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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE 
DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 
 

“a melhor constituição é 
aquela na qual o poder 

pertence não aos 
homens, mas às leis”  

Immanuel Kant 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALVARO FERNANDES DIAS, Senador da República, portador 
do RG nº 466.944-4/PR, inscrito no CPF sob o nº 002.740.039-53, com 
endereço no Senado Federal, Anexo II, Bloco A, Ala Nilo Coelho, 
Gabinete 10, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 
por seu advogado (doc. 1), com fundamento no artigo 5º, inciso LXIX, 
da Constituição Federal, no artigo 1º e seguintes da Lei nº 
12.016/2009 e nos demais dispositivos regimentais de incidência, 
impetrar o presente 
 
 

MANDADO DE SEGURANÇA 
COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR 

 
 

Para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO deste Parlamentar e 
com o objetivo de que esta Corte Suprema exerça o CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE de deliberação realizada na SESSÃO 
DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA, encerrada no dia 31 de agosto de 
2016, que teve por objeto o julgamento da Presidente da República 
Senhora Dilma Vana Rousseff por suposto crime de responsabilidade, 
nos termos da Denúncia nº 1, de 2016, procedimento presidido pelo 
excelentíssimo senhor Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo 
Tribunal Federal, na condição de presidente da sessão de julgamento 
da senhora ex-presidente da república Dilma Vana Rousseff, 
acompanhado do excelentíssimo senhor o senador Renan Calheiros, 
presidente do Senado Federal, que assina a resolução objeto da 
deliberação realizada, os quais são apontados como AUTORIDADES 
COATORAS. 
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>DO DIREITO 
 

A lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de 
responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe: 
 

“Art. 68. O julgamento será feito, em votação 
nominal pêlos senadores desimpedidos que 
responderão "sim" ou "não" à seguinte pergunta 
enunciada pelo Presidente: "Cometeu o acusado F. 
o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à 
perda do seu cargo?" 
........................................... 
Parágrafo único. Se a resposta afirmativa obtiver, 
pelo menos, dois terços dos votos dos senadores 
presentes, o Presidente fará nova consulta ao 
plenário sobre o tempo não excedente de cinco 
anos, durante o qual o condenado deverá ficar 
inabilitado para o exercício de qualquer função 
pública. ” 

 
Ocorre que a Constituição Federal em seu artigo 52, parágrafo único, 
estabelece de forma diversa: 
 

“Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 
 
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-
Presidente da República nos crimes de 
responsabilidade, bem como os Ministros de Estado 
e os Comandantes da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica nos crimes da mesma natureza 
conexos com aqueles; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 23, de 02/09/99) 
 
II processar e julgar os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional 
de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério 
Público, o Procurador-Geral da República e o 
Advogado-Geral da União nos crimes de 
responsabilidade; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e 
II, funcionará como Presidente o do Supremo 
Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que 
somente será proferida por dois terços dos votos do 
Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, 
por oito anos, para o exercício de função pública, 
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sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. 
” (grifei) 

 
Diante da estrutura normativa vigente, resta claro que o texto da 
Constituição Federal modificou integralmente a lógica normativa 
prevista no artigo 68 caput e parágrafo único, da Lei nº 1.079, de 10 
de abril de 1950, ao modificar o tempo de inabilitação para o exercício 
de função pública e, também, colocar a pena como decorrência 
imediata da condenação. Verifica-se, assim, que sob a égide da 
Constituição vigente, a votação é única e da condenação decorre a 
inabilitação. 
 
Não tem previsão constitucional para decidir em uma votação a perda 
de mandato e, em outra, a inabilitação para o exercício de função 
pública. 
 
Importante ressaltar, portanto, que a votação final em um processo de 
impeachment não muda o texto constitucional. A modificação da 
Constituição Federal tem rito especifico definido na própria Carta 
Magna. 
 
Dessa forma, a segunda votação realizada pelo Senado Federal, 
na Sessão Deliberativa Extraordinária, encerrada no dia 31 de 
agosto de 2016, que teve por objeto o julgamento da Presidente 
da República Senhora Dilma Vana Rousseff por suposto crime 
de responsabilidade, nos termos da Denúncia nº 1, de 2016, ao 
não ter legitimidade para mudar o texto constitucional, deve 
ser analisada sob a ótica da constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade.  
 
Estamos convictos de que a segunda votação foi inconstitucional, o 
destaque não poderia ter sido acolhido, mas sim rechaçado de chofre. 
 
 
O que ocorreu foi uma afronta grave ao texto constitucional. Um 
exemplo negativo produzido pelo Senado Federal, em matéria na qual 
deveria ser pedagógico. Abriu-se um precedente perigoso. 
 
> RESUMO DA MATÉRIA. 
 

