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EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

Na história recente da nossa pátria, houve um momento 

em que a maioria de nós, brasileiros, acreditou no mote 

segundo o qual uma esperança tinha vencido o medo. 

Depois, [...] descobrimos que o cinismo tinha vencido 

aquela esperança. Agora parece se constatar que o 

escárnio venceu o cinismo. O crime não vencerá a 

Justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de 

corrupção e das iniquidades: criminosos não passarão a 

navalha da desfaçatez e da confusão entre imunidade, 

impunidade e corrupção. [...] Não passarão sobre novas 

esperanças do povo brasileiro, porque a decepção não 

pode estancar a vontade de acertar no espaço público. 

Não passarão sobre a Constituição do 

Brasil” (CARMEM LÚCIA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

I. RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES, brasileiro, Senador da 

República pela REDE/AP, inscrito no CPF sob o nº 431.879.432-68 com 

domicílio legal sito ao Edifício do Senado Federal, Ala Teotônio Vilela, gabinete 

7, Brasília, DF;  

II. ALESSANDRO LUCCIOLA MOLON, brasileiro, casado, Deputado Federal, 

inscrito no CPF sob o nº 014.165.767-70, com domicílio legal na Câmara dos 

Deputados, Anexo IV, Gabinete 652, CEP nº 70.160-900, Brasília, DF; 
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III. SÉRGIO OLÍMPIO GOMES, brasileiro, casado, Deputado Federal, inscrito no 

CPF sob o nº 005.023.028-01, com domicílio legal na Câmara dos Deputados, 

Anexo III, Gabinete 279, CEP nº 70.160-900, Brasília, DF; 

IV. ALIEL MACHADO BARK, brasileiro, casado, Deputado Federal, portador da 

Carteira de Identidade nº 103291992, expedida pela SESP/PR, inscrito no CPF 

sob o nº 069.080.529- 23, com domicílio legal na Câmara dos Deputados, Anexo 

III, Gabinete 480, CEP nº 70.160-900, Brasília, DF;  

V. ARNALDO FARIA DE SÁ, brasileiro, casado, Deputado Federal, inscrito no 

CPF sob o nº 219.114.528-00, com domicílio legal na Câmara dos Deputados, 

Anexo IV, Gabinete 929, CEP nº 70.160-900, Brasília, DF; 

VI. JÚLIO CÉSAR DELGADO, brasileiro, casado, Deputado Federal, inscrito no 

CPF sob o nº 819.933.586-68, com domicílio legal na Câmara dos Deputados, 

Anexo IV, Gabinete 323, CEP nº 70.160-900, Brasília, DF; 

vêm, respeitosamente, por meio de sua advogada infra-assinada, conforme instrumento 

de mandato anexo (doc.2), com endereço profissional sito ao Setor de Autarquias Sul, 

Quadra 1, Lote 2, Bloco N, Ed. Terra Brasilis, Sala 412, Brasília-DF, CEP nº 70.070-941, 

local que indica para receber as intimações e notificações de praxe, com fundamento nos 

artigos 5º, incisos XXXVII e LXIX, todos da Constituição Federal, impetrar 

MANDADO DE SEGURANÇA 

(com pedido de medida liminar inaudita altera pars) 

Contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, Sua 

Excelência o Sr. Deputado RODRIGO FELINTO IBARRA EPITÁCIO MAIA, CPF 

n. 005.900.487-83, brasileiro, Deputado Federal, com endereço funcional para citação no 

Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília, Distrito Federal, CEP: 

70160- 900, pelas razões de fato e de direito a seguir expendidas: 

I -  DOS FATOS 



 

3 

 

 O Exmo. Sr. Presidente da República foi, como é público e notório, denunciado 

como incurso no crime de corrupção passiva, junto ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, 

em 26 de junho de 2017. 

 Após a autuação da denúncia, o Eminente Ministro-Relator Edson Fachin a 

remeteu à Presidência da Suprema Corte, com vistas ao seu traslado à Câmara dos 

Deputados, a fim de que procedesse ao juízo constitucional de admissibilidade para, em 

caso de deferimento, seguir-se, enfim, ao seu regular processamento.  

