
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO
INCONSTITUCIONALIDADE
FEDERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
do feito em apreço
V.Exa. o que se segue.
 

 

julgado proferido por essa Prestigiosa Suprema Corte nos autos da Ação Penal 
nº. 937, em Questão de Ordem, na qual se discutiu e decidiu a respeito da 
permanência do foro especial para agentes políticos em casos de cessação do 
mandato.  

declaratória em comento trouxe à baila também julgados como o proferido na 
Reclamação nº. 32.989, manejada pelo próprio 
Senhor Ministro Marco Aurélio de Mello registrou o seu entendimento de que
o término do mandato do então Deputado Estadual FLAVIO BOLSONARO, não 
haveria mais falar-se em prerrogativa de foro, razão pela qual o Supremo 
Federal nada teria  a conhecer das questões arguidas pelo  reclamante, ainda que 
já na qualidade de Senador da

teve a inquisa que o tinha como objeto, e a outras personagens públicas, mant
na 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro. 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO-RELATOR DA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.477 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL 

 FLAVIO NANTES BOLSONARO
do feito em apreço, por seus advogados infra-assinados vem 
V.Exa. o que se segue. 

1. Sinopse. 

Controverte-se acerca do alcance e natureza do 
julgado proferido por essa Prestigiosa Suprema Corte nos autos da Ação Penal 
nº. 937, em Questão de Ordem, na qual se discutiu e decidiu a respeito da 

nência do foro especial para agentes políticos em casos de cessação do 

 
Entre outros argumentos, a inicial da demanda 

declaratória em comento trouxe à baila também julgados como o proferido na 
Reclamação nº. 32.989, manejada pelo próprio peticionário, na qual o Eminente 
Senhor Ministro Marco Aurélio de Mello registrou o seu entendimento de que
o término do mandato do então Deputado Estadual FLAVIO BOLSONARO, não 

se em prerrogativa de foro, razão pela qual o Supremo 
nada teria  a conhecer das questões arguidas pelo  reclamante, ainda que 

já na qualidade de Senador da República. 
 
Foi com base nesse pensamento que o requerente 

que o tinha como objeto, e a outras personagens públicas, mant
na 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do 
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RELATOR DA AÇÃO DIRETA DE 
DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL 

FLAVIO NANTES BOLSONARO, qualificado nos autos 
vem expor e requerer a 

se acerca do alcance e natureza do 
julgado proferido por essa Prestigiosa Suprema Corte nos autos da Ação Penal 
nº. 937, em Questão de Ordem, na qual se discutiu e decidiu a respeito da 

nência do foro especial para agentes políticos em casos de cessação do 

Entre outros argumentos, a inicial da demanda 
declaratória em comento trouxe à baila também julgados como o proferido na 

peticionário, na qual o Eminente 
Senhor Ministro Marco Aurélio de Mello registrou o seu entendimento de que, com 
o término do mandato do então Deputado Estadual FLAVIO BOLSONARO, não 

se em prerrogativa de foro, razão pela qual o Supremo Tribunal 
nada teria  a conhecer das questões arguidas pelo  reclamante, ainda que 

Foi com base nesse pensamento que o requerente 
que o tinha como objeto, e a outras personagens públicas, mantida 

na 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do 



 

 

Republicana de dispositivo da 
ADI persegue a cassação do acórdão prolatado pela Colenda 3ª Câmara Criminal 
do TJ/RJ, que por maioria de votos deslocou a competência daquele Juízo 
monocrático para o Douto Órgão Especial da Corte local, regimentalmente 
vocacionado para o conhecimento da causa.

urgência para devolver 

 

9.868/99, que rege o tema junto com a Constituição da República e veda, como 
regra, a intervenção de terceiros nas ações que fiscalizam e modulam a 
constitucionalidade das normas,
como sui generis. 

perfil genérico e objetivo,em boa hora afastados pela força da norma temática, 
mas do titular do direito sobre cuja sorte se deliberará 

colóquios e diplomas fundamentais de todo o mundo, marcadamente quando se 
põe em linha de conta o sagrado direito de ser ouvido, garantia que regimes os 
mais totalitários e repre
práticas, ainda que sob a forma de “faz de conta”, 
Eminente Ministro Marco Aurélio de Mello 

A pretexto de buscar interpretação conforme
dispositivo da Constituição Estadual (artigo 102, § 1º), o autor da 
cassação do acórdão prolatado pela Colenda 3ª Câmara Criminal 

do TJ/RJ, que por maioria de votos deslocou a competência daquele Juízo 
monocrático para o Douto Órgão Especial da Corte local, regimentalmente 
vocacionado para o conhecimento da causa. 

 
Pede cautelar e, alfim, a confirmação da tutela de 

urgência para devolver o conhecimento da causa à Vara Criminal.
 
Esta a suma da querela. 
 
2. O Direito de ser ouvido. Ação que, vestida de 

controle concentrado de constitucionalidade
pretende atingir concreta e dir
do investigado ao foro especial, para produzir 
efeitos em processo único e específico. 
Necessidade de participação do peticionário nos 
debates por ser o seu direito
finalidade da demanda. Direito de petição
5º, XXXIV, “a”, ademais. 

Sem desconhecimento da regra do artigo 7º da Lei nº. 
/99, que rege o tema junto com a Constituição da República e veda, como 

regra, a intervenção de terceiros nas ações que fiscalizam e modulam a 
constitucionalidade das normas, o caso do requerente aparece nesse cenário 

 
Não se trata já de terceiros, amicus

objetivo,em boa hora afastados pela força da norma temática, 
mas do titular do direito sobre cuja sorte se deliberará nessa instância Suprema.

