizamento de 

ação popular em que se postule a desconstituição de ato de conteúdo 

jurisdicional (AO 672-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO). - Os atos de conteúdo 

jurisdicional - precisamente por não se revestirem de caráter administrativo - 

estão excluídos do âmbito de incidência da ação popular, notadamente porque 

se acham sujeitos a um sistema específico de impugnação, quer por via 

recursal, quer mediante utilização de ação rescisória. Doutrina. Jurisprudência. 

Tratando-se de ato de índole jurisdicional, cumpre considerar que este, ou ainda não 

se tornou definitivo - podendo, em tal situação, ser contestado mediante utilização dos 

recursos previstos na legislação processual -, ou, então, já transitou em julgado, 

hipótese em que, havendo decisão sobre o mérito da causa, expor-se-á à 



possibilidade de rescisão (CPC, art. 485). (STF, Pet 2018 AgR, Relator(a):  Min. Celso 

De Mello, Segunda Turma, julgado em 22/08/2000, DJ 16/02/2001) 

28.  Ocorre que, na presente ação popular, não se volta, em absoluto, contra qualquer 

ato de conteúdo jurisdicional praticado pelo Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli. Como já se afirmou, o 

ato impugnado é, em síntese, a retenção, praticada pelo Ministro Dias Toffoli, dos autos da AP 

937 em seu Gabinete acima do prazo máximo legal de vista, o que impede que se conclua o 

julgamento do referido processo. E esse ato reveste-se, inequivocamente, de caráter 

administrativo. 

29.  Ato com conteúdo jurisdicional será o voto proferido pelo Min. Dias Toffoli, se e 

quando vier a devolver os autos da AP nº 937 para que se conclua o julgamento. A retenção ilegal 

dos autos além do prazo de vista não tem, em absoluto, conteúdo jurisdicional. Não se cuida de 

ato judicial, porque, a teor do art. 203 do CPC, os atos judiciais consistem apenas em sentenças, 

decisões interlocutórias e despachos, aos quais devem ser acrescidos, no âmbito dos Tribunais, 

os votos, de acordo com os arts. 931 e 941 do mesmo Código. O pedido de vista serve apenas 

como instrumento, como procedimento prévio para viabilizar o exercício da função jurisdicional, 

mediante prolação de voto (este sim ato de conteúdo tipicamente jurisdicional). 

30.  Aliás, ressalte-se que não cabe qualquer recurso judicial, dentro dos autos, contra 

o descumprimento de prazo para devolução dos autos avistados. Impedir que o ato do Min. Dias 

Toffoli seja questionado nesta ação, portanto, seria admitir que esse ato é infenso a qualquer 

controle jurisdicional, o que violaria o art. 5º, XXXV, da CF, que consagra o livre acesso à jurisdição 

e o dever de o Judiciário apreciar lesões a direitos (inclusive aquelas perpetradas por membros do 

próprio Poder Judiciário). 

31.  Como ensina Mancuso, mesmo o Judiciário pode “ter seus atos sindicados em 

ação popular, caso em que devem integrar o polo passivo os seus agentes que tenham dado 

causa ao evento danoso, por ação ou omissão”2. De fato, “é dever de todo magistrado cumprir e 

fazer cumprir a Constituição Federal, não só quando age no exercício da função judicial típica, 

como na atividade administrativa, atípica”3. 

                                                      
2 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 214. 
3 MACHADO, Agapito. Sentença prolatada em 18/08/1994, publicada na Revista Trimestral de Jurisprudência dos 
Estados, n. 149, jun. 1996. Citado por MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular. 8. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2015, p. 214. 



32.  Ainda a comprovar a natureza administrativa do ato praticado pelo Min. Dias 

Toffoli, é importante destacar que também o Poder Judiciário e seus integrantes exercem função 

administrativa, embora sua função precípua, típica, seja a de julgar. Na lição de Di Pietro4: 

“Assim, a função administrativa cabe, precipuamente, ao Poder Executivo, mas os 

outros Poderes, além de disporem de órgãos administrativos (integrando o conceito 

de Administração Pública), ainda exercem, eles próprios, função tipicamente 

administrativa. Juízes e parlamentares desempenham algumas atribuições 

tipicamente administrativas, que dizem respeito ao funcionamento interno de 

seus órgãos e servidores. No desempenho dessas funções, praticam atos 

administrativos.”  

33.  O Poder Judiciário, como ensina Carvalho Filho, também integra a Administração 

Pública em sentido subjetivo, pelo que também pratica atos administrativos: 

A Administração Pública, sob o ângulo subjetivo, não deve ser confundida com 

qualquer dos Poderes estruturais do Estado, sobretudo o Poder Executivo, ao qual se 

atribui usualmente a função administrativa. Para a perfeita noção de sua extensão é 

necessário pôr em relevo a função administrativa em si, e não o Poder em que 

é ela exercida. Embora seja o Poder Executivo o administrador por excelência, 

nos Poderes Legislativo e Judiciário há numerosas tarefas que constituem 

atividade administrativa, como é o caso, por exemplo, das que se referem à 

organização interna dos seus serviços e dos seus servidores. Desse modo, todos 

os órgãos e agentes que, em qualquer desses Poderes, estejam exercendo 

função administrativa, serão integrantes da Administração Pública5.  

