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Of. n.                /SGM/P/2016  
 
 
 

      Brasília,        de dezembro de 2016. 
 
 
 

A Sua Excelência o Senhor 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Supremo Tribunal Federal 
Praça dos Três Poderes 
70175-900 - Brasília/DF  
 
 
 
Referente:  Mandado de Segurança n. 34.087/DF. Solicitação de  

informações acerca do alegado na Petição n. 68.047.  
 
 
 
Senhor Ministro,  

 
 
Trata-se de petição apresentada pelo Senhor Mariel Márley Marra, 

nos autos do Mandado de Segurança n. 34.087, por meio da qual alega que a 

decisão liminar implementada por V. Ex.ª estaria sendo descumprida pela Câmara 

dos Deputados. Ao conceder parcialmente a liminar, entendeu V. Ex.ª que esta 

Presidência, ao indeferir a denúncia de autoria do ora Impetrante, teria adentrado 

o mérito da postulação e praticado ato que competiria à Comissão Especial eleita 

a que se referem os artigos 19 e 20 da Lei n. 1.079, de 1950. Determinou, então, o 

afastamento dos efeitos do ato impugnado e o seguimento da denúncia, que 

deveria “desaguar na formação da Comissão Especial, a qual emitirá parecer, na 

forma dos artigos 20, cabeça, da Lei nº 1.079/1950 e 218, § 5º, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados”.  
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Alega o Impetrante, na Petição n. 68.047, que o seguimento da 

denúncia não resultou na constituição de Comissão Especial e que tal fato 

equivaleria ao descumprimento da ordem exarada por V. Ex.ª: “ainda hoje, 7 meses 

e 23 dias após [a concessão da liminar, a ordem] encontra-se pendente de 

cumprimento por parte da Câmara dos Deputados, em razão da recusa de algumas 

lideranças partidárias em proceder à indicação de seus representantes na 

Comissão Especial”. Enfim, o Impetrante sustenta que, diante da omissão dos 

Líderes, o Presidente da Câmara, agindo em substituição a eles, teria que proceder 

às indicações, com esteio no artigo 33, § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. 

 

São esses, em síntese, os fatos de interesse. 

 

Passo a prestar as informações que seguem. 

 

Conforme restou decidido no julgamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n. 378, com esteio no princípio da 

autonomia partidária, “é incompatível com o art. 58 e § 1º da Constituição que os 

representantes dos partidos políticos ou blocos parlamentares deixem de ser 

indicados pelos líderes , na forma do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados”. Nos termos do voto do Relator, Min. Roberto Barroso, a realização da 

eleição da Comissão Especial limita-se “a ratificar ou não as indicações feitas pelos 

líderes dos partidos ou blocos” (ADPF 378, Redator p/ acórdão Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2016 – grifei). Nesse sentido, o voto de V. Ex.ª 

consigna com precisão:  

 
“Então, Presidente: a) assento que é viável a formação – e assim deve ser 
considerada a ordem natural das coisas – da Comissão Especial, mediante a 
indicação dos líderes dos partidos políticos , para chegar-se à 
proporcionalidade buscada com o texto do artigo 58; b) afasto a candidatura 
avulsa, porque homenageio a existência dos partidos  políticos e, portanto, 
visão coordenada, concatenada do exercício no âmbit o da Casa 
Legislativa ; c) assento também que a votação deve ser aberta, isso quanto à 
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formação da Comissão (ADPF 378, Redator p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 
Tribunal Pleno, DJe 4.8.2016 – grifei)”. 

 

O voto do Ministro Barroso indica, acertadamente, que os membros 

da Comissão Especial destinada a dar parecer sobre denúncia por crime de 

responsabilidade do Presidente da República não devem “sua investidura ao 

Plenário”, mas, “evidentemente, ao partido”. Tais nomes, ainda nos termos do voto 

vencedor, “não podem ser escolhidos heteronomamente, de fora para dentro”. Esse 

argumento veda não apenas o surgimento de candidaturas espontâneas, 

desvinculadas das Lideranças Partidárias, mas obsta igualmente a definição dos 

membros da Comissão pela indicação – heterônoma – do Presidente da Câmara 

dos Deputados. 

 

Por fim, levando em conta o elevado ônus institucional acarretado 

pela instauração de procedimento destinado a autorizar a abertura de processo de 

impeachment em desfavor do Presidente da República, e considerando que a 

medida liminar deferida já completa oito meses de vigência, esta Presidência 

solicita o apoio de V. Ex.ª para, em havendo possibilidade, levar a matéria a 

julgamento do Pleno desse E. Tribunal até o encerramento deste ano judiciário ou, 

alternativamente, o mais brevemente possível. 

 

Por todo o exposto, a Câmara dos Deputados pugna pelo 

indeferimento do pedido formulado pelo Impetrante na Petição n. 68.047. 

Atenciosamente, 
 
 
 

RODRIGO MAIA 
Presidente 

 