 A Exma. Sra. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Carmen Lúcia, 

oficiou à Presidência daquela Câmara Baixa, comunicando seu Eminente Presidente a 

propósito da referida denúncia, em 29/06/2017. 

 Assim, instaurou-se, após a leitura e publicação da denúncia, em 29/06/2017, 

notificação do ilustre acusado, na mesma data, e apresentação de sua defesa, em 

05/07/2017, o processamento do feito junto à Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania daquela Casa, com vistas a apresentação do relatório respectivo, que será 

ulteriormente submetido ao referendo plenário.  

 Ocorre que, com o objetivo manifesto de forjar maiorias artificiais em seu 

socorro junto àquele colegiado fracionário julgador, o Exmo. Sr. Presidente da 

República, em acordo escuso com sua combalida coalização parlamentar, tem interferido 

diretamente na composição daquele júri parlamentar, através dos líderes partidários, 

vetando parlamentares que lhe são contrários e suplantando seus postos com nomes 

que lhe são favoráveis, pela não admissão da denúncia, conformando um verdadeiro e 

escandaloso júri ad hoc, a reboque de suas expectativas violadoras do mais frouxo senso 

de República que se tenha em conta.   

 As trocas escusas efetivadas, em agravo ao juízo natural, foram as seguintes: 

EM 26 DE JUNHO: 

1. Aureo (SD-RJ) entra como titular no lugar de Major Olimpio (SD-SP) 

2. Major Olimpio passa a suplente na cadeira de Aureo 

EM 30 DE JUNHO: 

3. Carlos Marun (PMDB-MS) assume a vaga de suplente de Valtenir Pereira 

(PSB-MT) 

EM 5 DE JULHO: 

4. Laércio Oliveira (SD-SE) entra na cadeira de titular de Aureo (SD-RJ) 
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5. Wladimir Costa é remanejado para a vaga de suplente de Laércio Oliveira 

EM 10 DE JULHO: 

6. Carlos Marun (PMDB-MS) assume cadeira de titular de José Fogaça (PMDB-

RS) 

7. José Fogaça fica na vaga de suplente de Carlos Marun 

8. Bilac Pinto (PR-MG) substitui vaga de titular de Delegado Waldir (PR-GO) 

9. Laerte Bessa (PR-DF) passa a titular no lugar de Jorginho Mello (PR-SC) 

10. Magda Mofatto (PR-GO) ocupa vaga de titular de Marcelo Delaroli (PR-RJ) 

11. Milton Monti (PR-SP) entra na vaga de titular de Paulo Freire (PR-SP) 

12. Jorginho Mello (PR-SC) assume vaga de suplente de Laerte Bessa (PR-DF) 

13. Cleber Verde (PRB-MA) na cadeira de titular de João Campos (PRB-GO) 

14. João Campos é deslocado para cadeira de suplente de Cleber Verde 

15. Evandro Roman (PSD-PR) ocupa cadeira de titular de Expedito Netto (PSD-

RO) 

16. Nelson Marquezelli (PTB-SP) é nomeado para vaga de titular de Arnaldo Faria 

de Sá (PTB-SP) 

17. Arnaldo Faria de Sá é remanejado para vaga de suplente de Giovani Cherini 

(PR-RS) 

 A composição deletéria atual do referido colegiado pode ser verificada nos 

documentos anexos à presente, extraídos do próprio sítio da Câmara dos Deputados1.   

 É a breve síntese fática que subjaz a pretensão da tutela jurisdicional ao final deste 

writ expendida. 

II -  DO DIREITO 

A- DO CABIMENTO DO MANDAMUS  

 A jurisprudência da Suprema Corte brasileira é consolidada no sentido de 

reconhecer o mandado de segurança impetrado por parlamentar federal como 

autêntica via de controle de constitucionalidade preventivo de atos do Poder 

Legislativo que não observem o devido processo legislativo. Esse entendimento 

assenta-se no pressuposto que a estrita observância das balizas constitucionalmente 

fixadas para a tramitação de proposições legislativas é direito público subjetivo dos 

parlamentares. 