 
Sobre a temática, parece não haver discrepância nos 

colóquios e diplomas fundamentais de todo o mundo, marcadamente quando se 
põe em linha de conta o sagrado direito de ser ouvido, garantia que regimes os 
mais totalitários e repressores fizeram questão de manter em seus estatutos ou 
práticas, ainda que sob a forma de “faz de conta”, para usar da
Eminente Ministro Marco Aurélio de Mello lembrada pela impetração. Ei

 
“Como anotam os consagrados constitucionalistas a
BodoPieroth e Bernhard Schlink, o direito de acesso e de ser 
ouvido pelos tribunais (das RechtaufGehör
constitucional de que os órgãos jurisdicionais ouvirão com 
antecedência e atenção a demanda dos cidadãos, o que implica 
que as partes têm o direito de apresentar seus argumentos e 
provas e, o mais importante, os Tribunais têm o dever de tomar a 
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interpretação conforme à Carta 
Constituição Estadual (artigo 102, § 1º), o autor da 

cassação do acórdão prolatado pela Colenda 3ª Câmara Criminal 
do TJ/RJ, que por maioria de votos deslocou a competência daquele Juízo 
monocrático para o Douto Órgão Especial da Corte local, regimentalmente 

utelar e, alfim, a confirmação da tutela de 
à Vara Criminal. 

. Ação que, vestida de 
concentrado de constitucionalidade, 

pretende atingir concreta e diretamente o direito 
do investigado ao foro especial, para produzir 
efeitos em processo único e específico. 

participação do peticionário nos 
o seu direito a causa, o meio e a 

Direito de petição (artigo 

Sem desconhecimento da regra do artigo 7º da Lei nº. 
/99, que rege o tema junto com a Constituição da República e veda, como 

regra, a intervenção de terceiros nas ações que fiscalizam e modulam a 
o caso do requerente aparece nesse cenário 

amicus ou interventores de 
objetivo,em boa hora afastados pela força da norma temática, 

nessa instância Suprema. 

Sobre a temática, parece não haver discrepância nos 
colóquios e diplomas fundamentais de todo o mundo, marcadamente quando se 
põe em linha de conta o sagrado direito de ser ouvido, garantia que regimes os 

ssores fizeram questão de manter em seus estatutos ou 
para usar da expressão do 

pela impetração. Ei-los: 

Como anotam os consagrados constitucionalistas alemães, 
BodoPieroth e Bernhard Schlink, o direito de acesso e de ser 

das RechtaufGehör) consiste na garantia 
constitucional de que os órgãos jurisdicionais ouvirão com 
antecedência e atenção a demanda dos cidadãos, o que implica 

as partes têm o direito de apresentar seus argumentos e 
provas e, o mais importante, os Tribunais têm o dever de tomar a 



 

 

 

citações de V.Exa., como as lançadas no acordão lavrado nos autos da Medida 

                                        
1
https://www.conjur.com.br/2018

artigo385pp#:~:text=Como%20anotam%20os%20consagrados%20constitucionalistas

e%20as%20partes 

 

sério o que lhes foi apresentado (Grundrechte 
ed., Heidelberg, 2000, p. 274/275).1 
 
 
“Artigo 8º - Garantias judiciais 
1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas 
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal 
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente 
por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulad
ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter 
civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.
Americana de Direitos Humanos (1969) Pacto de San José da 
Costa Rica). 

 
“ ARTIGO 14 

Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de 
justiça. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e 
com devidas garantias por um tribunal competente
e imparcial, estabelecido por lei, na apuração de qualquer 
acusação de caráter penal formulada contra ela ou na 
determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil. A 
imprensa e o público poderão ser excluídos de parte da totalidade 
de um julgamento, quer por motivo de moral pública, de ordem 
pública ou de segurança nacional em uma sociedade democrática, 
quer quando o interesse da vida privada das Partes o exija, que na 
medida em que isso seja estritamente necessário na opinião da 
justiça, em circunstâncias específicas, nas quais a publicidade 
venha a prejudicar os interesses da justiça; entretanto, qualquer 
sentença proferida em matéria penal ou civil deverá torna
pública, a menos que o interesse de menores exija procedimento 
oposto, ou processo diga respeito à controvérsia matrimoniais ou à 
tutela de menores.” 
DECRETO Nº 592, DE 6 DE JULHO DE 1992. (PACTO 
INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS)
 
 
“Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 
Banjul 
Artigo 7º Toda pessoa tem o direito a que sua causa seja 
apreciada. Esse direito compreende: 
a) O direito de recorrer aos tribunais nacionais competentes 

contra qualquer ato que viole os direitos fundamentais que lhe 
são reconhecidos e garantidos pelas convenções, leis 
regulamentos e costumes em vigor;
Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 
de Banjul” 
 

Por fim, as sempre reconfortantes ponderações e 
citações de V.Exa., como as lançadas no acordão lavrado nos autos da Medida 
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sério o que lhes foi apresentado (Grundrechte – Staatsrecht II. 16ª 

1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas 
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal 
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente 
por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra 
ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter 

al ou de qualquer outra natureza.(Convenção 
Americana de Direitos Humanos (1969) Pacto de San José da 

Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de 
Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e 

com devidas garantias por um tribunal competente, independente 
e imparcial, estabelecido por lei, na apuração de qualquer 

ção de caráter penal formulada contra ela ou na 
determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil. A 
imprensa e o público poderão ser excluídos de parte da totalidade 
de um julgamento, quer por motivo de moral pública, de ordem 

rança nacional em uma sociedade democrática, 
quer quando o interesse da vida privada das Partes o exija, que na 
medida em que isso seja estritamente necessário na opinião da 
justiça, em circunstâncias específicas, nas quais a publicidade 

os interesses da justiça; entretanto, qualquer 
sentença proferida em matéria penal ou civil deverá torna-se 
pública, a menos que o interesse de menores exija procedimento 

diga respeito à controvérsia matrimoniais ou à 

592, DE 6 DE JULHO DE 1992. (PACTO 
INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS) 

Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos - Carta de 

Toda pessoa tem o direito a que sua causa seja 

O direito de recorrer aos tribunais nacionais competentes 
contra qualquer ato que viole os direitos fundamentais que lhe 
são reconhecidos e garantidos pelas convenções, leis 

;... 
Humanos e dos Povos - Carta 

Por fim, as sempre reconfortantes ponderações e 
citações de V.Exa., como as lançadas no acordão lavrado nos autos da Medida 

acusacao 

artigo385pp#:~:text=Como%20anotam%20os%20consagrados%20constitucionalistas,que%20implica%20qu



 

 

Cautelar em Mandado de Segurança nº. 34.180/DF, parcialmente reprisadas a 
seguir: 

 

   
não é novo ou criação dos defensores do Senador.
 