Em Sessão Deliberativa Extraordinária, encerrada no dia 31 de 
agosto de 2016, que teve por objeto o julgamento da Presidente da 
República Senhora Dilma Vana Rousseff por suposto crime de 
responsabilidade, nos termos da Denúncia nº 1, de 2016. O Senado 
Federal entendeu que a Senhora Presidente da República Dilma Vana 
Rousseff cometeu os crimes de responsabilidade, consistentes em 
contratar operações de crédito com instituição financeira controlada 
pela União e editar decretos de crédito suplementar sem autorização 
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do Congresso Nacional, previstos no art. 85, inciso VI, e art. 167, inciso 
V, da Constituição Federal, bem como no art. 10, itens 4, 6 e 7, e art. 
11, itens 2 e 3, da Lei nº 1.079, de 10 abril de 1950, por 61 votos, 
havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, 
ficando assim a acusada condenada à perda do cargo de Presidente da 
República Federativa do Brasil. 
 
Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de 
inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter 
obtido nesta votação dois terços dos votos constitucionalmente 
previstos, tendo-se verificado 42 votos favoráveis à aplicação da pena, 
36 contrários e 3 abstenções. 
 
No início da Sessão no dia 31 de agosto de 2016, o senador 
VICENTINHO ALVES (Bloco Moderador/PR - TO) apresentou o 
Requerimento nº 636, de 2016, com o seguinte teor: 
 

Requeiro, nos termos do art. 312, II e parágrafo 
único do Regimento Interno do Senado Federal o 
destaque da expressão – aspas – "ficando, em 
consequência, inabilitada para o exercício de 
qualquer função pública pelo prazo de oito anos" – 
fechas aspas – do quesito que é objeto de 
julgamento por parte dos Senadores no processo de 
impeachment da Senhora Presidente da República 
Dilma Vana Rousseff, Denúncia 1, de 2016. 

 
Diversos Senadores argumentaram ser inconstitucional a proposta 
contida no Requerimento apresentado e que, portanto, o pedido de 
destaque não poderia ser acolhido. 
 
Um dos senadores que questionou a constitucionalidade do pedido foi 
o senador Alvaro Dias PV/PR.  
 
De acordo com as notas taquigráficas da Sessão 
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-
/notas/s/3885 , o questionamento ocorreu da seguinte forma: 
 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV 
- PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu ainda não estou devidamente 
esclarecido. Respeito, evidentemente, a 
competência de V. Exª e o talento nessa matéria, 
mas me parece que a Constituição independe de 
interpretação neste caso. A Lei do Impeachment 
não pode prevalecer diante das alterações 
propostas pela Constituição de 1988, que alterou o 
tempo da inabilitação, de cinco para oito anos, e 
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colocou como decorrência da pena, da condenação, 
essa pena da inabilitação de oito anos. Portanto, 
não entendo como possa ser correta a separação 
para a votação em dois turnos. 
 
De outro lado, o Congresso já se manifestou sobre 
a matéria. O Poder Legislativo já se manifestou 
sobre a matéria, ao aprovar a Lei de Inelegibilidade, 
a Lei Complementar nº 64, que estabelece a 
inelegibilidade, por oito anos, de governadores, 
prefeitos etc., mandatários que tenham o seu 
mandato cassado. Portanto, nós estaríamos aqui, ao 
deliberar sobre essa matéria, revogando a Lei 
Complementar nº 64 ou ignorando os seus efeitos.  
Essa é a minha dúvida, Sr. Presidente, e ficaria 
grato pelo esclarecimento. 

 
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Lewandowski) – 
Pois não.  
 
V. Exª, mais uma vez, como sempre fez ao longo 
deste julgamento, traz uma ponderação 
absolutamente pertinente. A interpretação da 
Constituição tem que ser unívoca. Quem fará essa 
interpretação são as Srªs e os Srs. Senadores, 
soberanos para fazê-lo. (grifei) 
 
Muito bem. Então, eu, neste momento, interpreto 
apenas o Regimento. E eu interpreto o Regimento 
com o maior cuidado e da forma mais estrita 
possível, para impedir que este julgamento seja 
obstado, seja impedido de prosseguir por um 
eventual mandado de segurança impetrado pela 
Defesa ou por um partido político, que irá ao 
Supremo Tribunal Federal e poderá alegar que os 
direitos subjetivos de um partido político foram 
cortados. Eu não quero correr esse risco e tenho 
certeza de que V. Exªs também não querem correr 
esse risco. 
 
Quanto à Lei de Inelegibilidade, a chamada Lei da 
Ficha Limpa, eu já me pronunciei dizendo que ela é 
mais restrita no que diz respeito a sanções, porque 
ela apena o político que foi condenado em segunda 
instância, em um julgamento colegiado, apenas 
com a suspensão dos direitos políticos. Aqui, não. A 
Constituição, no art. 52, parágrafo único, é muito 
mais ampla: inabilita o condenado ou a condenada 
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ao exercício de qualquer função pública – de 
professor, de servidor de uma prefeitura, enfim, até 
de uma merendeira de um grupo escolar. 
  