34.  Trata-se de uma decorrência do sistema de freios e contrapesos, de sorte que 

Legislativo, Judiciário e Executivo exercem, todos, “as três funções estatais: de modo normal e 

típico aquela que lhes corresponde primacialmente – respectivamente, legislar, julgar e administrar 

– e, em caráter menos comum, [...] funções, em princípio, pertinentes a outros órgãos do Poder”6. 

35.  Em suma: o ato combatido nesta ação popular, embora praticado por Ministro do 

STF (integrante do Poder Judiciário), não tem conteúdo ou caráter jurisdicional, mas 

administrativo, na medida em que constitui ato procedimental, relativo ao modo de funcionamento 

interno do Tribunal, que serve (ou deve servir) para viabilizar o posterior exercício da função típica 

do Judiciário (julgar). Tratando-se, pois, de atividade administrativa do Judiciário (movimentação 

                                                      
4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 200. 
5 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 44. 
6 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 34. 



interna dos autos via pedido de vista), esse ato é, como tal, passível de combate via ação popular, 

desde que lesivo à moralidade administrativa ou a outro bem tutelado pelo art. 5º, LXXIII, da CF. 

36.  Ressalte-se que, ainda que se considerasse que a retenção ilegal dos autos 

praticada pelo Min. Toffoli é um ato omissivo (omissão em devolver os autos após o fim do prazo 

legal de vista), a ação popular permaneceria cabível, considerando que, a teor do art. 6º da Lei nº 

4.717/1965, ela pode ser movida contra as autoridades que houverem “praticado o ato impugnado, 

ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão”. 

37.  Frise-se, ademais, que, como bem pontua a doutrina, o objetivo da ação popular 

é a desconstituição da ilegalidade, com a recomposição, na medida do possível, do status quo 

ante, mediante condenação da autoridade ré7. Nesse sentido, admite-se pacificamente a tutela 

mandamental, como vistas à imposição de obrigação de fazer8 (a exemplo da obrigação de 

devolver autos ilegalmente retidos, com prazo de vista extrapolado). 

 

II.5 – Da lesão à moralidade administrativa 

38.  De acordo com o art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, a ação popular é cabível 

para fins de anulação de ato lesivo a diversos bens jurídicos, dentre os quais a moralidade 

administrativa: 

Art. 5º [...] 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 

anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 

ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência; 

39.  Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o patrimônio moral é objeto passível 

de defesa pela via da ação popular, independentemente de lesão ao patrimônio material do 

Estado: 

O entendimento sufragado no acórdão recorrido de que, para o cabimento de ação 

popular, é exigível a menção na exordial e a prova de prejuízo material aos cofres 

públicos, diverge do entendimento sufragado pelo STF. A decisão objurgada ofende 

                                                      
7 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 110. 
8 LEONEL, Ricardo de Barros. Comentários ao art. 11 da Lei 4.717/65. In: COSTA, Suzana Henriques da (Coord.). 
Comentários à lei de ação civil pública e lei de ação popular. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 242.  



o art. 5º, LXXIII, da CF, que tem como objetos a serem defendidos pelo cidadão, 

separadamente, qualquer ato lesivo ao patrimônio material público ou de entidade de 

que o Estado participe, ao patrimônio moral, ao cultural e ao histórico. (STF, ARE 

824.781 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/08/2015, DJE de 09/10/2015, tema 836) 

40.  No mesmo sentido, o STJ: 

“A ação popular é instrumento hábil à defesa da moralidade administrativa, ainda que 

inexista dano material ao patrimônio público.” (STJ, REsp 474.475/SP, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09/09/2008, DJe 06/10/2008) 

41.  Aliás, o STJ reconhece que “a moralidade administrativa é patrimônio moral da 

sociedade” e que incumbe aos poderes constituídos “proteger esse patrimônio de modo 

incondicional, punindo, por mínima que seja, a sua violação”9. 

42.  Em 2002, no julgamento de Medida Cautelar na ADI nº 2.661, o STF firmou o 

entendimento de que “a atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua 

incidência, está necessariamente subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos que 

se refletem na consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa”10. 

43.  Não há dúvida, assim, de que a moralidade administrativa que a Constituição visa 

proteger há de ser observada inclusive pelos integrantes do próprio Poder Judiciário quando no 

exercício de função administrativa, conforme exposto no tópico anterior. 

44.  Por outro lado, em 2006, o STF decidiu que o princípio da moralidade não implica 

uma abertura do sistema jurídico à introdução de preceitos morais ou religiosos presentes na 

sociedade civil: ao contrário, a ética protegida por esse princípio é a ética própria do sistema 

jurídico, isto é, “a ética da legalidade”11.   

