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Mandado de Segurança nº 34.441 

Impetrante: DILMA VANA ROUSSEFF 

 

 

 

 

Senhor Relator Ministro Alexandre de Moraes, 

 

 

 

DILMA VANA ROUSSEFF, devidamente qualificada nestes 

autos,  vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por meio de 

seu advogado que a esta subscreve, expor e afinal  requerer o que se segue: 

 

1. No último dia 15 de Abril, em entrevista concedida ao 

canal de televisão Bandeirantes, o Sr. Michel Temer declarou: 

Em uma ocasião, ele [Eduardo Cunha] foi me 

procurar... isto era duas da tarde mais ou menos dizendo 

‘olhe, vou arquivar todos os pedidos de impeachment da 

presidente, porque prometeram-me os três votos do PT no 

conselho de ética’. Eu disse que era muito bom, porque 

assim acabava com essa história de que ele estava na 

oposição. (…)  

...Eu fui ao Palácio do Alvorada, lá que se daria a 

reunião [reunião com governadores], ela estava até na 

biblioteca, eu fui a biblioteca e eu disse a ela [Dilma] 

‘presidente, pode ficar tranquila, o Eduardo Cunha me 

disse que vai arquivar todos os processos de 

impedimento’... Até convenhamos ela foi muito tranquila 

para a reunião com os governadores.  

  

No dia seguinte, eu vejo logo o noticiário dizendo 

que o presidente do PT e os três membros do PT se 
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insurgiam contra aquela fala e votariam contra [Cunha no 

Conselho de Ética].  

Quando foi três horas da tarde mais ou menos, ele 

me ligou e disse ‘tudo aquilo que eu disse, não vale, vou 

chamar a imprensa e vou dar início ao processo de 

impedimento ’ 

  

Então veja que coisa curiosa! Se o PT tivesse votado 

nele naquele comitê de ética, é muito provável que a 

senhora presidente continuasse. 

  

E quando eu conto isso eu conto também para 

revelar, primeiro, que ele não fez o impedimento por 

minha causa, evidentemente. E, segundo, que eu não 

militei para derrubar a presidente.1 

 

2. As declarações do Sr. Michel Temer revelam contato 

direto feito com o autor do despacho que deu origem ao processo de 

impeachment, o então, Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo 

Cunha. Em sua narrativa, acabou por comprovar, de forma cabal e 

irretorquível, a prova  pré-constituída nos presentes autos e ofertada com a 

exordial. 

3.   Deveras, as palavras do atual Presidente da República 

tornam ainda mais evidente e irrefutável o reconhecimento do desvio de 

poder ou desvio de finalidade que marcou a instauração e o 

desenvolvimento do processo de impeachment promovido em desfavor da 

impetrante. 

4. Não há que se imaginar, pelas próprias circunstâncias, 

que o Sr. Michel Temer tenha in casu faltado com a verdade. Ele foi 

diretamente beneficiado pela destituição da Sra. Presidenta da República, e 

deu estas declarações, em entrevista concedida voluntariamente a uma 

emissora nacional de televisão. 

5. As impactantes conclusões que as declarações ensejaram 

em todos os telespectadores que as assistiram, também parecem ter sido 

                                                           
1 Declarações disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=fxGlG9_D36c (entre 6 minutos e 29 
segundos e 8 minutos e 44 segundos).  Acessado no dia 16 de Abril de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=fxGlG9_D36c
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compartilhadas pelo próprio sr. Michel Temer, na mesma oportunidade,  

após a  manifestação do entrevistador: 

Entrevistador: ...O sr. Está falando que se ele 

conseguisse os três votos a história do Brasil seria 

outra... 

Sr. Michel Temer: Seria outra, é verdade, é 

verdade... 2 

 

6. A gravidade e a repercussão de tais declarações que 

reforçam a ocorrência do vício jurídico apontado no presente Mandado de 

Segurança, já na peça exordial (capítulo IX, item 1152 e ss), e sustentada 

em farto  rol de provas pré-constituídas acostadas aos autos, tornam 

imperiosa uma imediata resposta jurisdicional, nos termos do postulado no 

presente mandamus. Com todas as vênias, não poderá o Poder Judiciário, a 

qualquer título, chancelar uma violência de tal ordem ao Estado 

Democrático de Direito afirmado na nossa Lei Maior, testemunhada e 

narrada, de público, pelo próprio Presidente da República, principal 

beneficiário do viciado processo de destituição presidencial discutido 

nestes autos. 

7. É, portanto, medida de mais absoluta urgência a 

reapreciação da medida liminar apresentada na peça exordial, ou, ainda, 

alternativamente, o julgamento do mérito da presente ação por este Pretório 

Excelso, a fim de que seja restabelecida a ordem democrática em nosso 

país. 

8.   Diante do exposto, requer seja juntada a declaração do 

Sr. Michel Temer, contida em: 

https://www.youtube.com/watch?v=fxGlG9_D36c. Requer, ainda, seja 

reapreciada a medida liminar apresentada na peça exordial, ou, ainda, 

                                                           
2 Declarações disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=fxGlG9_D36c (entre 8 minutos e 33 
segundos e 8 minutos e 44 segundos).  Acessado no dia 16 de Abril de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=fxGlG9_D36c
https://www.youtube.com/watch?v=fxGlG9_D36c
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alternativamente, seja julgado o mérito da presente ação, apresentando-se 

os autos para sessão de julgamento pelo Plenário desta Corte. 

9. Protesta-se ainda pela juntada, nos próximos dias, de ata 

notarial que atestará a regularidade e a veracidade da prova ora trazida aos 

autos, como fato novo e comprobatório do alegado. 

 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

Brasília, DF, 16 de Abril de 2017. 

 

 

JOSÉ EDUARDO CARDOZO 

OAB SP N. 67.219 
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