Cautelar em Mandado de Segurança nº. 34.180/DF, parcialmente reprisadas a 

 
“(...) Cumpre ter presente, bem por isso, na linha dessa 
orientação, que o Estado, por seus agentes ou órgãos (como o 
CNJ, p. ex.), não pode, em tema de restrição à esfera jurídica de 
qualquer pessoa, exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou 
arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o 
postulado da plenitude de defesa, pois 
reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida 
imposta pelo Poder Público, de que resultem consequências 
gravosas no plano dos direitos e garantias individuais, exige a fiel 
observância do princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LV), 
consoante adverte autorizado magistério doutrinário (MANOEL 
GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição 
Brasileira de 1988”, vol. 1/68-69, 1990, Saraiva; PINTO 
FERREIRA, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. 1/176 e 
180, 1989, Saraiva; JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, “O 
Direito à Defesa na Constituição de 1988”, p. 71/73, item n. 17, 
1991, Renovar; EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO, “O Dire
Defesa na Constituição”, p. 47/49, 1994, Saraiva; CELSO 
RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 
2/268 - 269, 1989, Saraiva; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, 
“Direito Administrativo”, p. 401/402, 5ª ed., 1995, Atlas; LÚCIA 
VALLE FIGUEIREDO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 290 e 
293/294, 2ª ed., 1995, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, 
“Direito Administrativo Brasileiro”, p. 588, 17ª ed., 1992, Malheiros, 
v.g.). 
(...) 
Bibliografia: MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE 
SEGURANÇA 34.180 DISTRITO FEDERAL
Vale referir, neste ponto, importante decisão emanada do Plenário 
do Supremo Tribunal Federal que bem exprime essa concepção 
em torno da garantia constitucional do “dueprocessoflaw”:
“(...) 3. Direito de defesa ampliado com a Constituição d
Âmbito de proteção que contempla todos os processos, judiciais 
ou administrativos, e não se resume a um simples direito de 
manifestação no processo. 4. Direito constitucional comparado. 
Pretensão à tutela jurídica que envolve não só o direito de 
manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus 
argumentos contemplados pelo órgão julgador. 5. Os princípios do 
contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição, 
aplicam-se a todos os procedimentos administrativos.
6. O exercício pleno do contraditório não se limita à garantia de 
alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a 
possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica. (...) 10. 
Mandado de Segurança deferido para determinar observância do 
princípio do contraditório e da ampla defesa
(RTJ 191/922, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES 

 
 Dessa forma, tem-se que o raciocínio aqui desenhado 

não é novo ou criação dos defensores do Senador. 
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Cautelar em Mandado de Segurança nº. 34.180/DF, parcialmente reprisadas a 

mpre ter presente, bem por isso, na linha dessa 
orientação, que o Estado, por seus agentes ou órgãos (como o 
CNJ, p. ex.), não pode, em tema de restrição à esfera jurídica de 
qualquer pessoa, exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou 

nsiderando, no exercício de sua atividade, o 
postulado da plenitude de defesa, pois – cabe enfatizar – o 

jurídica de qualquer medida 
imposta pelo Poder Público, de que resultem consequências 

os e garantias individuais, exige a fiel 
observância do princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LV), 
consoante adverte autorizado magistério doutrinário (MANOEL 
GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição 

9, 1990, Saraiva; PINTO 
FERREIRA, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. 1/176 e 
180, 1989, Saraiva; JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, “O 
Direito à Defesa na Constituição de 1988”, p. 71/73, item n. 17, 
1991, Renovar; EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO, “O Direito à 
Defesa na Constituição”, p. 47/49, 1994, Saraiva; CELSO 
RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 

269, 1989, Saraiva; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, 
“Direito Administrativo”, p. 401/402, 5ª ed., 1995, Atlas; LÚCIA 

GUEIREDO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 290 e 
293/294, 2ª ed., 1995, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, 
“Direito Administrativo Brasileiro”, p. 588, 17ª ed., 1992, Malheiros, 

Bibliografia: MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE 
ISTRITO FEDERAL 

Vale referir, neste ponto, importante decisão emanada do Plenário 
do Supremo Tribunal Federal que bem exprime essa concepção 
em torno da garantia constitucional do “dueprocessoflaw”: 
“(...) 3. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. 
Âmbito de proteção que contempla todos os processos, judiciais 
ou administrativos, e não se resume a um simples direito de 
manifestação no processo. 4. Direito constitucional comparado. 
Pretensão à tutela jurídica que envolve não só o direito de 

nifestação e de informação, mas também o direito de ver seus 
argumentos contemplados pelo órgão julgador. 5. Os princípios do 
contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição, 

se a todos os procedimentos administrativos. 
o pleno do contraditório não se limita à garantia de 

alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a 
possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica. (...) 10. 
Mandado de Segurança deferido para determinar observância do 

ontraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).” 
(RTJ 191/922, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES –grifei)” 

se que o raciocínio aqui desenhado 



 

 

   
266 do STF, segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra lei em 
tese”. 
 
 
 
   
do país, o entendimento de que toda a vez em que uma norma, apesar do seu 
caráter de impessoa
diretamente atingido por suas consequências pode e deve lançar mão do heroico:
 

   
Embora não se cuide de Mandado de Segurança como nos precedentes acima 
compilados, tudo o que o investigado pede neste ato é que 
ouvido, no feito que se formou exclusivamente para discutir 
direitos que lhe afetam franca e definitivamente.
 

