
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 35.278 DISTRITO 
FEDERAL

RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO

IMPTE.(S) :RUBENS PEREIRA E SILVA JUNIOR 
ADV.(A/S) :ERLANDYSON AIRES NEVES 
IMPDO.(A/S) :PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

DECISÃO

DENÚNCIA  POR  CRIME  COMUM  – 
PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA  E 
MINISTRO  DE  ESTADO  – 
INSTAURAÇÃO  DE  PROCESSO  – 
PARECER  DA  COMISSÃO  DE 
CONSTITUIÇÃO  E  JUSTIÇA  E  DE 
CIDADANIA –  VOTAÇÃO – QUESTÃO 
INTERNA – LIMINAR INDEFERIDA.

1.  O  assessor  Dr.  Paulo  Timponi  Torrent  prestou  as  seguintes 
informações:

Rubens Pereira e Silva Júnior, Deputado Federal, insurge-
se  contra  deliberação  da  Mesa  Diretora  da  Câmara  dos 
Deputados mediante a qual estabelecida sistemática de exame e 
votação de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania  cujo  objeto  é  a  autorização  para  seguimento  da 
denúncia  criminal  formalizada,  pelo  Procurador-Geral  da 
República,  em  desfavor  do  Presidente  da  República,  Michel 
Elias  Temer  Lulia,  e  dos  Ministros  de  Estado  Eliseu  Lemos 
Padilha e Wellington Moreira Franco.

Diz  da  própria  legitimidade  ativa,  asseverando inviável 
atuar  em  procedimento  instituído,  consoante  alega,  em 
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dissonância com as regras e princípios constitucionais regentes 
do Estado Democrático de Direito.

Discorre  sobre  os  crimes  narrados  na  peça  acusatória, 
ressaltando  serem  diversos  em  extensão,  características  e 
resultado. Sustenta descabido o julgamento unitário. Defende a 
imprescindibilidade de debate e votação individualizados das 
condutas imputadas a cada denunciado, sob pena de ofensa ao 
artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.

Entende  imprópria  a  fixação  de  regra  que  limite  a 
participação  do  parlamentar  à  concordância,  ou  não,  com  a 
conclusão  constante  do  parecer.  Afirma  impossibilitada,  se 
mantido  o  ato  atacado,  deliberação  no  sentido  do 
processamento  da  denúncia  em  relação  a  apenas  um  dos 
investigados. Aponta violado o direito à ampla discussão prévia 
à tomada de decisão, bem assim o que denominou de “devido 
processo político-decisório”.

Aludindo  ao  artigo  86  da  Constituição  Federal,  aduz 
competir à Câmara dos Deputados apreciar os supostos fatos 
delituosos, independentemente do modo como confeccionada a 
denúncia.  Frisa o ineditismo do pronunciamento impugnado, 
bem assim a ausência de disciplina da questão no Regimento 
Interno da Casa Legislativa.

Sob o ângulo do risco, anota o agendamento, para o dia 25 
de  outubro  de  2017,  quarta-feira,  da  reunião  plenária  de 
votação do parecer.

Pede,  liminarmente,  a  suspensão da  sessão deliberativa. 
No  mérito,  requer  a  anulação  do  ato  questionado,  para  que 
outro  seja  formalizado  no  lugar,  sem  os  alegados  vícios 
versados na petição inicial.
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2. Atentem para as balizas objetivas reveladas: tem-se controvérsia 
de envergadura maior,  no que envolvido o exercício,  pela Câmara dos 
Deputados, da competência constitucional alusiva à autorização para o 
processamento  de  denúncia  apresentada  em  face  do  Presidente  da 
República e de Ministros de Estado.

No exame da  liminar,  considerada a  via  estreita  do  mandado de 
segurança, deve-se ter presentes os limites da atuação do Poder Judiciário 
em  relação  ao  Legislativo,  visando  a  higidez  das  atividades 
desempenhadas  pelo  corpo  parlamentar  em  sentido  amplo,  a 
intangibilidade da ordem jurídica.

