
MANDADO DE SEGURANÇA 35.016 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
IMPTE.(S) :VALTENIR LUIZ PEREIRA 
ADV.(A/S) :RODRIGO BARBOSA DA SILVA E OUTRO(A/S)
IMPDO.(A/S) :PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

DECISÃO

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
CONSTITUCIONAL.  CÂMARA  DOS 
DEPUTADOS.  REQUERIMENTO  DE 
LICENÇAS POR MOTIVO DE DOENÇA E  
PARA  TRATAR  DE  INTERESSE  
PARTICULAR  POR  MAIS  DE  CENTO  E  
VINTE  DIAS.  CONVOCAÇÃO  DO  
SUPLENTE.  RETRATAÇÃO DO TITULAR.  
PRESIDENTE  DA  CÂMARA  DOS  
DEPUTADOS:  INDEFERIMENTO.  
ALEGADA  OFENSA  À  SOBERANIA 
POPULAR.  MATÉRIA  INTERNA 
CORPORIS. MANDADO DE SEGURANÇA 
INDEFERIDO.

Relatório

1.  Mandado de  segurança,  com requerimento  de  medida liminar, 
impetrado  por  Valtenir  Luiz  Pereira,  às  16h46  de  13.7.2017  (e-doc.  9), 
contra ato imputado ao Presidente da Câmara dos Deputados.

O caso

2. O Impetrante é deputado federal eleito pelo eleitorado do Estado 
do  Mato  Grosso  e  relata  ter  sido  recomendado  a  afastar-se  de  suas 
atividades parlamentares por questões de saúde, depois de submeter-se a 
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exames no serviço médico da Câmara dos Deputados.

Informa  ter  solicitado  ao  Presidente  daquela  Casa  Parlamentar 
licença para tratamento de saúde por nove dias e, na sequência, licença 
para tratar de interesses particulares por cento e doze dias, totalizando 
cento e vinte e um dias afastado de suas atribuições de parlamentar.

Alega que,  “[v]erificando a possibilidade de retornar ao cargo devido a  
melhoria  do  quadro  de  saúde  e  a  não  urgência  do  tratamento,  bem  como  a  
mudança do quadro político do país, o Impetrante protocolou junto à Presidência  
da Câmara dos Deputados, no dia 11/07/2017, pedido de reassunção imediata do  
mandato  parlamentar,  uma  vez  que,  até  então,  nenhum dos  suplentes  havia  
assumido a vaga” (fl. 2, edoc. ).

Noticia a assunção de suplente no cargo vago às 18 horas do dia 
seguinte  ao  requerimento  de  desconsideração  das  licenças  (12.7.2017), 
tendo  tomado  conhecimento  do  seu  indeferimento  pela  autoridade 
apontada  como  coatora  somente  às  22h04,  circunstância  que  teria 
impossibilitado a adoção de medida impeditiva da suplência.

3. O presente mandado de segurança é dirigido contra essa decisão 
do Presidente da Câmara dos Deputados, na qual se tem:

“Indefiro o pedido formulado no expediente em epígrafe, tendo  
em vista que, nos termos do art. 56, § 3º, da Constituição Federal, c/c  
o art. 4º, § 3º, III; o art. 241; e o art. 235, § 6º, do Regimento Interno  
da Câmara dos Deputados, a formalização de requerimento de licença  
consecutiva que enseja a convocação de suplente é ato irretratável, e a  
reassunção do mandato por parte do titular apenas é possível ao final  
do prazo da licença. Esclareço, adicionalmente, que a convocação do  
suplente  é  ato  que  outorga  ao  convocado,  uma  vez  atendidos  os  
preceitos constitucionais e regimentais pertinentes, o direito subjetivo  
à  posse,  razão  pela  qual  não  é  possível  atender  à  solicitação  de  
cancelamento da referida licença. Publique-se. Oficie-se. Arquive-se” 
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(e-doc. 8).

4. O  Impetrante  argumenta  que,  “em  nenhum  dos  dispositivos  do  
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, citados na decisão da Presidência  
– art. 4º, § 6º, III; o art. 241; e o art. 235, § 6º, assegura que a licença consecutiva  
(saúde e interesse particular) é irretratável” (fl. 3).