 Trata-se, em última instância, de assegurar aos parlamentares e, em especial, às 

minorias parlamentares, que não verão suas prerrogativas institucionais ser violadas por 

                                                           
1 Disponível em < http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/ccjc/conheca/membros>, acesso em 11/07/2017, às 14:24. 
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maiorias parlamentares ocasionais, como é genuinamente da vocação da nobre jurisdição 

constitucional. 

 O mandado de segurança, remédio constitucional de primeira grandeza, inserto no 

artigo 5º, Inciso LXIX, da Carta Magna, se presta a proteger direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. 

 A liquidez e a certeza do direito violado diz respeito estritamente à dimensão 

fática da lide, que deve ser incontroversa, já que é inadmissível a dilação probatória na 

espécie processual in casu.  

 Essa exigência, de outra banda, não se estende à dimensão jurídica do pedido 

formulado, já que é da vocação natural do Poder Judiciário dizer o direito (dicere ius). 

Assim, não afasta a concessão de mandado de segurança eventual controvérsia 

jurídica que possa pairar sobre o seu objeto, devendo o juiz natural da causa pacificar 

a incerteza jurídica eventualmente existente na contenda por meio do seu pronunciamento 

jurisdicional. É essa, aliás, a dicção da Súmula 625, do Supremo Tribunal Federal, in 

verbis: 

Súmula 625 

“Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de 

segurança.” 

 Assim, carreando-se nos autos os atos impugnados, entendemos respeitosamente 

estarem atendidas as exigências processuais da pré-constituição de provas, que, somada 

à violação de direito subjetivo de parlamentar, autoriza a impetração do presente 

mandamus.     

B- DA LEGITIMIDADE DAS PARTES 

 Como descrito no tópico anterior, os parlamentares federais (Deputados Federais 

e Senadores da República) possuem legitimidade ativa para pleitear, perante o Supremo 

Tribunal Federal, a observância do preceito fundamental do devido processo legislativo, 

pela via do mandado de segurança. 
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 Trata-se de mecanismo assecuratório da fiel observância do regramento 

constitucional de regência da tramitação e aprovação de matérias legislativas e de 

autêntica proteção constitucional conferida, em especial, às minorias parlamentares, 

contra autoritarismos de maiorias parlamentares circunstanciais.  Essa medida de 

controle preventivo incidental concentrado confere, em última análise, higidez 

constitucional, sob o prisma formal, às eventuais decisões políticas que derivem das 

proposições aprovadas pelo Parlamento.  

 Sendo todos os impetrantes parlamentares federais e o objeto do presente 

expediente atinente à fase constitutiva do processo legislativo, entendemos, com a devida 

vênia, atendidos os pressupostos da legitimidade ativa. 

 Relativamente à legitimidade passiva da autoridade coatora, cumpre destacar que, 

na qualidade de autoridade que dispõe de competência (art.28, §1º, RICD)2 para, após a 

indicação dos líderes partidários, proceder às alterações nas composições das comissões 

daquela Câmara dos Deputados, entendemos também haver adequação processual na 

referida indicação. 

C- DO PRAZO PARA IMEPTRAÇÃO DO MANDAMUS  

 O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança é de 120 dias, no 

caso de atos comissivos, como o que se tem em tela. 

 Dentre o conjunto de atos que ora se pugna pela nulidade, a mais recente data de 

10 de julho de 2017 (derradeiras alterações na composição da CCJC, da Câmara), sendo 

                                                           
2 REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  

Art. 28. Definida, na 1ª (primeira) sessão legislativa de cada legislatura, a representação numérica dos 

Partidos e Blocos Parlamentares nas Comissões, os Líderes comunicarão à Presidência, no prazo de 5 

(cinco) sessões, os nomes dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, as 

integrarão; esse prazo contar-se-á, nas demais sessões legislativas, do dia de início dessas. (“Caput” do 

artigo com redação dada pela Resolução nº 34, de 2005, em vigor a partir de 01/02/2007) 

§ 1º O Presidente fará, de ofício, a designação se, no prazo fixado, a Liderança não comunicar os 

nomes de sua representação para compor as Comissões, nos termos do § 3º do art. 45. 