 

Constituição, o Partido autor parametrizou a sua demanda primordialmente na 

 Também em sede mandamental 
266 do STF, segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra lei em 

 Todavia, já é assente nessa Corte e em quase todas as 
do país, o entendimento de que toda a vez em que uma norma, apesar do seu 
caráter de impessoalidade e generalidade, produz efeitos concretos, aquele se vê 
diretamente atingido por suas consequências pode e deve lançar mão do heroico:

“Com efeito, conforme assentado na jurisprudência desse eg. STF, 
o ato normativo passa a ter efeitos concretos 
necessita, para sua operatividade imediata, de outro ato para 
sua individualização. Senão vejamos  
(STF, 2ª. Turma, RMS n. 24.166/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, 
DJ. 14.10.03): 
“EMENTA: - CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
LEI EM TESE: NÃO CABIMENTO. Súmula 266
I. - Se o ato normativo consubstancia ato administrativo, assim de 
efeitos concretos, cabe contra ele o mandado de segurança. 
Todavia, se o ato - lei, medida provisória, regulamento 
normativo, genérico, por isso mesmo se
necessitando, para a sua individualização, da expedição de ato 
administrativo, então contra ele não cabe mandado de segurança, 
já que, admiti-lo implicaria admitir a segurança contra lei em tese: 
Súmula 266-STF. 
II. - Segurança não conhecida.” 
 
 
A doutrina pátria não diverge. Nem a transnacional:
 
“Conforme ensinamento dos Professores Gilmar Ferreira Mendes, 
Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco (in 
Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Editora Saraiva, 2008,
p. 517), no âmbito da Corte Constitucional Alemã, tem
ao “recurso constitucional” impugnação direta de leis que afetem 
posições jurídicas de forma direta. 
MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires e 
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso
Constitucional, São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 517.
 

 Mutatis mutandis, dá-se o mesmo no caso presente. 
Embora não se cuide de Mandado de Segurança como nos precedentes acima 
compilados, tudo o que o investigado pede neste ato é que 
ouvido, no feito que se formou exclusivamente para discutir 
direitos que lhe afetam franca e definitivamente. 

3. A matéria de fundo da causa.
efeitos no caso concreto como precedente.

Como dito, à guisa de interpretação conforme à 
Constituição, o Partido autor parametrizou a sua demanda primordialmente na 
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Também em sede mandamental existe o enunciado nº. 
266 do STF, segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra lei em 

Todavia, já é assente nessa Corte e em quase todas as 
do país, o entendimento de que toda a vez em que uma norma, apesar do seu 

lidade e generalidade, produz efeitos concretos, aquele se vê 
diretamente atingido por suas consequências pode e deve lançar mão do heroico: 

Com efeito, conforme assentado na jurisprudência desse eg. STF, 
o ato normativo passa a ter efeitos concretos quando não 
necessita, para sua operatividade imediata, de outro ato para 

 
(STF, 2ª. Turma, RMS n. 24.166/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, 

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
MENTO. Súmula 266-STF. 

Se o ato normativo consubstancia ato administrativo, assim de 
efeitos concretos, cabe contra ele o mandado de segurança. 

lei, medida provisória, regulamento - tem efeito 
normativo, genérico, por isso mesmo sem operatividade imediata, 
necessitando, para a sua individualização, da expedição de ato 
administrativo, então contra ele não cabe mandado de segurança, 

lo implicaria admitir a segurança contra lei em tese: 

pátria não diverge. Nem a transnacional: 

Conforme ensinamento dos Professores Gilmar Ferreira Mendes, 
Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco (in 
Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Editora Saraiva, 2008, 
p. 517), no âmbito da Corte Constitucional Alemã, tem-se admitido 
ao “recurso constitucional” impugnação direta de leis que afetem 

MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires e 
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional, São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 517.” 

se o mesmo no caso presente. 
Embora não se cuide de Mandado de Segurança como nos precedentes acima 
compilados, tudo o que o investigado pede neste ato é que seja admitido a ser 
ouvido, no feito que se formou exclusivamente para discutir – e decidir – sobre 

A matéria de fundo da causa. A APN 937 e seus 
efeitos no caso concreto como precedente. 

sa de interpretação conforme à 
Constituição, o Partido autor parametrizou a sua demanda primordialmente na 



 

 

conclusão da APN 937, malgrado reconhecendo que não se cuida de caso 
idêntico ao posto em debate no caso vertente

outras decisões, tampouco uma pos
questão, ao tempo do julgamento do 

serve de base à postulação da REDE SUSTENTABILIDADE, exatamente porque 
o que se sustenta como 
Senhores Ministros

de quase todos os apresentados pelos críticos do 
um, apenas, - em virtude da ausência de solução de continuidade entre um 
mandato e outro, do parlamentar questionado.

mandato de Deputado Estadual aos 31/01/2019 e iniciou o mandato de Senador 
da República em 01/02
analisaram o mesmo tema em hipóteses de transição de mandatos 
do Executivo para o Legislativo e vice

candidato ao novo cargo se desi
antes das eleições, para poder disputar o novo mandato, 
cargo de Senador. 

conclusão da APN 937, malgrado reconhecendo que não se cuida de caso 
ao posto em debate no caso vertente: 

 
“Casos semelhantes já foram enfrentados por esse Eg. Tribunal, 
que encontrou soluções diametralmente opostas àquela dada pelo 
TJ/RJ. Especificamente no âmbito da AP 937/RJ, a Corte não 
analisou especificamente o ponto – embora a 
julgamento seja suficientemente clara para levar à conclusão de 
que a solução fluminense não está alinhada à dinâmica 
constitucional -, mas houve discussão interessante sobre tema 
correlato, em que o Ministro Barroso e o Ministro Marco Aurélio 
passaram a tônica soba qual a discussão deve se dar”
 
E mais adiante, admitiu: 
 
“Mesmo sem a fixação de uma tese
discussão ocorreu já em 2018, sendo que a Corte caminhou no 
sentido de impedir a prorrogação da competência, mesmo se 
houver assunção de uma função pública diversa. Os Ministros 
Barroso e Marco Aurélio em casos absolutamente análogo
Sr. Flávio Bolsonaro, deram a entender que o correto seria o envio 
dos autos ao 1º grau de jurisdição, e não sua manutenção no 2º 
grau.” 
 
Essa é a primeira questão. 
 