Mas não quero, não estou, absolutamente, 
induzindo, nem poderia fazê-lo. Repito: tenho a 
minha opinião pessoal. Eu a manifestarei, no 
momento apropriado, se for instado, se puder 
participar de um eventual julgamento, mas não 
posso fazê-lo neste momento. 

 
Considerando o questionamento feito pelo senador Alvaro Dias e a 
resposta do Presidente do Supremo Tribunal Federal - STF, resta claro 
que ao argumento posto Presidente do STF, não correspondeu uma 
prática. 
 
Da leitura da resposta - A interpretação da Constituição tem que ser 
unívoca. Quem fará essa interpretação são as Srªs e os Srs. Senadores, 
soberanos para fazê-lo –, pode-se concluir que o Presidente do STF 
colocaria em votação a constitucionalidade da matéria objeto do 
destaque. Todavia, não foi isso que aconteceu. 
 
O Presidente do STF, em decisão monocrática, desconsiderou o 
obstáculo apresentado com base no texto constitucional e encaminhou 
a votação direta do destaque nos termos requeridos. 
 
Evidente que mesmo se o Presidente do STF tivesse colocado em 
votação a possibilidade de receber o requerimento apresentado, fosse 
qual fosse o resultado, não afastaria a possibilidade de um 
questionamento do tema junto ao STF. Pois, manifesto é que em 
matéria de constitucionalidade não é o Senado e sim o STF que tem o 
entendimento final. Mesmo diante da votação realizada, é de se 
reconhecer que uma votação única do Plenário do Senado não tem o 
condão de modificar o texto constitucional. Uma mudança na 
constituição tem rito próprio, devidamente previsto no texto da Carta 
Magna. Assim, uma inconstitucionalidade presente antes da votação 
ocorrida permanece e permanecerá vigendo. 
 
Porém, cabe ressaltar que o encaminhamento de uma votação 
para deliberar sobre a constitucionalidade do mérito do 
requerimento apresentado efetivamente daria outra dinâmica à 
Sessão. Posto que o quórum de votação de um requerimento 
não seria o de maioria de 2/3 (54 votos) e sim o de maioria de 
votos, presente a maioria absoluta dos membros do Senado. 
 
Considerando que na segunda votação verificou-se 42 votos favoráveis 
à aplicação da pena, 36 contrários e 3 abstenções, podemos inferir que 
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caso a votação da admissibilidade do requerimento apresentado fosse 
objeto de votação, o placar indica que não seria acolhido. 
 
A maioria dos Senadores presentes reafirmariam o comando 
constitucional contido no parágrafo único do artigo 52 da Carta Magna. 
 
Por fim, votou-se o Requerimento apresentado, restando prejudicada 
a deliberação quanto a constitucionalidade de seu conteúdo, que 
reafirmamos, não evitaria contestação junto ao STF. 

Ao suprimir uma etapa essencial, deturpou-se o processo e houve 
afronta a Constituição Federal e ao processo de legitimação pela 
democracia, cerceando o direito não só do senador Alvaro Dias, mas 
de todos os senadores que não concordavam com a constitucionalidade 
proposta, e não puderam deliberar sobre a constitucionalidade da 
mesma no processo.  

A todos foi imposta apenas a possibilidade de votar o mérito do 
requerimento, que como já foi observado, exigia quórum qualificado 
superior àquele exigido para a votação da admissibilidade de um 
requerimento. 

O Plenário do Senado Federal pode muito. Aliás, pode tudo aquilo que 
a Constituição Federal lhe permite fazer. No caso Concreto, a 
Constituição permite a realização de uma votação e, caso ocorra a 
condenação, impõe a aplicação das sanções prevista. Não poderia o 
Senado Federal atuar ao arrepio da Constituição Federal e 
desconsiderar a aplicação de uma sanção imposta pela Constituição, 
decorrente da condenação. 

 
>DO CABIMENTO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E 
DA LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. 
 

O cabimento deste remédio constitucional fundamenta-se na 
remansosa jurisprudência já consolidada nesta Corte Suprema de que 
a matéria atinente ao devido processo legislativo constitucional é 
passível de controle preventivo por parte do Poder Judiciário, pela via 
do Mandado de Segurança. A jurisprudência do STF admite a 
legitimidade do parlamentar para impetrar mandado de segurança com 
a finalidade de coibir atos praticados pelo Parlamento que sejam 
incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o 
procedimento. 
 
No caso concreto, a deliberação que se contesta resultará na 
publicação de uma Resolução com conteúdo que afronta diretamente 
dispositivo constitucional. 
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> MEDIDA LIMINAR. 
 