45.  Mais recentemente, em 2013, o STF confirmou esse entendimento, afirmando que 

a substância e o significado do princípio da moralidade devem ser buscados dentro do próprio 

ordenamento jurídico-constitucional. Embora haja comunicação entre o sistema jurídico e o 

sistema moral, o conteúdo da moralidade é jurídico, e a lesão ao princípio da moralidade “é, 

rigorosamente, uma lesão a valores e princípios incorporados ao ordenamento jurídico, 

constituindo, portanto, uma injuridicidade, uma ilegalidade lato sensu”12. 

                                                      
9 STJ, EREsp 14.868/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, julgado em 09/03/2005, DJ 18/04/2005, p. 206. 
10 STF, ADI 2.661 MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 05/06/2002, publicado em 23/08/2002. 
11 STF, ADI 3.026, Rel. Min. Eros Grau, julgado em 08/06/2006, publicado em 29/09/2006. 
12 STF, RE 405386, Rel.  Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 
26/02/2013, publicado em 26/03/2013. 



46.  Ainda segundo o STF, a “investigação do elemento subjetivo da conduta dos 

agentes públicos” é “condição inafastável para caracterizar a violação ao princípio da moralidade 

administrativa e, com base nele, anular o ato”: 

A quebra da moralidade caracteriza-se, portanto, pela desarmonia entre a expressão 

formal (= a aparência) do ato e a sua expressão real (= a sua substância), criada e 

derivada de impulsos subjetivos viciados quanto aos motivos, ou à causa, ou à 

finalidade da atuação administrativa. É por isso que o desvio de finalidade e o abuso 

de poder (vícios originados da estrutura subjetiva do agente) são considerados 

defeitos tipicamente relacionados com a violação à moralidade. Pode-se afirmar, em 

suma, que a lesão ao princípio da moralidade administrativa é, rigorosamente, uma 

lesão a valores e princípios incorporados ao ordenamento jurídico, constituindo, 

portanto, uma injuridicidade, uma ilegalidade lato sensu. Todavia, é uma ilegalidade 

qualificada pela gravidade do vício que contamina a causa e a finalidade do ato, 

derivado da ilícita conduta subjetiva do agente. (STF, RE 405386, Relator(a):  Min. 

Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 

26/02/2013, publicado em 26/03/2013) 

47.  Em suma, no entender da Corte Suprema, a lesão à moralidade ocorre quando 

há ofensa à lei e, cumulativamente, o agente público está imbuído de “impulsos subjetivos viciados 

quanto aos motivos, ou à causa, ou à finalidade da atuação administrativa”. Exige-se, pois, o 

binômio ilegalidade + intenção de violar a lei. 

48.  No presente caso, a ilegalidade da conduta do Min. Dias Toffoli já foi demonstrada 

no tópico II.3. Há diversos dispositivos legais determinando que o prazo máximo de vista é de 10 

dias, prorrogáveis, a pedido, por no máximo mais 10 dias. E os dados fornecidos pelo próprio 

Supremo Tribunal Federal comprovam que os autos da AP 937 se encontram no Gabinete do Min. 

Dias Toffoli há muito mais do que dez dias, sem que tenha havido prorrogação desse prazo. 

49.  Por outro lado, a intenção do Min. Dias Toffoli de violar a lei é também inequívoca, 

tendo sido inclusive por ele publicamente confessada, conforme amplamente noticiado na mídia. 

Com efeito, no dia 24/11/2017, ou seja, um dia após a sessão em que pediu vista dos autos da AP 

937 e exatamente no dia em que os autos chegaram ao seu Gabinete, o Ministro Dias Toffoli, 

sondado pelo jornal G1 (Globo) acerca de encontro que tivera com o Presidente da República e 

indagado sobre quando pretendia devolver os autos da AP 937, dos quais pedira vista no dia 

anterior, respondeu: “Assim que eu tiver uma posição, mas neste ano não mais”. 



50.  Trata-se de fato público e notório (pelo que sequer depende de prova, a teor do 

art. 374, I, do CPC13), noticiado em um dos maiores jornais do país14 e que teve ampla 

repercussão: 

 

 

 

51.  Ao admitir que não devolveria os autos em 2017, o Min. Dias Toffoli confessou 

sua intenção de descumprir a lei, deixando claro que, pelo menos nesse ponto, segue-a apenas 

conforme seus caprichos (“assim que eu tiver uma posição, mas neste ano não mais”). Ora, tendo 

os autos chegado às suas mãos em 24/11/2017, mesmo que tivesse sido pedida e deferida 

prorrogação por mais 10 dias (prazo máximo de prorrogação), o dies ad quem para devolução dos 

autos seria a data de 18/12/2017, de acordo com o calendário oficial do próprio STF referente ao 

ano de 201715. Sem prorrogação, o prazo de 10 dias findou antes: em 06/12/2017, portanto ainda 

no ano de 2017. Como então, pôde o Ministro afirmar que não devolveria os autos em 2017? 

52.  O fato é que já estamos em fevereiro de 2018 e, até agora, os autos permanecem 

retidos pelo Ministro Dias Toffoli, o que confirma que, em novembro de 2017, ele já tinha a intenção 

de violar a lei, apossando-se dos autos da AP 937 por prazo maior do que o permitido. 

