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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR GILMAR MENDES, DD. MINISTRO 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref.: MS 34.070/DF 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, já qualificado nos autos em 

epígrafe, vem, por seus advogados que abaixo subscrevem, expor e requerer o que 

segue. 

 

Em 06 fevereiro de 2017 o Peticionário reiterou pedido para que 

o seu recurso fosse colocado em pauta, ex vi legis, para sua imediata análise, a fim de, 

vênias concedidas, corrigir possível erro histórico cometido por esta Excelsa Corte. 

 

Os autos, então, foram conclusos em 07 de fevereiro de 2017 e, 

desde então, referido recurso permanece pendente de julgamento. 

 

Tal requerimento torna-se mais relevante à vista da r. decisão 

proferida, nesta data, pelo eminente ministro Celso de Mello, nos autos dos MS 34609 e 

MS 34615, por meio da qual indeferiu pedidos de liminar formulados pela Rede 

Sustentabilidade e pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) que buscavam 

suspender os efeitos de decreto presidencial que nomeou o Exmo. Sr. Wellington 

Moreira Franco para o cargo de ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da 

Presidência da República.  

 

Segundo a decisão proferida nesta data, “a mera outorga da 

condição de ministro de Estado não garante qualquer imunidade a seu ocupante, e a 
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prerrogativa de foro não confere qualquer privilégio de ordem pessoal a quem dela 

seja titular”.  

 

Verifica-se, portanto, que em situação em tudo e por tudo 

idêntica à do Peticionário não se impôs qualquer óbice para a assunção da função 

de ministro de Estado por Wellington Moreira Franco. 

 

Na verdade, a fundamentação exposta pelo Decano desta 

Suprema Corte para indeferir a liminar ali pleiteada, inclusive no tocante à legitimação 

ativa “ad causam” de agremiações partidárias para a impetração de mandado de 

segurança coletivo, coincide com os argumentos apresentados pelo Peticionário na 

defesa apresentada nestes autos — para a extinção do feito sem julgamento do mérito 

por ilegitimidade ativa ou, ainda, pela denegação da segurança em virtude do 

preenchimento dos requisitos do artigo 87, da Constituição Federal. 

 

Relembre-se e reitere-se, por oportuno, que o Peticionário, à 

época dos fatos, preenchia todos os requisitos previstos no artigo 87 da Constituição 

Federal para o exercício do cargo de Ministro de Estado, além de estar em pleno 

exercício de seus direitos políticos, pois não incidente em qualquer das hipóteses 

previstas no art. 15 da Carta da República. O Peticionário, ademais, sequer era 

indiciado, denunciado ou mesmo réu em ação penal.  

 

Embora a liminar deferida nestes autos já tenha produzido graves 

— e irreversíveis — consequências para o Peticionário e para o País, não se pode 

permitir que um ato jurídico válido, que foi a nomeação do Peticionário para o cargo de 

Ministro de Estado, fique com uma mácula indevida.  

 

Daí a necessidade de ser provido o recurso oportunamente 

manejado. 
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Diante do exposto, reitera-se o pedido para que seja o feito 

colocado em pauta, ex vi legis. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

De São Paulo para Brasília, 14 de fevereiro de 2017. 

 

ROBERTO TEIXEIRA   CRISTIANO ZANIN MARTINS 
       OAB/SP 22.823          OAB/SP 172.730 
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