§ 2º Juntamente com a composição nominal das Comissões, o Presidente mandará publicar no Diário da 

Câmara dos Deputados e no avulso da Ordem do Dia a convocação destas para eleger os respectivos 

Presidentes e Vice-Presidentes, na forma do art. 39. 
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assim, entendemos, com a devida vênia, que o presente remédio está a ser impetrado 

tempestivamente. 

D- DO MÉRITO 

 Assente-se, desde já, que a Suprema Corte não pode ser utilizada como mais uma 

etapa de discussão política, na qualidade de revisora do jogo político-democrático, já que 

a base da democracia repousa na decisão política da maioria, desde que respeitadas as 

regras do jogo democrático, que consubstanciam as legítimas fronteiras a essas 

mesmas maiorias parlamentares ocasionais. 

Por esse prisma, a intervenção jurisdicional somente se revela legítima em caso 

de exorbitância dos limites constitucionais impostos aos corpos legislativos, bem 

como quando necessário verificar hipótese de ofensa grave e flagrante a direitos 

públicos subjetivos. 

 Não buscam os impetrantes, aqui, avaliar a conveniência e oportunidade material 

das medidas aprovadas no âmbito da Câmara dos Deputados, dada a inadequação da 

presente via para tanto, mas antes perquirir se os atos confrontados, resultantes de 

uma estratégia política absolutamente extravagante e arbitrária da autoridade 

coatora, merecem intervenção judicial dada a sua índole de verdadeira fraude aos 

postulados do devido processo legislativo. 

 Não há dúvida que o respeito ao devido processo legislativo desempenha papel 

essencial e virtuoso no regime democrático, seja para garantir a deliberação livre, aberta 

e plural quanto à função de legitimação da decisão política, seja em respeito à garantia 

dos direitos das minorias parlamentares, avalizando, assim, a legitimidade do sistema 

jurídico e das decisões políticas.  

 Assim, passemos à sustentação das razões jurídicas que embasam os pedidos ao fim 

formulados, evidenciando a autêntica controvérsia constitucional que ora se coloca, 

deduzida do direto subjetivo das minorias parlamentares, extravasando, como tal, a 

natureza de questão interna corporis e, nesse jaez, autorizando a tutela jurisdicional 

sindicada. 
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 A doutrina constitucionalista clássica identifica, nos Poderes da República, 

funções típicas, que se relacionam à sua vocação institucional primeira de ser 

(intrínseca), lastreadas na ortodoxa tripartição de Charles de Montesquieu, e atípicas, 

que, embora se aproximem, em essência, de funções outorgadas constitucionalmente a 

outros Poderes, são por eles executados em caráter extraordinário e específico, nos 

estreitos limites estatuídos no design constitucional.  

 Ao Poder Legislativo, nesta esteira, incumbe a função típica de não apenas 

estritamente legiferante, mas também a importante função controle externo, de promover 

a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Executivo, bem como 

fiscalizar administrativamente os atos do Poder Executivo. Noutro turno, possui funções 

atípicas de natureza executiva ou jurisdicional.  

 A função atípica de natureza executiva praticada pelo Poder Legislativo diz 

respeito, basicamente, respeito à sua organização administrativa, preenchimento de seus 

cargos, concessão de férias, licenças, dentre outros atos de gestão que independem do 

Poder Executivo.  

 Assim, quando o Poder Legislativo executa a função atípica Executiva, no 

tocante à organização administrativa de seus serviços, pessoal e contratações, toda a 

disciplina legal do regime de direito público administrativo se lhe é aplicada com 

plenitude. Isso porque os regimes jurídico-constitucionais das funções típicas de 

outros Poderes, quando atipicamente implementadas pelo Poder Legislativo, 

também possuem incidência e regência sobre tais processos, excetuadas apenas as 

especificidades constitucionalmente tracejadas. 

 As funções atípicas de índole jurisdicional levadas a efeito extraordinariamente 

pelo Poder Legislativo subdividem-se em duas frentes: quando do exercício do processo 

administrativo disciplinar contra seus servidores (via comissões de processo 

administrativo disciplinar) ou político-disciplinar contra seus membros (via Conselho de 

Ética e Decoro Parlamentar) e, especialmente, quando do julgamento do Exmo. Sr. 