Não havia, portanto, precedente condicionante

, tampouco uma posição predominante na Suprema Corte sobre 
ao tempo do julgamento do habeas corpusacolhido

 
E o que foi decidido na APN 937 de nenhuma forma 

serve de base à postulação da REDE SUSTENTABILIDADE, exatamente porque 
o que se sustenta como causa de pedir não foi objeto de deliberação pelos 
Senhores Ministros, constituindo, quando muito, mero obter dictum

 
Entenda-se que o caso do Senador arguente 

de quase todos os apresentados pelos críticos do decisum do TJ/RJ 
em virtude da ausência de solução de continuidade entre um 

mandato e outro, do parlamentar questionado. 
 
Vale dizer: o Senador BOLSONARO terminou o seu 

mandato de Deputado Estadual aos 31/01/2019 e iniciou o mandato de Senador 
da República em 01/02/2019, ao revés do que ocorreu com os precedentes que 
analisaram o mesmo tema em hipóteses de transição de mandatos 
do Executivo para o Legislativo e vice-versa. 

 
Mas nesses casos, como é cediço, é preciso que o 

candidato ao novo cargo se desincompatibilize, no mais das vezes, 6 meses 
antes das eleições, para poder disputar o novo mandato, o que não ocorre com o 
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conclusão da APN 937, malgrado reconhecendo que não se cuida de caso 

“Casos semelhantes já foram enfrentados por esse Eg. Tribunal, 
que encontrou soluções diametralmente opostas àquela dada pelo 
TJ/RJ. Especificamente no âmbito da AP 937/RJ, a Corte não 

embora a ratioessendi do 
seja suficientemente clara para levar à conclusão de 

que a solução fluminense não está alinhada à dinâmica 
, mas houve discussão interessante sobre tema 

correlato, em que o Ministro Barroso e o Ministro Marco Aurélio 
qual a discussão deve se dar” 

o sem a fixação de uma tese vinculante concreta, a 
discussão ocorreu já em 2018, sendo que a Corte caminhou no 
sentido de impedir a prorrogação da competência, mesmo se 
houver assunção de uma função pública diversa. Os Ministros 
Barroso e Marco Aurélio em casos absolutamente análogos ao do 
Sr. Flávio Bolsonaro, deram a entender que o correto seria o envio 
dos autos ao 1º grau de jurisdição, e não sua manutenção no 2º 

precedente condicionante de 
ição predominante na Suprema Corte sobre a 

acolhido pelo TJ/RJ. 

E o que foi decidido na APN 937 de nenhuma forma 
serve de base à postulação da REDE SUSTENTABILIDADE, exatamente porque 

causa de pedir não foi objeto de deliberação pelos 
obter dictum. 

se que o caso do Senador arguente se difere 
do TJ/RJ – exceção de 

em virtude da ausência de solução de continuidade entre um 

Vale dizer: o Senador BOLSONARO terminou o seu 
mandato de Deputado Estadual aos 31/01/2019 e iniciou o mandato de Senador 

/2019, ao revés do que ocorreu com os precedentes que 
analisaram o mesmo tema em hipóteses de transição de mandatos entre cargos 

Mas nesses casos, como é cediço, é preciso que o 
ncompatibilize, no mais das vezes, 6 meses 

o que não ocorre com o 



 

 

precisaram deixar seus cargos anteriores antes de se voluntariarem à assunção 
de outro, ao qual ainda aspiravam e o qual poderiam jamais 
depender do sufrágio democrático.

fundamento para a concessão da ordem impetrada perante o TJ/RJ.

deduzida pelo demandante, que com suas ilações acabou conduzindo o próprio 
raciocínio a um impasse charadístico: 
novamente deputado estadual? Teria perdido o foro especial pela cessação 
do mandato anterior ou o manteria por ter sido contínua a sua sucessão
 
   
de maior envergadura
os mandatos? Nenhuma é a única resposta sóbria.
 

“precedentes das duas Turmas do STF” com o que o demandante procurou alçar 
a sua tese à condição de pensamento sedimentado na Corte.

945, ambos do STF.

precedente – como forma de se emprestar o aval da segunda Turma 
construção engendrada 
nada se parece com a hipótese em apreço.

para se constatar isso:

pela parte: i) tratava
Executivo para o Legislativo, portanto, com necessidade de obediência ao período 
de desincompatibilização e, ii) o próprio acórdão declara que a pa
não ocupava o cargo que deixara antes de assumir 

Nos demais decisórios invocados, os agentes públicos
precisaram deixar seus cargos anteriores antes de se voluntariarem à assunção 
de outro, ao qual ainda aspiravam e o qual poderiam jamais 
depender do sufrágio democrático. 

Esse foi o diferencial no caso dos autos e o principal 
a a concessão da ordem impetrada perante o TJ/RJ.

 
Diante disso, deixa de haver espaço para a postulação 

pelo demandante, que com suas ilações acabou conduzindo o próprio 
raciocínio a um impasse charadístico: e se o defendendo tivesse sido eleito 
novamente deputado estadual? Teria perdido o foro especial pela cessação 
do mandato anterior ou o manteria por ter sido contínua a sua sucessão

 E qual seria a diferença com a assunção de um cargo 
de maior envergadura, no mesmo Poder Republicano, sem
os mandatos? Nenhuma é a única resposta sóbria. 

Outro argumento aduzido com a inicial foi o dos 
s duas Turmas do STF” com o que o demandante procurou alçar 

a sua tese à condição de pensamento sedimentado na Corte.
 
Não assim, todavia. 
 
Os julgados foram o inquérito 4

945, ambos do STF. 
 
3.1 a APN nº. 945. 
 
Diferentemente do colorido que se buscou dar a esse 

como forma de se emprestar o aval da segunda Turma 
construção engendrada pelo demandante – o caso decidido na citada APN
nada se parece com a hipótese em apreço. 

 
Uma rápida leitura da ementa do Julgado é o suficiente 

para se constatar isso: 
 
“Atualmente o recorrente é deputado federal e há muito tempo não 
ocupa o cargo de Procurador-Geral do Estado. O afastamento 
desse último cargo, independentemente da motivação, acarretou 
perda do conjunto de prerrogativas que eventualmente lhe seja 
conferido.” 
 