53.  Pior: conforme noticiado na data de hoje, 20 de fevereiro de 2018, o Ministro Dias 

Toffoli, indagado novamente sobre quando liberaria os autos da AP 937 para julgamento, 

afirmou16: 

                                                      
13 “Art. 374.  Não dependem de prova os fatos: I - notórios; [...]” 
14 SADI, Andréia. Toffoli garante que não conversou com Temer sobre foro e afirma que encontro foi coincidência. G1, 
24 nov. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/2017/11/24/toffoli-admite-
coincidencia-de-encontro-com-temer-na-semana-do-foro-mas-nega-conversa-sobre-tema.ghtml>. Acesso em: 09 fev. 
2018. 
15 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoCalendarioStf/anexo/CalendrioSTFOficial2017.pdf>. 
Acesso em: 09 fev. 2018. 
16 SADI, Andréia. Toffoli vai concluir nas próximas semanas voto sobre restrição do foro privilegiado. G1, 20 fev. 2018. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/2018/02/20/toffoli-nas-proximas-semanas-
devolvo-acao-da-restricao-do-foro-privilegiado-no-stf.ghtml>. Acesso em: 20 fev. 2018. Também noticiado em: O 
ANTAGONISTA. Dias Toffoli vai liberar seu voto sobre o foro ‘em breve’. Disponível em: 
<https://www.oantagonista.com/brasil/dias-toffoli-vai-liberar-seu-voto-sobre-o-foro-em-breve/>. Acesso em: 20 fev. 
2018. 



 

 

 

54.  Mais uma vez, portanto, o Ministro admite sua intenção de violar a lei. Não há 

outra conclusão possível senão a de que o Ministro Dias Toffoli tripudia da lei. 

55.  E nem se diga que o Ministro desconhecia ou esquecera-se da existência do prazo 

legal máximo para devolução dos autos avistados. Como prevê o art. 3º da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro (LINDB, Decreto-lei nº 4.657/1942, antiga LICC), “ninguém se escusa 

de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. Ninguém, muito menos um Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, que, a teor do art. 101 da Constituição Federal, deve ter “notável saber jurídico”. 

56.  Aliás, inquirido, em 2016, acerca do prazo para devolução dos autos de um outro 

processo (ADPF 402), o Ministro chegou a emitir nota pública, disponível na página eletrônica do 

STF17, esclarecendo que, naquele caso, o prazo de 10 dias ainda não havia se iniciado, pelo que 

não tinha ainda transcorrido: 

 

57.  Ou seja: o Ministro sabe perfeitamente da existência do prazo legal para 

devolução de autos avistados. Ele tem plena consciência do dever de devolvê-los em dez dias. No 

entanto, no presente caso, relativo à AP 937, o Ministro veio a público dizer que não devolveria os 

autos no prazo (em outras palavras, veio a público dizer que tinha a inequívoca intenção de 

descumprir a lei). E, de fato, até o presente momento – ultrapassado em muito o prazo legal –, 

                                                      
17 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=331069>. Acesso em: 15 fev. 
2018. 



não os devolveu, pelo que a sua intenção foi materializada e consumada. A ilegalidade por ele 

perpetrada é permanente e continua sendo praticada dia após dia.  

58.  Há, assim, um descompasso entre a atuação do Min. Dias Toffoli e o interesse 

público, que se traduz em abuso de poder. Como ensina Bandeira de Mello, os poderes dos 

agentes públicos 

“só existirão - e, portanto, só poderão ser validamente exercidos — na extensão e 

intensidade proporcionais ao que seja irrecusavelmente requerido para o atendimento 

do escopo legal a que estão vinculados. Todo excesso, em qualquer sentido, é 

extravasamento de sua configuração jurídica. É, a final, extralimitação da 

competência (nome que se dá, na esfera pública, aos “poderes” de quem titulariza 

função). É abuso, ou seja, uso além do permitido, e, como tal, comportamento 

inválido que o Judiciário deve fulminar a requerimento do interessado”18. 

59.  Lembre-se que, conforme entende o STF, a quebra da moralidade caracteriza-se 

por uma desarmonia entre a expressão formal do ato (aparência) e a sua expressão real 

(substância), desarmonia essa que deriva de “impulsos subjetivos viciados quanto aos motivos, 

ou à causa, ou à finalidade da atuação administrativa. É por isso que o desvio de finalidade 

e o abuso de poder (vícios originados da estrutura subjetiva do agente) são considerados 

defeitos tipicamente relacionados com a violação à moralidade”19. 

60.  Segundo a doutrina, a expressão “abuso de poder” é gênero que compreende 

duas espécies: a) o excesso de poder, em que a atuação do agente público extrapola a 

competência delimitada na lei; b) o desvio de poder (ou de finalidade), em que a atuação do agente 

pretende alcançar finalidade diversa do interesse público20. O abuso de poder pode decorrer “de 

condutas comissivas - quando o ato administrativo é praticado fora dos limites legalmente postos 

- ou de condutas omissivas - situações nas quais o agente público deixa de exercer uma atividade 

imposta a ele por lei, ou seja, quando se omite no exercício de seus deveres”21. 