Presidente da República, junto ao Senado Federal, nos processos de crime de 
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responsabilidade – art.52, I, CF - (impeachment)3 ou do julgamento da 

admissibilidade da denúncia, por parte da Câmara dos Deputados, por crime 

comum4 – art.51, I, CF.  

 Quanto aos processos administrativos disciplinares, o regime legal extensível aos 

demais Poderes igualmente se lhe aplica ao Poder Legislativo, em plenitude, tal qual se 

verifica no caso da função atípica executiva, conforme já acima esposado.  

 A controvérsia do presente writ, assim, residirá em perquirir se, em relação às 

competências judicialiformes das Casas Legislativas relativas ao processamento do 

Presidente da República, tal qual em relação a todas as suas demais funções atípicas, 

igualmente se impõe a observância das normas e princípios ordinários de regência 

de tal atuação, quando do seu exercício típico, pelo Poder ordinariamente 

encarregado deste munus. 

 Conforme narrado brevemente na síntese fática, os partidos políticos da coalizão 

governista, por nítida influência do Poder Executivo, têm promovido sistemáticas 

alterações na composição da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da 

Câmara dos Deputados, que está a se debruçar sobre a admissibilidade da inédita 

denúncia por corrupção passiva, oferecida pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da 

República, da República, a essa Egrégia Suprema Corte.   

 Evidentemente, que este colegiado fracionário da Câmara Baixa não está a se 

debruçar sobre função legislativa típica, mas antes investindo-se de atividade 

judicialiforme, no bojo de função jurisdicional atípica que lhe fora 

constitucionalmente outorgada.  

                                                           
3 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) 

 
4 Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-

Presidente da República e os Ministros de Estado; 
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 Embora os impetrantes reconheçam que, em processos legislativos ordinários, 

típicos, as trocas em comissões possam se dar, em nome da autonomia partidária (art. 17, 

CF)5, por indicação dos líderes das respectivas agremiações, se tratando, nessa qualidade, 

de ato político insusceptível de controle judicial, entendem que tal sorte não se estende 

às funções atípicas do Poder Legislativo de natureza jurisdicional.  

 Isso porque essas alterações ad hoc vulneram o preceito constitucional do juízo 

natural, deformando- lhe a virtude em favor do favorecimento pessoal e político da figura 

do Presidente da República, em desabono do devido processo legislativo.  

 Assim, uma vez deflagrado tal processo no âmbito da Câmara dos Deputados, 

por ocasião da comunicação da denúncia pela Eminente Presidência do Supremo 

Tribunal Federal, a referida Comissão passa a funcionar como câmara judicial, para 

proferir parecer sobre a denúncia, a ser submetido, posteriormente, ao referendo plenário.   

 Tolerar alterações casuísticas em sua composição comprometem, a um só tempo, 

a legitimidade democrática do processo decisório, posto que maculado pela 

antirrepublicana ingerência do Poder Executivo, e a legitimidade jurisdicional deste 

veredicto, posto que a um acusado, por força de um princípio universal de civilidade, 

não é dado a prerrogativa abusiva de arbitrar a escolha de seus julgadores. Nessa 

linha, magistralmente anota o Eminente o processualista AURY LOPES JUNIOR6: 

O princípio do juiz natural não é mero atributo do juiz, senão um verdadeiro 

pressuposto para sua própria existência. Como exemplificamos anteriormente, 

na esteira de MARCON, o Princípio do Juiz Natural é um princípio universal, 

fundante do Estado Democrático de Direito. Consiste no direito que cada 

cidadão tem de saber, de antemão, a autoridade que irá processá-lo e qual o juiz 

                                                           
5 Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania 

nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e 

observados os seguintes preceitos: Regulamento 

[...] 

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e 

funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem 

obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, 

devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 52, de 2006) 

 
6 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Vol. I. 5ª ed. rev. e atual. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 430. 
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ou tribunal que irá julgá-lo, caso pratique uma conduta definida como crime no 

ordenamento jurídico-penal. 

