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ADV.(A/S) :MÁRLON JACINTO REIS E OUTRO(A/S)
IMPDO.(A/S) :PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
IMPDO.(A/S) :MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA-

GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

DESPACHO: Trata-se de  mandado  de  segurança,  com  pedido  de 
medida  liminar,  impetrado por  agremiação  partidária  contra o  decreto 
presidencial de nomeação do Senhor Wellington Moreira Franco, investido 
no cargo de Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da 
República.

Sustenta-se,  nesta  sede  mandamental,  que  referido  ato  de  nomeação 
mostrar-se-ia inválido, porque afetado por desvio de finalidade, eis que a razão 
subjacente a tal deliberação presidencial consistiria, alegadamente, em virtude 
da outorga de prerrogativa de foro ao litisconsorte passivo necessário, em 
“evitar o regular andamento das investigações em sede da operação Lava Jato”, para, 
desse modo, “impedir sua prisão e os regulares desdobramentos perante o juízo  
monocrático”, o que “coloca em risco a celeridade do julgamento”.

O impetrante do presente mandado de segurança coletivo  insiste na 
afirmação de que “a criação de um Ministério quatro dias após a homologação de  
delações  premiadas  [o  caso  Odebrecht]  teve  o  fito  de  obstrução  da  justiça”, 
revelando-se “dispensáveis provas subjetivas para tanto”.

Após enfatizar que o “ato ilegal de criação de Ministério para concessão  
de  prerrogativa  de  função  cumpre  todos  os  requisitos  clássicos  das  hipóteses  
sempre narradas como exemplificativas do desvio de finalidade”,  o autor desta 
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ação  mandamental  adverte que a permanência do  Senhor  Wellington 
Moreira  Franco  no  cargo  de  Ministro  de  Estado,  por implicar 
deslocamento da competência penal,  para esta Suprema Corte,  do órgão 
judiciário de primeira instância, repercutirá, “ilegalmente, na sequência das  
investigações e em eventual apreciação de pedido de prisão formulado contra ele”, 
dando causa –  segundo alega o impetrante –  a  um contexto  claramente 
revelador de fraude à Constituição.

Sendo esse o quadro em  cujo  âmbito  se  delineia  a  postulação 
mandamental  deduzida pela  agremiação  partidária  ora  impetrante, 
entendo,  por razões de prudência,  e apenas para efeito de apreciação do 
pedido cautelar, que se impõe ouvir, previamente, o Senhor Presidente da 
República,  para  que  se  manifeste,  especificamente,  na  condição  de  
autoridade apontada como coatora, sobre a pretendida concessão de medida 
liminar  e,  ainda,  sobre  a  questão  pertinente  à  legitimidade ativa “ad  
causam”  de  partidos  políticos  para  o  ajuizamento de  mandado  de 
segurança coletivo em tema de proteção jurisdicional a direitos ou interesses 
metaindividuais,  considerada,  na  matéria,  além do  estatuto  de  regência 
aplicável às ações de mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 21), 
também a existência de precedentes colegiados que o Supremo Tribunal 
Federal  firmou em julgamentos plenários (MS 22.764-QO/DF,  Rel.  Min. 
NÉRI DA SILVEIRA – RE 196.184/AM, Rel. Min. ELLEN GRACIE),  bem 
assim decisões  monocráticas  de  eminentes  Ministros  desta Corte 
Suprema (MS 33.738/DF,  Rel.  Min.  CÁRMEN LÚCIA –  MS 34.196/DF, 
Rel.  Min.  ROBERTO  BARROSO  –  RE 566.928/RJ,  Rel.  Min.  AYRES 
BRITTO).

Desse modo,  solicite-se tal pronunciamento ao Senhor Presidente da 
República,  estabelecido,  para esse específico fim,  o prazo de  24  (vinte  e 
quatro) horas,  sem prejuízo da ulterior requisição de informações que lhe 
será dirigida nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009.
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2. À Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, para retificar a autuação, 
em  ordem  a  que  conste,  como  litisconsorte passivo necessário,  nesta ação 
mandamental,  o beneficiário do ato ora impugnado, o Senhor Wellington 
Moreira Franco.

Publique-se.

Brasília, 09 de fevereiro de 2017 (22h05).

Ministro CELSO DE MELLO
Relator

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12398982.


		2017-02-09T22:13:09-0200
	JOSE CELSO DE MELLO FILHO:11
	Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12398982.