Afirma ter sido desconsiderada a soberania popular que o conduziu 
à  titularidade do cargo de deputado federal,  em afronta  ao art.  14  da 
Constituição da República.

Compara  sua  situação  à  do  parlamentar  licenciado  para  ocupar 
cargo  no  Poder  Executivo,  realçando  que  este  parlamentar  pode 
reassumir  seu  mandato  a  qualquer  tempo,  e  questiona  a  adoção  de 
tratamento diferenciado para situações que reputa idênticas.

Transcreve  dispositivos  constitucionais  referentes  à  licença  do 
mandato  parlamentar  (art.  56,  incs.  I  e  II,  §§  1º  ao  3º),  enfatizando  a 
inexistência de cláusula restritiva a impedir o retorno imediato do titular 
licenciado.

Assevera não incidir na espécie a vedação prevista no § 6º do art. 235 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (“§ 6º O Deputado que se  
licenciar, com assunção de Suplente, não poderá reassumir o mandato antes de  
findo o prazo, superior a cento e vinte dias, da licença ou de suas prorrogações”), 
pela  circunstância  de  o  suplente  não  ter  assumido  quando  da 
apresentação  do  pedido  de  interrupção  da  licença  ao  Presidente  da 
Câmara,  consubstanciando  sua  convocação  simples  expectativa  de 
direito.

Defende caber ao deputado titular licenciado o juízo de “conveniência  
e  discricionariedade  de  decidir  a  respeito  da  continuidade  ou  não  da  licença  
solicitada ao Presidente da Câmara dos Deputados” (fl. 6), pelo que presente 
“o direito líquido e certo do Impetrante para retornar às atividades parlamentares  
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(...), afinal, foi a Soberania Popular (art. 14 da Constituição Federal) quem levou  
o Impetrante à condição de titular do mandato eletivo” (fl. 7).

5. Requer “medida liminar para determinar à Presidência da Câmara dos  
Deputados o retorno imediato do Deputado Federal Valtenir Luiz Pereira as suas  
atividades parlamentares habituais” (fl. 10), realçando o risco de perder “a  
oportunidade de atuar como titular que é do cargo, em um momento histórico e  
de absoluta crise política” (fl. 9).

No mérito, pede a confirmação da medida liminar.

6. Distribuído ao Ministro Alexandre de Moraes, o processo veio-me 
em  conclusão  em  13.7.2017,  nos  termos  do  inc.  VIII  do  art.  13  do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

7. A  atuação  do  Presidente  do  Supremo  Tribunal  em  processo 
distribuído a outro Ministro é admitida apenas em situações urgentes, 
nos períodos de recesso ou férias forenses, como expresso no inc. VIII do 
art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e justifica-se 
para evitar o perecimento do direito em debate, caracterizado na espécie 
pelo  transcurso  da  licença  enquanto  não  realizada  a  prestação 
jurisdicional pela qual se busca seu cancelamento.

8. Anoto  não  ter  o  Impetrante  requerido  a  citação  do  suplente 
convocado para assumir no seu lugar o mandato parlamentar,  medida 
exigida pelo seu interesse jurídico no desfecho deste processo, sob pena 
de ineficácia da decisão a ser proferida, nos termos do art. 24 da Lei n. 
12.016/2009 c/c o art. 114 do Código de Processo Civil de 2015.

Entretanto, não abro prazo para o Impetrante regularizar essa falha 
por economia processual,  tendo em vista  a manifesta inviabilidade do 

4 

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 13212270.



MS 35016 / DF 

pleito formulado.

9. O  acolhimento  da  pretensão  do  Impetrante  não  prescinde  da 
análise  prévia  das  normas  regimentais  que   regulam  a  concessão  de 
licença ao parlamentar e a convocação de suplente para a vaga surgida, 
demonstrando-se sua natureza  interna corporis,  insuscetível, por isso, de 
ser  examinada  e  decidida  pelo  Poder  Judiciário,  pelo  menos  no  caso 
relatado na espécie em foco.  Assim: Mandado de Segurança n.  24.356, 
Relator  o  Ministro  Carlos Velloso,  Plenário,  DJ  12.9.2003;  Mandado de 
Segurança  n.  26.062,  Relator  o  Ministro  Gilmar  Mendes,  decisão 
monocrática, DJ 12.4.2007; Mandado de Segurança n. 22.183, Relator para 
o acórdão o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 5.4.1995; Mandado de 
Segurança n. 34.181, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, 
DJe 10.5.2016; Mandado de Segurança n. 34.120, Relatora a Ministra Rosa 
Weber,  decisão  monocrática,  DJe  14.4.2016;  Mandado  de  Segurança  n. 
34.115,  Relator  o  Ministro  Edson  Fachin,  decisão  monocrática,  DJe 
13.4.2016;  Mandado  de  Segurança  n.  34.040,  Relator  o  Ministro  Teori 
Zavascki, decisão monocrática, DJe 8.3.2016; e Mandado de Segurança n. 
33.731, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 17.11.2015.