Os requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar 
são latentes: 
 
O fumus boni juris foi demonstrado ao longo da explanação da presente 
exordial, despiciendo se faz portanto nova demonstração. 
 
O perigo da demora se traduz no fato de que o Senado Federal em 
breve publicará Resolução com o seguinte conteúdo: 
 

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Lewandowski) – Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, passo à leitura da 
resolução assinada pelo Exmo Sr. Presidente do 
Senado Federal: 
  
Faço saber que o Senado Federal julgou, nos termos 
do art. 86, in fine, da Constituição Federal, e eu, 
Renan Calheiros, Presidente, promulgo a seguinte 
resolução: Resolução nº 35, de 2016. 
  
O Senado Federal resolve: 
  
Art. 1º É julgada procedente a denúncia por crime 
de responsabilidade previsto nos art. 85, inciso VI, 
e art. 167, inciso V, da Constituição Federal;, art. 
10, incisos IV, VI e VII, e art. 11, itens 2 e 3, da Lei 
nº 1.079, de 10 de abril de 1950;  
  
Art. 2º Em consequência do disposto no artigo 
anterior, é imposta à Srª Dilma Vana Rousseff, nos 
termos do art. 52, parágrafo único, da Constituição 
Federal, a sanção de perda do cargo de Presidente 
da República, sem prejuízo das demais sanções 
judiciais cabíveis, nos termos da sentença lavrada 
nos autos da Denúncia nº 1, de 2016, que passa a 
fazer parte desta Resolução.  
 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
Senado Federal, 31 de agosto de 2016.  
 
Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado 
Federal.  
 
Peço às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que 
assinem a sentença.  
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Está encerrada esta sessão de julgamento. 
  
(Iniciada às 9 horas e 32 minutos do dia 25 de 
agosto de 2016, a sessão é encerrada às 14 horas 
e 17 minutos do dia 31 de agosto de 2016, sob a 
Presidência do Sr. Ricardo Lewandowski.)   

 
Constata-se, portanto, que está na iminência de ser publicada uma 
Resolução cujo conteúdo poderá ter consequência absolutamente 
distinta caso ocorra o reconhecimento da inconstitucionalidade da 
segunda votação realizada pelo Senado Federal, objeto de contestação. 
Em outras palavras, a aplicação integral do art. 52, parágrafo único, 
da Constituição Federal se dará sobre o resultado da votação de 
cassação do mandato, exatamente como MANDA o texto 
constitucional. 
 
Requer-se, portanto, a suspensão imediata dos efeitos da segunda 
votação realizada pelo Senado Federal, na SESSÃO DELIBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA, encerrada no dia 31 de agosto de 2016. 
 
 
> DO PEDIDO 
 

Como restou demonstrado ao longo da argumentação, a 
Constituição Federal foi ferida gravemente, e essa lesão só será curada 
com a declaração da inconstitucionalidade da segunda votação 
realizada pelo Senado Federal, na SESSÃO DELIBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA, encerrada no dia 31 de agosto de 2016, e com o 
reconhecimento da inabilitação para o exercício de função pública com 
base no resultado da primeira votação que decretou o impedimento da 
ex-presidente Dilma Vana Roussef. Aplicando-se, assim, a 
integralidade do parágrafo único do artigo 52 da Constituição Federal 
com base no resultado da primeira votação. 
 
Após a deliberação da medida liminar requerida, requer-se sejam 
requisitadas das autoridades coatoras as informações de estilo, para 
que se prossiga, com as informações ou sem elas, nos demais termos 
e atos do procedimento, até final decisão de fundo. 
 
Ao final, no mérito, requer-se, respeitosamente, a concessão em 
definitivo da ordem mandamental para anular a segunda votação 
realizada pelo Senado Federal, na SESSÃO DELIBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA, encerrada no dia 31 de agosto de 2016, retirando 
do mundo jurídico o seu resultado, reconhecendo a 
inconstitucionalidade da possibilidade de votações separadas para a 
perda do cargo de presidente da república em processo de 
impeachment e a inabilitação para o exercício de função pública. 
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Por tais razões, pede e espera a urgente concessão de medida cautelar, 
declarando a inconstitucionalidade da segunda votação realizada, até 
decisão final de mérito. 
 
Protesta-se por comprovar o alegado mediante prova pré-constituída, 
consubstanciada nos documentos anexados a este mandado de 
segurança, não havendo qualquer necessidade de dilação probatória. 
 
Para os efeitos fiscais, dá-se à presente o valor de R$ 1.000,00 (hum 
mil reais). 
 

 
Brasília, 01 de setembro de 2016. 

 
 
 
 
 
 

Reginaldo Lopes Minaré 
OAB/DF 22706 