Dois óbices se erguem à identidade de casos alegada 

pela parte: i) tratava-se, naquele julgamento, de agente público que migrou do 
Executivo para o Legislativo, portanto, com necessidade de obediência ao período 
de desincompatibilização e, ii) o próprio acórdão declara que a pa
não ocupava o cargo que deixara antes de assumir o mandato na casa legislativa.
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Nos demais decisórios invocados, os agentes públicos 
precisaram deixar seus cargos anteriores antes de se voluntariarem à assunção 
de outro, ao qual ainda aspiravam e o qual poderiam jamais ocupar. Tudo a 

Esse foi o diferencial no caso dos autos e o principal 
a a concessão da ordem impetrada perante o TJ/RJ. 

Diante disso, deixa de haver espaço para a postulação 
pelo demandante, que com suas ilações acabou conduzindo o próprio 

e se o defendendo tivesse sido eleito 
novamente deputado estadual? Teria perdido o foro especial pela cessação 
do mandato anterior ou o manteria por ter sido contínua a sua sucessão?  

a assunção de um cargo 
no mesmo Poder Republicano, sem descontinuidade entre 

Outro argumento aduzido com a inicial foi o dos 
s duas Turmas do STF” com o que o demandante procurou alçar 

a sua tese à condição de pensamento sedimentado na Corte. 

Os julgados foram o inquérito 4.204 e a ação penal 

colorido que se buscou dar a esse 
como forma de se emprestar o aval da segunda Turma do STF à 

o caso decidido na citada APN em 

Uma rápida leitura da ementa do Julgado é o suficiente 

“Atualmente o recorrente é deputado federal e há muito tempo não 
Geral do Estado. O afastamento 

desse último cargo, independentemente da motivação, acarretou 
perda do conjunto de prerrogativas que eventualmente lhe seja 

à identidade de casos alegada 
se, naquele julgamento, de agente público que migrou do 

Executivo para o Legislativo, portanto, com necessidade de obediência ao período 
de desincompatibilização e, ii) o próprio acórdão declara que a parte havia muito 

mandato na casa legislativa. 



 

 

de um cargo/mandato e outro que

mandatos em testilha, pelo que nunca perdeu, de direito, 

Constituição, a despeito da condição de Senador Republicano, is
absoluta consonância com o Direito e o entendimento, este sim, pacificado 
Altíssima Corte. 

comum pessoa que, durante e depois do fato investigado
de ser julgado por um Colegiado.

opção do legislador 
prerrogativa de foro sobre qualquer cargo ou função.

pressuponham altíssimas funções, como acontece aqui, sejam julgadas em 
ambiente distante, o mais possível, dos influxos e pressões que soem contaminar 
os gabinetes de juízes solitários.

providência. 

 

longo arrazoado da ADI em disputa
inquérito 4.204 pelo autor.

analítico que se fez sobre a sua força e natureza.

perda da prerrogativa de foro mesmo 
mandatos, tal como ocorre no pre
torno da cessação do mandato 
da APN 937, a qual, 
e consecutivos. 

Fica clara, assim, a ruptura temporal entre o exercício 
de um cargo/mandato e outro que, segundo o aresto, se deu muito tempo depois.

 
Não é esse o caso do Senador em questão.
 
Aqui, o arguente não deixou vacância entre os 

mandatos em testilha, pelo que nunca perdeu, de direito, a prerrogativa de foro.
 
Que ele não seja julgado pela Corte Guardiã da 

Constituição, a despeito da condição de Senador Republicano, is
absoluta consonância com o Direito e o entendimento, este sim, pacificado 

 
Mas não é disso que se trata aqui
 
O que se visa corrigir é a postura de se remeter ao foro 

comum pessoa que, durante e depois do fato investigado, detinha a prerrogativa 
de ser julgado por um Colegiado. 

 
A colegialidade, aliás, senão o escopo, sempre foi a 

opção do legislador – constituinte ou subconstitucional 
prerrogativa de foro sobre qualquer cargo ou função. 

 
A ideia é que as pessoas ocupantes de cargos que 

pressuponham altíssimas funções, como acontece aqui, sejam julgadas em 
ambiente distante, o mais possível, dos influxos e pressões que soem contaminar 
os gabinetes de juízes solitários. 

 
É a República, com o seu sistema, 

 
3.2 o inquérito nº. 4.204. 

Se se pudesse conceder alguma parcela de razão ao 
longo arrazoado da ADI em disputa, ela poderia estar no chamamento do 
inquérito 4.204 pelo autor. 

 
Mas, ainda assim, houve grave equívoco no juízo 

fez sobre a sua força e natureza. 
 
É que, embora esse precedente tenha decidido sobre a 

perda da prerrogativa de foro mesmo quando há sucessão ininterrupta de 
mandatos, tal como ocorre no presente caso, lá, a tônica da discussão se deu em 
torno da cessação do mandato do agente e das conclusões do acórdão oriundo
da APN 937, a qual, remarque-se, nada decidiu a respeito de 
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Fica clara, assim, a ruptura temporal entre o exercício 
segundo o aresto, se deu muito tempo depois. 

ador em questão. 

Aqui, o arguente não deixou vacância entre os 
a prerrogativa de foro. 

não seja julgado pela Corte Guardiã da 
Constituição, a despeito da condição de Senador Republicano, isto está em 
absoluta consonância com o Direito e o entendimento, este sim, pacificado nessa 

aqui. 