Ao apreciar o mandado de segurança nº 22.183, assentei necessária a 
observância da soberania do Parlamento, especialmente a prerrogativa de 
dispor  sobre  tudo  aquilo  que  diga  respeito  às  respectivas  atribuições. 
Consignei a imprescindibilidade de preservar-se, a todo custo, ainda que 
em contrariedade a visões alicerçadas em paixões políticas comuns aos 
homens,  os  valores  constitucionais,  impedindo-se  que  forças  políticas 
majoritárias obstaculizem a atividade das representações que tenho como 
indispensáveis  à  vida  democrática,  ou  seja,  as  ligadas  às  minorias.  A 
fronteira  que  separa  as  matérias  ditas  internas  daquelas  passíveis  de 
controle  externo  é  tênue.  O  divisor  de  águas  está  na  natureza  da 
controvérsia,  nos parâmetros  que servem de base à definição.  Se  estes 
decorrem da Constituição Federal, descabe articular com a alegação de 
questão interna, própria do Órgão, que há de merecer exame estrito e não 
elástico, especialmente quando em jogo garantia constitucional. Ausente 
violação a dispositivo constitucional, não há campo para o exercício do 
controle jurisdicional.

Em âmbito precário e efêmero, não vislumbro ato a revelar violência 
ao  texto  constitucional.  Infere-se  da  análise  da  decisão  impugnada  a 
previsão de manifestação oral,  na fase de debates,  dos  deputados que 
vierem  a  se  inscrever,  alternando-se  entre  favoráveis  e  contrários  ao 
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processamento  da  denúncia.  O procedimento  não  limita  o  número  de 
inscrições, salvo deliberação em sentido contrário do Plenário, presente 
quórum mínimo de 257 parlamentares, com a participação de pelo menos 
4 deputados. A fase de votação também comporta a intervenção, por até 5 
minutos, de oradores contrários e favoráveis ao parecer, assim como dos 
líderes das bancadas. Tem-se sistemática que em tudo preserva o disposto 
no artigo 51, inciso I, da Constituição Federal, cujo teor é o seguinte:

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;

Também não há descompasso com os preceitos infraconstitucionais 
de  regência.  O  ato  atacado  limita-se  a  especificar  os  parâmetros  de 
votação, em harmonia com as balizas fixadas no artigo 217, inciso IV, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados:

Art. 217. A solicitação do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal  para  instauração  de  processo,  nas  infrações  penais 
comuns, contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e 
os Ministros de Estado será recebida pelo Presidente da Câmara 
dos  Deputados,  que  notificará  o  acusado  e  despachará  o 
expediente  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  e  de 
Cidadania, observadas as seguintes normas: 

[...]
IV  -  encerrada  a  discussão,  será  o  parecer  submetido a 

votação nominal, pelo processo da chamada dos Deputados.
[...]

Presente o texto constitucional, bem assim a regra do Regimento, o 
procedimento  estabelecido  revela  matéria  interna,  devendo-se  guardar 
deferência ao que decidido pela Casa Legislativa.
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Surge impróprio articular com a existência de direito do parlamentar 
ao crivo individualizado das condutas imputadas a cada acusado, para 
fins de instauração de processo-crime. Há de atentar-se para o fato de a 
denúncia  ter  sido  formulada,  pelo  titular  da  ação  penal,  em  peça 
acusatória  una  e  dessa  forma  encaminhada,  pelo  Supremo,  para  a 
deliberação da Câmara dos Deputados.

Cumpre ter em foco os papéis constitucionais dos atores envolvidos 
no processo: o exame técnico-jurídico dos fatos compete ao Tribunal, não 
ao  Parlamento.  A  autorização  para  a  instauração  do  processo-crime 
pressupõe análise diversa daquela realizada por ocasião do crivo quanto 
ao  recebimento,  ou  não,  da  denúncia  pelo  Judiciário,  quando  a 
insuficiência  de  indícios  de  autoria  e  materialidade  justifica  a  rejeição 
parcial. À Casa Legislativa cabe deliberar sobre a necessária autorização 
visando  o  processo,  sem  vinculação  à  unidade,  ou  não,  da  peça 
acusatória. Em síntese, definição quanto à votação única, ou considerado 
cada qual dos denunciados, circunscreve-se à Câmara dos Deputados.

3. Indefiro o pedido de medida acauteladora.

4. Ouçam a autoridade impetrada.

5. Após, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.

6. Publiquem.

Brasília, 24 de outubro de 2017.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator 
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