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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

MANDADO DE SEGURANÇA N. 38.076/DF

IMPETRANTE	 Ordem dos Advogados do Brasil Seção Distrito Federal
ADVOGADOS	 Leonardo Leal Barroso Bastos e outros
IMPETRADO	 Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Covid
Relator	 Ministro Roberto Barroso

Egrégio Supremo Tribunal Federal,

PARECER

Mandado de Segurança.. Espécie. OAB

No arcabouço constitucional brasileiro há duas espécies de mandado de
segurança: o individual (inciso LXIX do artigo 5 0) e o coletivo (inciso LXX do
artigo 50). Ambos podem ter caráter repressivo e/ou preventivo.
Exige-se sempre prova pré-constituída. Fatos incontroversos a ensejar, de
plano, o reconhecimento do direito líquido e certo.
O entendimento majoritário na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
caminha no sentido de apenas se admitir, na Corte, a impetração de writ
coletivo pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Havendo manifesta e comprovada ilegalidade com risco a liberdade de ir e vir
sempre se abriu ao Supremo Tribunal Federal a possibilidade da concessão de
habeas corpus de oficio.

Parecer pelo não cabimento do mandado de segurança.

-1-

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Seccional do Distrito

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra atos praticados pelo Presidente

da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Covid, Osmar Aziz, Senador da

República, em razão de supostas violações às prerrogativas de advogados.
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2. Preliminarmente, a impetrante assevera ser prerrogativa da OAB/DF a
defesa dos advogados, nos termos do artigo 44, inciso 11 dc o artigo 54, inciso II,
bem como do artigo 49, todos da Lei n. 8.906/94'.

3. Sustenta buscar o "efetivo respeito à prerrogativa dos advogados que têm
atuado na defesa de seus clientes perante aquela in vestigação parlamentar"

4. A impetrante narra que, "em 2704.2 02 0, foi instalada pelo Senado
Federal comissão parlamentar de inquérito, com o objetivo de investigar, no prazo
de cento e oitenta dias, supostas omissões e irregularidades nas ações do governo
federal durante a pandemia de CO VID-19 no Brasil".

5. Alega que "a defesa de testemunhas ou investigados daquela Comissão
tem sido sistematicamente cerceada e as prerrogativas dos advogados, frontalmente
desrespeitadas " Que "os advogados estão sendo impedidos de fazer uso do direito

palavra e ainda são destratados no desempenho da profissão

6. Pontua que no dia 30.06.21:

(...) o senador Otto Alencar (PSD-BA) e o advogado do empresário Carlos
Wizard, advogado criminal Alberto Zacharias Toron, discutiram durante
sessão da CPI. O Senador Otto substituía o presidente Ornar Aziz (PSD-
AM), quando fez uma infeliz 'piada' "Seu advogado está aí do lado. Inclusive,
seu advogado está muito corado, parece que tomou banho de mar, está
vermelho, e o senhor Carlos amarelou aqui na comissão."

E disse ainda "O senhor está vermelhinho e ele [ Wizard] amarelou'; prosseguiu
o senador. "Vossa excelência se referiu a mim e não quer que eu lhe responda.
Isso é de uma covardia, senador' rebateu o advogado.

O Senador Otto, então, se irritou: "Vou chamara Polícia Legislativa para tirar
o senhor daqui. Ou o senhor pede desculpas ou eu lhe tiro agora daqui' Mas o
pedido do Senador não chegou a ser de fato cumprido, e a crise foi resolvida
após a intervenção dos outros senadores.

7. Menciona que em outra sessão da CPI, datada de 7,07.21:

( ... ) o senador Ornar Aziz deu ordem de prisão a Roberto Ferreira Dias, ex-
diretor de Logística do Ministério da Saúde, que prestava depoimento na CPI
da Covid-19 no Senado.

'Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade
jurídica e forma federativa, tem por finalidade: ( ... )
II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados
em toda a República Federativa do Brasil.
Art. 54. Compete ao Conselho Federal: ( ... )
II - representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos advogados.
Art. 49. Os Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB têm legitimidade para agir, judicial
e extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei.

e
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A doutora Maria Jamile José, advogada de Roberto Dias, pediu a palavra, pela
ordem, para apontar a ilegalidade da ordem de prisão, destacando que não
havia fundamentos suficientes, 'A prisão decretada ontem na CPI foi
absolutamente ilegal e abusiva, seja porque não configurado qualquer crime de
falso testemunho, ji que não havia prova da suposta falsidade - e sim mera
divergência de versões -, seja porque a sessáojá havia sido encerrada, tendo
sido reaberta, concomitantemente à Ordem do Dia no Senado Federal, com o
fim único e exclusivo de que fosse decretada a prisão do depoente."

A palavra da advogada foi abruptamente cassada e o direito de defesa do
depoente foi inviabilizado.

8. Sustenta que "a defesa tem a palavra para atuar contra os abusos, contra o
ranço inquisitório, contra as supressões de direitos e garantias, contra os equívocos
deposições ocupadas pelo julgador e promotor, contra os indícios de parcialidade,
enfim, contra tudo aquilo que não segue às regras processuais escorreitas"

9. Pondera ser o advogado "indispensável  à administração da Justiça (art.
133, CF), por servir como escudo dos direitos e garantias fundamentais, prestando
serviço público exercendo função social. Sendo inadmissível a perspectiva
equivocada de tentar 'calar a boca' da defesa'.

10. Aduz que "o advogado precisa ter tempo suficiente para falar, porque, às
vezes, a pessoa que está sendo convidada, ou convocada, ou suspeita, não tem
condições de se defender'

11. Por fim, requer:

Face ao exposto, com fuicro no artigo 50, inciso LXIX, da Constituição Federal
e no artigo 10 da Lei n° 1.533/51, o Impetrante requer a concessão da
segurança para que seja concedida medida liminar para assegurar ao advogado a
garantia de seu direito de fazer uso da palavra e o tratamento compatível com a
dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, nos termos
do inciso X do art. 70 e do art. 60, ambos da Lei 8.906/94.
E ao fim, no mérito, pugna pela concessão da segurança pleiteada, confirmando
definitivamente os efeitos da medida liminar, inclusive impedindo que o
impetrado volte a fazer piada ou ameaças contra os advogados que atuam
naquela Comissão.

12. Anexa a ata da sessão de posse do Conselho Seccional da Ordem dos
Advogados do Brasil no Distrito Federal, datada de 1°,O1;2019, bem como prints
de matérias jornalísticas veiculadas nos sites "Gl", Conjur , Correio Braziliense e
"Migalhas", todas relacionadas ao ocorrido na CPI.

'Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

o
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13. Acrescenta, ainda, ofício enviado ao Senador Ornar Aziz, na data de
1°.07.21, referente à "atuação do advogado; direitos e prerrogativas constitucionais
e legais'; assinado pelo presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe de Santa
Cruz Oliveira Scaletsky e pelo Presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas e
Valorização da Advocacia, Alexandre Ogusuku.

14. Em despacho, o Ministro Presidente solicitou informações ao Senado e à
autoridade coatora, bem como determinou cientificação do órgão de representação
judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, viesse a integrar o feito,

15. O Senado Federal, realizando um apanhado sobre a natureza
predominantemente política da apuração realizada na Comissão Parlamentar de
Inquérito, relatou que:

( ... ) A Comissão Parlamentar de Inquérito em questão foi criada com o
objetivo apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da
pandemia da COVID-19 no Brasil e, em especial, às ações que possam ter
contribuído para o agravamento da pandemia. É inegável que um dos pontos
de especial interesse da CPI - e da própria população em geral - está
relacionado ao desempenho dos agentes públicos que ocuparam cargos e
funções no Ministério da Saúde.

(...)