61.  O caso dos autos é um caso típico de abuso de poder, na modalidade “excesso 

de poder”. De acordo com a lei, o Ministro Dias Toffoli podia reter os autos em suas mãos por, no 

máximo, dez dias. A partir do décimo primeiro dia de retenção, portanto, o Ministro passou a abusar 

                                                      
18 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 102. 
19 STF, RE 405386, Relator(a):  Min. Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado 
em 26/02/2013, publicado em 26/03/2013 
20 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Método, 2017, p. 397. 
21 CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 120. 



de seu poder, exorbitando da competência que lhe fora outorgada pela lei, o que ofende a 

moralidade administrativa, no entender do próprio STF. 

62.  Por outro lado, a aumentar a gravidade da situação, é possível vislumbrar ainda a 

ocorrência de desvio de poder na conduta do Min. Dias Toffoli. De fato, o pedido e a devolução de 

autos avistados são atos administrativos vinculados. E, “no exercício de competência vinculada, 

realizar o interesse público é, por definição, adotar o único comportamento que a norma jurídica 

prescreve para as situações que prevê, objetivamente aferíveis”22.  

63.  Ora, se, nos atos vinculados, o interesse público equivale ao fiel cumprimento da 

lei, é de se concluir que, ao descumprir a lei, o Min. Dias Toffoli desatendeu ao interesse público. 

E se não agiu de acordo com o interesse público, agiu conforme seu próprio interesse, de forma, 

portanto, antijurídica. Considerando que o próprio Ministro afirmou que descumpriria a lei, 

manifestando vontade livre e consciente de fazê-lo, ele mesmo revelou seu intuito de desatender 

ao interesse público, pelo que o desvio de finalidade e a consequente imoralidade de sua conduta 

são inegáveis.   

64.  Como ressalta Diogo de Figueiredo Moreira Neto, para que o agente público 

“pratique uma imoralidade administrativa, basta que empregue seus poderes funcionais com 

vistas a resultados divorciados do específico interesse público a que deveria atender. Por 

isso, além da hipótese de desvio de finalidade, poderá ocorrer imoralidade administrativa nas 

hipóteses de ausência de finalidade e de ineficiência grosseira da ação do administrador público, 

em referência à finalidade que se propunha atender.”23 

65.  Frise-se, ademais, que, no entender do próprio STJ, é possível “ocorrer de a 

lesividade ser presumida, em razão da ilegalidade do ato”24. De fato, há “situações em que a 

imoralidade da conduta sindicada já se revelará evidente a ponto de dispensar outras 

indagações”25. No presente caso, a ilegalidade praticada pelo Min. Dias Toffoli, a sua posição de 

destaque no cenário nacional em razão do cargo que ocupa e a repercussão do caso são 

tamanhas que a lesividade de sua conduta à moralidade administrativa é presumida, o que a 

                                                      
22 CAMMAROSANO, Márcio. O princípio constitucional da moralidade e o exercício da função administrativa. 
Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 108. 
23 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e parte 
especial. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, e-book.  
24 STJ, REsp 479.803/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 22/08/2006, DJ 
22/09/2006, p. 247. 
25 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 126. 



inquina de nulidade, em consonância com o entendimento do órgão jurisdicional máximo em 

matéria infraconstitucional no Brasil. 

66.  Sob todos os vieses, portanto, a conduta ilegal do Min. Dias Toffoli é lesiva à 

moralidade administrativa. De toda sorte, é importante destacar que, no caso em tablado, a 

violação à moralidade é potencializada pelos seguintes motivos, os quais hão de ser levados em 

conta por Vossa Excelência no momento da decisão, em homenagem ao art. 489, § 1º, IV, do 

CPC: 

I) Há um desvirtuamento da real finalidade do pedido de vista (que deve ser a de 

melhor analisar e compreender o caso discutido, a fim de proferir voto mais qualificado 

e, em última análise, contribuir para a efetividade da jurisdição), maculando-se o 

interesse público; 

II) A AP 937, em que se discute o sensível tema da limitação do foro privilegiado, tem 

– fato notório – enorme repercussão nacional, sendo o seu desfecho de interesse de 

todo o país; 

III) Tratando-se de ilegalidade praticada por Ministro do Supremo Tribunal Federal – 

órgão máximo na estrutura hierárquica do Judiciário, contribui-se para o descrédito do 

Estado perante a sociedade e para um enfraquecimento da autoridade da lei, em 

prejuízo à efetivação do Estado Democrático de Direito26; 

IV) O descumprimento do prazo para devolução dos autos avistados viola a celeridade 

dos julgamentos e o mandamento constitucional da razoável duração dos processos 

(art. 5º, LXXVIII, CF); 

V) O descumprimento do prazo para devolução dos autos avistados traduz-se em 

verdadeira manipulação da atividade-fim do STF, cuja jurisdição passa a ficar refém 

de interesses pessoais e não-republicanos do Ministro Dias Toffoli; 