Conquanto  a  matéria  relativa  à  licença de  parlamentar  possa,  em 
alguma  situação,  ser  judicialmente  questionada  com  base  em  normas 
constitucionais, não é esse, reitere-se, o caso aqui apresentado. Nesse, a 
discussão da validade da licença e de sua pendência resolve-se, como se 
depreende do relato apresentado pelo Impetrante, com base nas normas 
internas da Casa Legislativa, demandando o exame do substrato fático do 
pedido  formulado  e  encaminhado  ao  Presidente  da  Câmara  dos 
Deputados, seu período, sua motivação, a convocação do suplente, dentre 
outros elementos internos.

A natureza regimental da questão jurídica suscitada na impetração é 
evidenciada nos argumentos desenvolvidos pelo Impetrante no mandado 
de segurança, notadamente quanto à interpretação conferida ao § 6º do 
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art. 235 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

A matéria é, pois, de cuidado único e interno do corpo legislativo 
competente, alheia, assim, à competência do Poder Judiciário, limitando-
se à questão de organização e dinâmica interna dos órgãos que compõem 
os Poderes Legislativo e Executivo.

10. A natureza  interna  corporis do  ato  tido  como coator,  quanto  à 
autonomia constitucional da Câmara dos Deputados, à sua organização 
interna e à concessão de licenças e preenchimento da vaga surgida, não é 
superada pelo  argumento  de  afronta  à  soberania  popular  manifestada 
pelo  voto  do  eleitor,  também  resguardada  a  ordem  sucessória  das 
suplências, definida no momento da diplomação. A coligação partidária é 
instituição  assecuratória  da  manutenção  dos  cargos  conquistados  nas 
eleições,  incluídos os que se venham a ficarem sem o desempenho do 
titular por situação de vacância ou impedimento, na ordem proclamada 
pela Justiça Eleitoral.

Nesse contexto, a irretratabilidade do pedido de afastamento feito 
pelo titular da vaga, fundada na convocação do suplente para assumi-la, 
confere  segurança  jurídica  ao  suplente  pelo  prazo  mínimo de  cento  e 
vinte dias (art. 56, § 1º, da Constituição da República), além de preservar 
sua independência com relação ao parlamentar licenciado, inviabilizando 
o  cancelamento  da  licença  por  discordância  circunstancial  com  o 
alinhamento político do suplente convocado para assumir a vaga.

Conquanto  a  soberania  popular  manifestada  pelo  voto  seja 
fundamento importante para o resguardo do princípio democrático, sem 
a demonstração de sua contrariedade por ilegalidade ou abuso de poder, 
não se tem caracterizado direito que pudesse ser rotulado como dotado 
de liquidez e certeza e que comporia o patrimônio de bens jurídicos do 
Impetrante.
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11. Descabida,  ainda,  a  equiparação  da  situação  do  parlamentar 
licenciado por motivo de doença ou para tratar de interesse particular 
com aquele afastado para ocupar cargo no Poder Executivo, cuja natureza 
comissionada da função assumida em cargo demissível ad nutum justifica 
seu  retorno  ao  cargo  parlamentar  a  qualquer  tempo.  A diferenciação 
dessas  situações  no  texto  constitucional  demonstra  o  equívoco  da 
argumentação desenvolvida na petição inicial.

12.  Pelo exposto, na esteira da legislação vigente e da consolidada 
jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal  na  matéria,  indefiro  este 
mandado de segurança  (art. 10 da Lei n. 12.016/2009), prejudicado, por 
óbvio, o requerimento de medida liminar.

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 17 de julho de 2017.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Presidente

(Art. 13, inc. VIII, do RISTF)
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