 Os autores RUBENS CASARAM e ANTONIO MELCHIOR7, por seu 

turno, observam que o princípio do juiz natural (do juiz constitucional ou do juiz legal) é 

um dos “pilares do devido processo legal”. A garantia do juiz natural surgiu, ainda de 

acordo com os eminentes autores, “para limitar o poder e, em especial, para extremar (e 

garantir) a separação entre os órgãos encarregados da administração e os órgãos com 

funções jurisdicionais”. O princípio do juiz natural, nesta qualidade, constitui a um só 

tempo, uma garantia para o acusado e garantia da própria atividade jurisdicional.   

 Tanto é assim, aliás, que o próprio Constituinte, em sua sabedoria régia, cuidou 

de vetar os malfadados juízos ad hoc, senão vejamos: 

Art. 5º. [...] 

XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção; 

[...] 

LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente; 

 O Supremo Tribunal Federal analisando o alcance do princípio do juiz natural 

decidiu que: 

O postulado do juiz natural representa garantia constitucional indisponível, 

assegurada a qualquer réu, em sede de persecução penal, mesmo quando 

instaurada perante a Justiça Militar da União. (…). O postulado do juiz natural, 

em sua projeção político-jurídica, reveste-se de dupla função instrumental, pois, 

enquanto garantia indisponível, tem, por titular, qualquer pessoa exposta, em juízo 

criminal, à ação persecutória do Estado, e, enquanto limitação insuperável, 

represente fator de restrição que incide sobre os órgãos do poder estatal 

incumbidos de promover, judicialmente, a repressão criminal (HC 81.963, Rel. 

Min. Celso de Mello, DJ 28/10/2004). 

 É em razão do princípio do juiz natural – com competência clara e pré-

determinada por lei anterior ao fato a ser julgado – que se evita os males causados pelo 

“juiz de encomenda”. Como observam, uma vez mais CASARA e MELCHIOR, “a 

definição do órgão jurisdicional competente é obra do legislador e, para se dar 

concretude ao princípio do juiz natural, essa declaração legal deve ocorrer antes do 

fato a ser julgado”. 

                                                           
7 CASARA, Rubens R. R. e MELCHIOR, Antonio Pedro. Teoria do processo penal brasileiro: dogmática 

e crítica vol I. Lumen Juris, 2013, p. 136 e segs. 
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 O Sr. Presidente da República, aliás, tem agido com desassombro repulsivo 

ao promover tais ingerências. Em primeiro lugar, por ocasião do julgamento da chapa 

presidencial que o erigiu ao Palácio do Planalto, quando sua Defesa atuou mediante 

expedientes protelatórios, requerendo produção de provas que, após, exigiu serem 

descartadas dos autos, com vistas que, por ocasião do encerramento do mandato de parte 

da Corte Eleitoral, pudesse promover a indicação de dois de seus novos membros.   Tal 

medida, embora possa ser encarada como mera contingência de eventual imperfeição do 

design constitucional da Corte Eleitoral, causou sérios abalos à sua legitimidade política 

perante os constituintes, S. Exa. o Povo brasileiro. 

 Aliás, vale registrar trecho das vedações aos deputados federais, de clareza 

meridiana, insculpido no art. 4º, IV, Código de Ética e Decoro Parlamentar daquela Casa 

(Resolução no 25, de 2001), in verbis: 

Art. 4º Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, 

puníveis com a perda do mandato: 

[...] 

IV - fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos 

legislativos para alterar o resultado de deliberação; 

 

 O que está em curso é exatamente isso: uma tentativa sub-reptícia de fraudar a 

deliberação do colegiado julgador, ao sabor das intenções escusas do Sr. Presidente da 

República, que configuram, em tese, inclusive ato de violação do decoro, suscetível de 

ensejar, no foro adequado, a cassação dos que lhe deram causa.  

 Assim, os impetrantes entendem que a possibilidade de alteração na composição 

da CCJC, quando do seu funcionamento como câmara de natureza judicialiforme, 

ao sabor das conveniências polícias contingentes do Presidente da República, 

ofendem o preceito constitucional do juízo natural, merecendo, nesta qualidade, 

intervenção jurisdicional corretiva, que assegure a higidez constitucional do veredicto que 

daí será prolatado. 