VI) O descumprimento do prazo para devolução dos autos avistados usurpa do 

colegiado o direito de exercer a jurisdição, na medida em que, na prática, sequestra 

os votos já proferidos pelos demais Ministros (inclusive com maioria já formada), 

criando situação teratológica e ilegal de suspensão da eficácia da autoridade do STF; 

                                                      
26 Conforme expressamente reconhecido pela própria Presidente do STF, Min. Cármen Lúcia, em 09 de fevereiro de 
2018, em visita ao Estado de Goiás: “O cidadão brasileiro espera poder voltar a confiar nas instituições, nós somos 
pagos pelo cidadão para fazer e temos de fazer. O cidadão está cansado de tanta ineficiência de nós todos, 
incluindo o Poder Judiciário, e por mais que tentemos —e estamos tentando, com certeza —, temos um débito 
enorme com a sociedade”. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86167-carmen-lucia-temos-um-debito-
enorme-com-a-sociedade>. Acesso em: 15 fev. 2018. 



VII) O descumprimento do prazo para devolução dos autos avistados equivale a 

arvorar-se da qualidade de Supremo Ministro do Supremo Tribunal Federal (seu voto 

passa a valer mais do que o de todos os outros, que ficam subordinados ao seu 

arbítrio), quando “Supremo”, de acordo com a Constituição, é única e exclusivamente 

o Tribunal colegiado; 

VIII) O ato de “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício” é previsto 

como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

Administração Pública, a teor do art. 11, II, da Lei nº 8.429/1992; 

IX) No caso concreto, até mesmo Ministros do STF já expressaram sua insatisfação 

com a postura ilegal do Min. Dias Toffoli, a exemplo do Min. Roberto Barroso27 e do 

Min. Marco Aurélio, que ameaçou inclusive passar a implementar, sponte propria, o 

seu entendimento sobre o foro privilegiado (entendimento esse que está impedido de 

surtir efeitos por conta da ilegalidade praticada pelo Min. Dias Toffoli), acaso os autos 

da AP 937 não sejam devolvidos para julgamento. De acordo com o Min. Marco 

Aurélio, pedidos de vista não podem significar “perdidos de vista”28. 

X) No caso concreto, o prejuízo à moralidade é ainda mais grave, na medida em que 

a demora no deslinde da AP 937 – que trata de assunto de inegável interesse público 

(limitação do foro privilegiado) – contribui para aumentar a repudiada sensação de 

impunidade que assola a sociedade brasileira; 

XI) Conforme já alertado pelo Relator da AP 937, Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso, 

a prescrição do crime nela discutido está na iminência de se consumar, fato que 

ocorrerá em breve, caso o Min. Dias Toffoli não libere imediatamente os autos para 

julgamento. 

67.  Em suma, a ofensa à moralidade administrativa resta sobejamente demonstrada, 

de modo que esta ação popular se faz cabível e necessária ao desfazimento da ilegalidade 

praticado pelo Min. Dias Toffoli, sobretudo para efeitos didáticos e republicanos: ninguém está 

acima da lei, nem mesmo um Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

68.  À luz do quadro fático-probatório exposto e da clareza do direito aplicável à 

espécie, denegar a presente ação é, data maxima venia, esvaziar a garantia inserida no art. 5º, 

                                                      
27 GOMES, Luiz Flávio. Foro privilegiado: Barroso e Marco Aurélio repugnam ato de Toffoli. Estadão, 19 fev. 2018. 
Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/foro-privilegiado-barroso-e-marco-aurelio-
repugnam-ato-de-toffoli/>. Acesso em: 20 fev. 2018. 
28 MATAIS, Andreza. Ministro do STF dá prazo para enviar processos à primeira instância. Estadão, 20 jan. 2018. 
Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/ministro-do-stf-da-prazo-para-enviar-
processos-a-primeira-instancia/>. Acesso em: 15 fev. 2018. 



LXXIII, da Constituição Federal, fazendo da ação popular um mero instrumento retórico, 

desprovido de qualquer serventia ou efetividade. 

 

II.6 – Da necessidade de concessão de liminar: tutela provisória de urgência 

69.  O art. 5º, § 4º, da Lei da Ação Popular permite a “suspensão liminar do ato lesivo 

impugnado”. Nesse sentido, o STF já decidiu que: 

“a Lei nº 4.717/65, em seu art. 5º, § 4º, autoriza o Poder Judiciário, em sede de ação 

popular constitucional, a conceder provimento liminar que suste a eficácia e a 

execução do ato lesivo impugnado, tornando acessível, ao interessado, um 

instrumento processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade ora 

denunciada pelo próprio argüente. Na realidade, a concessão do provimento 

cautelar - autorizada, até mesmo, initio litis, no processo de ação popular 

constitucional - visa a impedir que se consumem situações configuradoras de 

dano irreparável”29 

70.  Por outro lado, o art. 22 da Lei da Ação Popular determina que se apliquem à ação 

popular as regras do Código de Processo Civil, “naquilo em que não contrariem os dispositivos 

desta lei, nem a natureza específica da ação”, o que impõe a aplicação à ação popular das normas 

do CPC sobre os requisitos para concessão de tutela provisória. 