O que se visa corrigir é a postura de se remeter ao foro 
, detinha a prerrogativa 

A colegialidade, aliás, senão o escopo, sempre foi a 
constituinte ou subconstitucional -para a projeção da 

ocupantes de cargos que 
pressuponham altíssimas funções, como acontece aqui, sejam julgadas em 
ambiente distante, o mais possível, dos influxos e pressões que soem contaminar 

É a República, com o seu sistema, quem reclama essa 

Se se pudesse conceder alguma parcela de razão ao 
, ela poderia estar no chamamento do 

Mas, ainda assim, houve grave equívoco no juízo 

É que, embora esse precedente tenha decidido sobre a 
quando há sucessão ininterrupta de 

a tônica da discussão se deu em 
as conclusões do acórdão oriundo 

de mandatos contíguos 



 

 

condicionante da jurisprudência pátria, pelo simples fato de ele não estar 
revestido de efeito vinculante.

citado, seria que integra um julgado de uma das Turmas do STF. Nada mais que 
isso. Sem força vinculante ou de observância obrigatória.

autor – que era composta por dois acórdãos
outros tantos de igual envergadura.

ainda que monocrática, seja desimportante, registre
profissionais se levantem.

uma Ação Declaratória de Inconstitucionalidade como se pretendeu. Muito menos 
para atrelar o Colegiad

 

momento é a via obliqua eleita pelo demandante para alcançar o seu desiderato 
de cassar o acórdão do TJ/RJ
da causa subjacente.

que estaria a embasar a demanda o
enpassant e sem relação com a argumentação livre da peça, que se voltou, toda, 
para ataques ao Tribunal de Justiça local e divagações sobre a prorrogação de 
prerrogativas dos agentes políticos

considerando-se que o cerne da discussão não é a sintonia constitucional da 
norma estadual com a carta federal; quanto a isso não há debate e não 
de discussão por parte da Câmara Criminal arguida ou dos prece
adornam a petição inicial da ação

sem sucesso – foi a perpetuação do foro especial para deputados estaduais que 
tenham assumido outro mandato no Poder Legislativo
um e outro.  

 

da adequação do seu verdadeiro objetivo ao 
previstas como ensejadoras das ADIs

Além disso, não configura tal julgado
condicionante da jurisprudência pátria, pelo simples fato de ele não estar 
revestido de efeito vinculante. 

 
Daí que, tudo o que se poderia dizer sobre o excerto 

citado, seria que integra um julgado de uma das Turmas do STF. Nada mais que 
ça vinculante ou de observância obrigatória. 

 
Com isso, a “parede jurisprudencial

que era composta por dois acórdãos -, foi reduzida a um, em meio a 
outros tantos de igual envergadura. 

 
Não que uma decisão do Supremo Tribunal Federa

ainda que monocrática, seja desimportante, registre-se antes que censores 
profissionais se levantem. 

 
Apenas não possui a robustez necessária a ensejar 

uma Ação Declaratória de Inconstitucionalidade como se pretendeu. Muito menos 
para atrelar o Colegiado da 3ª Câmara Criminal do TJ/RJ. 

 
4. Temas taxativos passíveis de arguição pela via 

da ADI. Desvio do debate. 

Tão importante quanto as questões escandidas até 
é a via obliqua eleita pelo demandante para alcançar o seu desiderato 

de cassar o acórdão do TJ/RJ, que reconheceu o foro especial para o julgamento 
da causa subjacente. 

Perceba V. Exa. que o dispositivo da 
que estaria a embasar a demanda ora respondida, só foi mencionada pela inicial 

e sem relação com a argumentação livre da peça, que se voltou, toda, 
para ataques ao Tribunal de Justiça local e divagações sobre a prorrogação de 

dos agentes políticos. 
 
Mas isso, de nenhum modo poderia ser objeto de ADI, 

se que o cerne da discussão não é a sintonia constitucional da 
norma estadual com a carta federal; quanto a isso não há debate e não 

por parte da Câmara Criminal arguida ou dos prece
adornam a petição inicial da ação. 

 
A controvérsia que o Partido autor prometeu dirimir 

foi a perpetuação do foro especial para deputados estaduais que 
tenham assumido outro mandato no Poder Legislativo, sem hiato de tempo entre 

Mas isso não aconteceu. 

O que se viu, ao revés, foi a busca incessante do autor 
da adequação do seu verdadeiro objetivo ao rol das matérias exaustivamente 
previstas como ensejadoras das ADIs, no afã quixotesco 
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Além disso, não configura tal julgado uma 
condicionante da jurisprudência pátria, pelo simples fato de ele não estar 

, tudo o que se poderia dizer sobre o excerto 
citado, seria que integra um julgado de uma das Turmas do STF. Nada mais que 

parede jurisprudencial” anunciada pelo 
, foi reduzida a um, em meio a 

Não que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, 
se antes que censores 

Apenas não possui a robustez necessária a ensejar 
uma Ação Declaratória de Inconstitucionalidade como se pretendeu. Muito menos 

emas taxativos passíveis de arguição pela via 

Tão importante quanto as questões escandidas até o 
é a via obliqua eleita pelo demandante para alcançar o seu desiderato 

que reconheceu o foro especial para o julgamento 

Perceba V. Exa. que o dispositivo da Carta Estadual 
ra respondida, só foi mencionada pela inicial 

e sem relação com a argumentação livre da peça, que se voltou, toda, 
para ataques ao Tribunal de Justiça local e divagações sobre a prorrogação de 

nhum modo poderia ser objeto de ADI, 
se que o cerne da discussão não é a sintonia constitucional da 

norma estadual com a carta federal; quanto a isso não há debate e não foi objeto 
por parte da Câmara Criminal arguida ou dos precedentes que 

A controvérsia que o Partido autor prometeu dirimir – 
foi a perpetuação do foro especial para deputados estaduais que 

sem hiato de tempo entre 

O que se viu, ao revés, foi a busca incessante do autor 
rol das matérias exaustivamente 

, no afã quixotesco de usar a ação 



 

 

declaratória como 
propósito de revisão das conclusões do acórdão vergastado

 

devem ser decididas pela maioria absoluta dos membros
da lei temática, artigo 10.

cautelares decididas monocraticamente pelos Senhores Ministros do STF
especialmente em virtude do congestionamento das pautas da Corte, segundo 
periódicos especializados.

necessidade de que o pedido de concessão de medida cautelar postulado seja 
apreciado com obediência ao 
CRFB), não somente por sua relevância e impa
principalmente para que se obedeça à norma instituída exclusivamente para 
regrar o rito das demandas que se debruçam sobre o controle da 
constitucionalidade das normas.

considerações a respeito do tema

 

Corte, ainda que de menor estatura, 

                                        
2
 In https://www.conjur.com.br/2015

monocraticamente-violam

 sucedâneo de recursos ordinários que melhor serviriam ao 
propósito de revisão das conclusões do acórdão vergastado

 
 
 
 
 
 
5. A medida cautelar pleiteada.

Sabe-se que as medidas cautelares, 
decididas pela maioria absoluta dos membros do Tribunal, nos moldes 

da lei temática, artigo 10. 
 