 Os impetrantes entendem que, a partir da comunicação da denúncia por crime 

comum, em 29/06/2017, quaisquer alterações na composição daquele colegiado 

devem ter sua nulidade proclamada pelo Poder Judiciário, por patente ofensa 

arbitrária ao preceito do juiz natural.  
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 É de se dizer: a prerrogativa da autonomia partidária para indicar membros das 

comissões (art. 17, CF), por meio de seus líderes, preceito de ordem constitucional, em 

conflito aparente com o igualmente constitucional preceito do juiz natural (Art. 

5º,XXXVII, CF), deve ser mitigada temporariamente em favor deste último. 

 É que, num Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal reflete 

inúmeras ideologias diferentes. Essas ideologias, por diversas vezes acabam chocando-se 

entre si. Como afirma Marmelstein (2008, P. 365): 

“as normas constitucionais são potencialmente contraditórias, já que refletem uma 

diversidade ideológica típica de qualquer Estado democrático de Direito. Não é de 

se estranhar, dessa forma, que elas freqüentemente, no momento aplicativo, 

entrem em rota de colisão.” 

  E, em tais conflitos aparentes de direitos fundamentais, impõe-se reconhecer que 

não há direitos absolutos. Na lição de Sarmento (2006, p. 293): 

“apesar da relevância ímpar que desempenham nas ordens jurídicas democráticas, 

os direitos fundamentais não são absolutos. A necessidade de proteção de outros 

bens jurídicos diversos, também revestidos de envergadura constitucional, pode 

justificar restrições aos direitos fundamentais.” 

 Destaque-se que, quando dois princípios jurídicos entram em colisão 

irreversível, um deles obrigatoriamente tem que ceder diante do outro, o que, 

porém, não significa que haja a necessidade de ser declarada a invalidade de um dos 

princípios, senão que, sob determinadas condições, um princípio tem mais peso ou 

importância do que outro e, em outras circunstâncias, poderá suceder o inverso 

(SCHAFFER, 2001, p. 628). 

 Na mesma linha, o eminente constitucionalista e juiz da Suprema Corte Barroso 

(2009, p. 329) afirma que “não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a 

precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”. 

 Nestes insólitos conflitos aparentes entre direitos fundamentais, o Supremo 

Tribunal Federal deve priorizar, nesta ponderação do caso concreto, conforme 

                                                           
8 SCHAFER, Jairo Gilberto. Direitos fundamentais proteção e restrições. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2001. 
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jurisprudência consolidada, a solução que melhor equacione e atenda o interesse 

público. 

 Entre a autonomia partidária, preceito ao qual os impetrantes rendem tributos e 

deferência extrema, face seu relevo constitucional e valor democrático, e o preceito do 

juízo natural, postulam o reconhecimento de que este último é antecedente, posto que 

encerra maior amplitude: diz respeito a todos os constituintes da República 

indistintamente, não se cingindo aos estreitos limites das agremiações partidárias. 

 Assim, pugnam pela proclamação da nulidade de todas as alterações 

promovidas na composição da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da 

Câmara dos Deputados, desde a comunicação da denúncia em desfavor do Exmo. 

Sr. Presidente da República, em 29/06/2017, momento em que se estabilizou o foro 

parlamentar competente, no exercício desta função atípica judicialiforme.  

 Em menor extensão, caso se indefira este pedido principal, pugnam, 

sucessivamente, em homenagem ao preceito processual da identidade física do juízo, 

por decreto judicial que imponha à autoridade coatora que se abstenha de promover 

quaisquer alterações no referido Colegiado a partir da leitura do relatório pela 

admissibilidade, que se deu no dia de ontem, 10/07/2017.  

 Isso porque o relatório se seguiu da apresentação da tese defensiva, pelo 

procurador constituído pelo Exmo. Sr. Presidente da República, em 10/07/2017. Assim, 

é absolutamente descabido que se sigam novas malfadadas designações ad hoc de 

parlamentares que atuarão como juízes da admissibilidade da denúncia (embora não o 

sejam em relação ao mérito). 

 A Lei nº 11.719, de 2008, incluiu, no processo criminal, o princípio da 

identidade física do juiz, por meio da alteração que promoveu ao art. 399, § 2º, do 

Código de Processo Penal, que dispõe:  

Art. 399.  Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a 

audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério 

Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. (Redação dada pela Lei nº 

11.719, de 2008). 

[...] 