71.  Nesse sentido, o art. 300 do CPC dispõe que: 

Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.  

72.  Ambos os requisitos estão presentes no caso concreto. A probabilidade do direito 

restou evidenciada nos tópicos II.3, II.4 e II.5 desta ação, nos quais a ilegalidade da conduta do 

Min. Dias Toffoli e a consequente lesão à moralidade administrativa foram detidamente 

demonstradas. Aliás, no presente caso, o direito é não apenas provável, mas cristalino, 

considerando que a ilegalidade foi praticada em sede de ato administrativo vinculado – sem 

margem de liberdade para o agente – e o próprio réu confessou publicamente o seu intuito de 

descumprir a lei. 

                                                      
29 STF, ADPF 17, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 20/09/2001, publicado em DJ 28/09/2001. 



73.  Por outro lado, há, também, inequívoco periculum in mora, na medida em que 

existe concreto perigo de dano ao resultado útil do processo acaso se permita que o Min. Dias 

Toffoli continue retendo ilegalmente os autos da AP 937 em seu gabinete. 

74.  De fato, considerando que se trata, aqui, de ilegalidade praticada por Ministro da 

mais elevada Corte do país e que a retenção ilegal dos autos da AP 937 – que trata de tema do 

interesse de toda a coletividade (restrição ao foro privilegiado) – gerou e continua gerando ampla 

repercussão negativa, há, a cada dia que se passa, um agravamento da imoralidade e um 

consequente aumento do descrédito do Poder Judiciário perante a sociedade, o que deve ser 

evitado por este ínclito Magistrado com a máxima brevidade possível. 

75.  Por outro lado, há ainda iminente risco de prescrição da pretensão punitiva do 

Estado quanto ao crime objeto da AP 937, cujo julgamento está sendo ilegalmente retardado por 

força da retenção abusiva dos autos praticada pelo Min. Dias Toffoli. Esse fato foi inclusive 

destacado pelo próprio Relator da AP 937, Min. Roberto Barroso, em despacho publicado em 

20/02/201730: 

 

76.  Frise-se não haverá qualquer prejuízo ao réu ou de risco de irreversibilidade da 

decisão: o Min. Dias Toffoli já gozou integralmente do seu prazo legal de 10 dias para vista dos 

autos, sendo a devolução dos autos para julgamento, findo o prazo de 10 dias de vista, uma 

providência prevista na própria lei. 

77.  Ademais, ainda que, por hipótese, a decisão final de mérito prolatada por este 

Juízo venha a ser contrária à decisão liminar – o que sinceramente não se espera –, nenhum 

                                                      
30 Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4776682>. Acesso em: 19 fev. 2018. 



prejuízo sobrevirá ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, pois será possível que este douto Juízo 

determine, por exemplo, que os autos lhe sejam devolvidos para elaboração de seu voto, acaso 

não se convença da ilegalidade demonstrada nesta ação. Lembre-se, neste ponto, que a questão 

da irreversibilidade da medida liminar, dada a evidente finalidade pública da ação popular, deve 

ser examinada com o desejável temperamento31. 

78.  Presentes, assim, os requisitos do art. 300 do CPC, pede-se seja concedida a 

tutela provisória pleiteada, determinando-se ao Ministro Dias Toffoli que devolva imediatamente 

os autos da AP nº 937 à Presidente do Plenário do Supremo Tribunal Federal, Min. Cármen Lúcia, 

a fim de que o Tribunal possa prosseguir no julgamento da Questão de Ordem instaurada naquela 

ação. 

 

II.7 – Do apelo a que a União se abstenha de contestar o pedido e atue como assistente dos 

autores  

79.  O art. 6º, § 3º, da Lei da Ação Popular prevê que: 

Art. 6º [...] 

§ 3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de 

impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do 

autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo 

representante legal ou dirigente. 

80.  Ora, no presente caso, a União também é lesada pela ilegalidade praticada pelo 

Min. Dias Toffoli. A União, portanto, é beneficiária desta ação popular, já que o seu próprio 

patrimônio moral está sendo prejudicado pela conduta ilegal aqui combatida. 

81.  Nesse sentido, convencendo-se a União da ilegalidade e lesividade do ato, ela 

“pode e deve mudar de posição no processo, passando do polo passivo para o polo ativo, em prol 

do interesse público e em obediência ao princípio da moralidade administrativa, aspectos que 

caracterizam a finalidade da ação popular”32. 

82.  Roga-se, assim, ao douto Advogado da União que vier a representá-la nestes 

autos que, à vista da abundância de provas da ilegalidade do ato praticado pelo Min. Dias Toffoli 

e da consequente lesão à moralidade administrativa, abstenha-se de contestar o pedido, 

                                                      
31 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 288. 
32 MACEDO, Alexander dos Santos. Da ação popular: retratabilidade da posição assumida pela pessoa jurídica no 
processo: possibilidade. Revista Forense, v. 328, out-dez 1994, p. 7. 



requerendo a sua exclusão como parte ré e a sua inclusão no polo ativo da lide como assistente 

dos autores, tal como o permite o art. 6º, § 3º, da Lei nº 4.717/1965. 