Nada obstante, tem sido relativamente comuns as 

cautelares decididas monocraticamente pelos Senhores Ministros do STF
especialmente em virtude do congestionamento das pautas da Corte, segundo 

especializados. 
 
No caso dos autos,  não h

necessidade de que o pedido de concessão de medida cautelar postulado seja 
apreciado com obediência ao princípio da reserva de plenário

, não somente por sua relevância e impacto sócio
ra que se obedeça à norma instituída exclusivamente para 

regrar o rito das demandas que se debruçam sobre o controle da 
constitucionalidade das normas. 

 
De todo modo, tornam-se necessárias algumas 

es a respeito do tema concretamente visto. 
 
Os pedidos cautelares são os seguintes:
 
a) Que se determine ao TJ

entendimento esposado na APN 937 (QQ) e
 

b) Que a Corte local se abstenha de decidir
de maneira ampliativa o tema do foro 
casos tais. 

Mas os pleitos são impossíveis, outra 
 
 
 
O primeiro, por não ser concebível 

Corte, ainda que de menor estatura, para que ela passe a julgar determinado 

                                                      
https://www.conjur.com.br/2015-jan-31/observatório-constitucional-...res

violam-constituiçao?  
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sucedâneo de recursos ordinários que melhor serviriam ao 
propósito de revisão das conclusões do acórdão vergastado. 

A medida cautelar pleiteada. 

se que as medidas cautelares, em sede de ADI 
do Tribunal, nos moldes 

Nada obstante, tem sido relativamente comuns as 
cautelares decididas monocraticamente pelos Senhores Ministros do STF2 
especialmente em virtude do congestionamento das pautas da Corte, segundo 

No caso dos autos,  não há dúvidas sobre a 
necessidade de que o pedido de concessão de medida cautelar postulado seja 

princípio da reserva de plenário (artigo 97 da 
cto sócio-político, mas 

ra que se obedeça à norma instituída exclusivamente para 
regrar o rito das demandas que se debruçam sobre o controle da 

se necessárias algumas breves 

Os pedidos cautelares são os seguintes: 

Que se determine ao TJ/RJ que aplique o 
entendimento esposado na APN 937 (QQ) e; 

Que a Corte local se abstenha de decidir, creia-se, 
de maneira ampliativa o tema do foro especial em 

, outra venia. 

por não ser concebível manietar-se uma 
para que ela passe a julgar determinado 

...res-adi-decididas-



 

 

tema à luz de um acórdão que sequer o considerou como ra
grave ainda se a pretensão é a de que essa arbitrariedade seja praticada em 
cognição sumária e por isto mesmo precária.

um Tribunal possa ser impedido de decidir livremente, mesmo 
julgamento superior com força vinculante ou mesmo verbete sumular que lhe 
possa recomendar o entendimento.

autêntica prática de ato antidemocrático. 

 

arrazoado, já pelo direito de ser ouvido, já pelo direito de petição e, enfim, das 
garantias constitucionais que se inclinam a favor dos direitos fundamentais dos 
litigantes em geral, além da necessidade do debate plural e democrá
assuntos que afetam a todos mas, por primeiro, ao Senador requerente, seja 
negado o pedido de concessão de medidas cautelares formulado pelo impetrante, 
ao tempo em que se requer também, caso se chegue até esse momento, o 
julgamento improcedente de

LUCIANA
OAB/RJ 130.715

 
 

RENATA A
OAB/RJ 

tema à luz de um acórdão que sequer o considerou como ra
grave ainda se a pretensão é a de que essa arbitrariedade seja praticada em 
cognição sumária e por isto mesmo precária. 

 
O outro, por ser inegavelmente abusiva a ideia de que 

um Tribunal possa ser impedido de decidir livremente, mesmo 
julgamento superior com força vinculante ou mesmo verbete sumular que lhe 
possa recomendar o entendimento. 

 
A simples proposta nesse sentido

autêntica prática de ato antidemocrático.  
 
6. O pedido. 

Com esse quadro, pede-se a V.Exa. que, acolhido este 
arrazoado, já pelo direito de ser ouvido, já pelo direito de petição e, enfim, das 
garantias constitucionais que se inclinam a favor dos direitos fundamentais dos 
litigantes em geral, além da necessidade do debate plural e democrá
assuntos que afetam a todos mas, por primeiro, ao Senador requerente, seja 
negado o pedido de concessão de medidas cautelares formulado pelo impetrante, 
ao tempo em que se requer também, caso se chegue até esse momento, o 
julgamento improcedente de toda a ação declaratória em questão.

 
 
Rio de Janeiro, 30 de junho de 20
 
 
 

LUCIANA PIRES 
OAB/RJ 130.715 

 
 
AZEVEDO 

OAB/RJ 155.595 

JULIANA
OAB/RJ 

RODRIGO ROCA
OAB/RJ 92.632

 

11 

tema à luz de um acórdão que sequer o considerou como razão de decidir. Mais 
grave ainda se a pretensão é a de que essa arbitrariedade seja praticada em 

O outro, por ser inegavelmente abusiva a ideia de que 
um Tribunal possa ser impedido de decidir livremente, mesmo sem qualquer 
julgamento superior com força vinculante ou mesmo verbete sumular que lhe 

A simples proposta nesse sentido, aliás, é a mais 

V.Exa. que, acolhido este 
arrazoado, já pelo direito de ser ouvido, já pelo direito de petição e, enfim, das 
garantias constitucionais que se inclinam a favor dos direitos fundamentais dos 
litigantes em geral, além da necessidade do debate plural e democrático em 
assuntos que afetam a todos mas, por primeiro, ao Senador requerente, seja 
negado o pedido de concessão de medidas cautelares formulado pelo impetrante, 
ao tempo em que se requer também, caso se chegue até esse momento, o 

toda a ação declaratória em questão. 

020. 

JULIANA BIERRENBACH 
OAB/RJ 151.911 
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