§ 2º O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.   
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 Neste processo judicialiforme atípico, a sentença é, analogamente, o próprio 

relatório, cuja apreciação, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, só se 

seguirá após a manifestação da Defesa, para a formação da convicção do júri 

parlamentar, que deve ser o mesmo que presenciou a apresentação de tal defesa. Em 

outras palavras, o Magistrado (ou a autoridade que se lhe seja análoga) que concluir 

a instrução em audiência deverá sentenciar o feito. Assim, imperativo que, ao menos, 

os julgadores sejam aqueles que testemunharam a manifestação defensiva. 

III - DA TUTELA DE URGÊNCIA  

 A concessão de medida liminar demanda fundamentalmente a conjugação de dois 

requisitos, quais sejam: o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e o periculum in 

mora (perigo ou risco na demora).  

 O fumus boni iuris reside no risco fundado de ofensa ao devido processo 

legislativo, em diametral vulneração do primado do juízo natural e da identidade 

física do juízo. 

 Há, no sentir dos impetrantes, razoável plausibilidade jurídica no pedido, vez 

que o que se confronta é a seleção casuística do júri parlamentar – a CCJC-, que 

deveria revestir-se, no exercício de função atípica, de feição judicialiforme, a 

reboque das inconfessáveis intenções do Sr. Presidente da República, de ver afastada 

de si a pretensão punitiva do Estado, em vulneração explícita ao juízo natural, numa 

conformação ad hoc, pautada pelas das preferências do acusado. Essa manobra visa 

constituir maiorias artificiais em desfavor da denúncia, com vistas a influenciar 

negativamente o referendo Plenário da Câmara dos Deputados.   

 O periculum in mora repousa no risco de que, em se fraudando indevidamente 

o juízo natural, se proceda a uma deliberação da maior gravidade -  a admissão ou não 

da inédita denúncia em desfavor de um Presidente da República em exercício – sem a 

garantia da higidez constitucional deste processo, que poderá verter-se em nulidade 

subsequente, ocasionando insegurança jurídica.  
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 Assim, diante da relevância da fundamentação expendida e do periculum in mora 

existente, verifica-se que, se não for concedida a medida liminar ora pleiteada, o 

provimento final do presente writ terá sua eficácia comprometida, razão pela qual, 

presentes os requisitos legais, requer-se o deferimento do pedido de liminar ora 

formulado, de modo a decretar-se da nulidade de todas as alterações promovidas na 

composição da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da Câmara dos 

Deputados, desde a comunicação da denúncia em desfavor do Exmo. Sr. Presidente 

da República, em 29/06/2017, momento em que se estabilizou o foro parlamentar 

competente, no exercício desta função atípica judicialiforme. 

 Pleiteia também, em caráter liminar, em menor extensão, caso se indefira este 

pedido principal, sucessivamente, em homenagem ao preceito processual da 

identidade física do juízo, provimento judicial liminar que imponha à autoridade 

coatora que se abstenha de promover quaisquer alterações no referido Colegiado a 

partir da leitura do relatório pela admissibilidade, que se deu no dia de ontem, 

10/07/2017.  

IV - DOS PEDIDOS 

 Ex positis, os Impetrantes postulam respeitosamente o que se segue:  

I- A concessão de liminar, nos termos expendidos em capítulo próprio, até o 

julgamento definitivo do presente writ.  

II- Notificar a autoridade impetrada para prestar as devidas informações, no prazo 

legal, bem como o órgão de representação judicial da Câmara dos Deputados, nos 

termos do art. 7º, inciso II da Lei 12.016/09; 

III- Cientificar, do presente feito, a Advocacia-Geral da União, que representa 

judicialmente a pessoa jurídica a que está vinculado o Impetrado, para que, 

querendo, ingresse no feito;  

IV- Dar vista dos autos à Procuradoria-Geral da República; 

V- Ao fim, a confirmação do pedido de liminar; 
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VI-  O deferimento na integralidade dos pedidos ora formulados. 

 Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para fins meramente 

procedimentais. 

 Termos em que, 

 Pede deferimento. 

Brasília, 11 de julho de 2017. 

 

PRISCILLA SODRÉ PEREIRA         

    OAB nº 53.809/DF                                    
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