 

III – DOS PEDIDOS 

83.  Em face do exposto, requerem os autores populares se digne Vossa Excelência 

de: 

a) Deferir, initio litis e inaudita altera parte, o pedido de tutela provisória de 

urgência formulado no item II.6 desta peça, determinando ao Ministro Dias 

Toffoli que devolva, no prazo de 24 horas, os autos da AP nº 937 à Presidente 

do Plenário do Supremo Tribunal Federal, Min. Cármen Lúcia, a fim de que o 

Tribunal possa prosseguir no julgamento da Questão de Ordem instaurada 

naquela ação; 

b) Ordenar a citação pessoal do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli para, querendo, 

ofertar defesa no prazo de 20 dias (art. 7º, IV, da Lei da Ação Popular); 

c) Ordenar a citação da União, na pessoa de seu representante legal, 

especialmente para que, nos termos § 3º do art. 6º da Lei da Ação Popular, 

exerça sua faculdade de atuar ao lado dos autores na defesa da moralidade 

administrativa; 

d) Na mesma oportunidade, requisitar aos réus, com amparo no art. 7º, I, “b”, 

da Lei da Ação Popular, cópias de eventuais documentos que Vossa 

Excelência reputar necessários ao esclarecimento dos fatos, fixando prazo de 

15 dias para atendimento e frisando, na oportunidade, que o descumprimento 

do prazo configurará, nos termos do art. 8º da Lei da Ação Popular, crime de 

desobediência; 

e) Ordenar a intimação do representante do Ministério Público Federal, para 

que acompanhe o presente feito nos termos da Lei da Ação Popular, na 

qualidade de fiscal da ordem jurídica e de ativador e agilizador da prova; 

f) Ao final, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, julgar 

inteiramente procedente esta ação popular para, reconhecendo a ilegalidade 

do ato impugnado e a lesividade à moralidade administrativa, condenar o 

Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli a desfazer o ato combatido, determinando-lhe 



a imediata e definitiva devolução dos autos da AP nº 937 a fim de que o 

Supremo Tribunal Federal possa prosseguir no julgamento da respectiva 

Questão de Ordem, condenando ainda os réus nos consectários da 

sucumbência, a teor do art. 12 da Lei nº 4.717/1965. 

84.  Dá-se à causa, simbolicamente, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

85.  Deixa-se de recolher as custas judiciais, por força da isenção prevista no art. 5º, 

LXXIII, da CF, e no art. 4º, IV, da Lei nº 9.289/1996. 

86.  Pede-se a prova do alegado por todos os meios juridicamente admissíveis, 

notadamente a prova documental (v. rol de documentos ao final). 

87.  Declara-se expressamente o desinteresse na realização de audiência de 

conciliação/mediação, mesmo porque se cuida aqui de interesse indisponível que não admite 

autocomposição. 

88.  Declara-se ainda, sob responsabilidade pessoal dos advogados abaixo 

subscritos, na forma do art. 425, incisos IV e VI, do CPC, que as cópias apresentadas em anexo, 

bem como aquelas constantes do corpo desta peça, conferem com os documentos originais 

(destaques dos autores). 

89.  Pede-se, com amparo nos arts. 77, V, e 272, § 5º, do CPC, sejam todas as 

intimações feitas exclusivamente em nome do advogado Francisco José Soares Feitosa - OAB-

CE 16.049, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade. 

90.  Considerando que os autores populares, que advogam em causa própria, não têm 

nenhum interesse patrimonial ao moverem a presente ação, consigna-se, desde já, que, na 

hipótese de procedência da ação e de condenação dos réus no pagamento de honorários 

sucumbenciais – como prevê o art. 12 da Lei da Ação Popular – estes serão doados, com prova 

nos autos, à Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza ou a outra instituição assistencial sem fins 

lucrativos.  

91.  Nestes termos, pedem deferimento. 

  Fortaleza/CE, 20 de fevereiro de 2018.   

 

Diego de Alencar Salazar Primo   Francisco José Soares Feitosa 
OAB-CE 28.945     OAB-CE 16.049 

 



Rol de anexos: 

1. Documentos pessoais do autor Francisco José Soares Feitosa: OAB (a conter CPF e RG), Título 
de eleitor e comprovante de residência; 

2. Documentos pessoais do autor Diego de Alencar Salazar Primo: OAB (a conter CPF e RG), Título 
de eleitor e comprovante de residência; 

3. Extrato de andamento processual da AP 937, obtido na página eletrônica do STF em 20/02/2018; 
4. Extrato de deslocamento processual da AP 937, obtido na página eletrônica do STF em 

20/02/2018; 
5. Reportagem G1, de 24 de novembro de 2017: confissão do intuito de violar a lei; 
6. Reportagem G1, de 20 de fevereiro de 2018: reiteração do desprezo à lei; 
7. Despacho do Min. Roberto Barroso publicado em 20/02/2017: urgência da ação;  

 