16. É certo que as Comissões Parlamentares de Inquérito têm o dever de
fundamentar suas decisões, respeitar o direitos individuais e coletivo, a
cláusula de reserva da jurisdição e o princípio do colegiado, e seu objeto deve
guardar nexo causal com a gestão da coisa pública, restringindo-se a bens,
serviços ou interesses que envolvam o Estado e a sociedade como um todo.

(...)

29. Na verdade, o Senador Otto Alencar, que estava presidindo
provisoriamente a sessão da CPI, teve uma divergência natural e momentânea
com o advogado Alberto Toron, presente na Comissão para acompanhar seu
cliente, o empresário Carlos Wizard. No auge da discussão, o Senador Alencar
chegou a dizer que chamaria a Polícia Legislativa para retirar o Advogado
Toron da sala. Entretanto, isso nem mesmo chegou a ser cumprido, de fato,
como dito anteriormente.

30. Na ocasião, o Senador Otto Alencar havia tão somente comentado o ato
do depoente Wiard permanecer em silêncio e não responder aos
questionamentos dos senadores, amparado em decisão do Supremo Tribunal
Federal. O Senador disse que Wizard "amarelou" na Comissão e, voltando-se
ao Advogado, disse que Toron estava "corado" e parecia "ter tomado banho de
mar". "Eu não tomei banho de sol, nem de mar. Vossa excelência está errado",
disse o advogado. "Não dei palavra ao senhor. O senhor está vermelhinho e ele
amarelou", rebateu o Senador. Toron então disse que Alencar se referiu a ele,
mas não quis ouvir uma resposta. O advogado chamou essa atitude de
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"covardia. "Se gostei ou deixei de gostar, problema meu. O senhor se referiu a
mim e não quer que eu responda. Isso é covardia", disse o advogado. Nesse
momento o Senador Otto Alencar ameaçou chamar a Polícia Legislativa. "Não
pode me chamar de covarde aqui não".

31. Pois bem. Tudo não passou de um grande mal-entendido, visto que, ainda
naquela Seção, o advogado Toron ressaltou que tem respeito pelo Senador
Alencar. Por sua vez, em tom ameno, o Senador Alencar disse que a intenção
era fazer um elogio ao advogado. "Eu disse que ele (depoente) não teve coragem
de responder, amarelou. Aí falei que o senhor não tinha ficado assim, eu quis
lhe elogiar", afirmou. Em seguida, ao microfone da tribuna, o advogado Toron
disse que houve "um grande mal-entendido". "Quero reafirmar o respeito e a
admiração que tenho por Vossa Excelência. O senhor se referiu a mim como
estando corado diante da falta de coragem. Eu entendi assim,e reagi porque
entendi injusta. Mas, diante da fala de Vossa Excelência, que é um homem
sábio, culto, me vejo com absoluta tranquilidade para dizer que tudo não
passou de um grande engano e que vossa excelência não é um homem covarde".
disse Toron. Na sequência. o Senador Alencar cumprimentou com um aperto
de mão Toron e Carlos Wizard, e a sessão foi retomada. (destaques no
original)

16. Alega que "o próprio Presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe
Santa Cruz defendeu a CPI' mencionando publicação feita por ele no "Twitter":

É o respeito à Constituição que garante estabilidade, democracia e liberdade. O
Legislativo, por meio da CPI, cumpre função de fiscalizar a administração
pública - todos que a compõem. Descabida é toda tentativa de intimidar o
Senado por estar cumprindo seu papel constitucional.

17. Por fim, menciona a imunidade material e pugna: (a) pelo indeferimento
da liminar, pela inexistência dos requisitos necessários; (b) pelo reconhecimento da
ilegitimidade passiva do presidente da CPI, tendo em vista que eventuais atos
impugnados são colegiados e dependem da manifestação de vontade de diversos
parlamentares, a ensejar extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, inciso VI, do CPC; (c) no mérito, pela improcedência do pedido, por
inexistência de ato abusivo, ilegal ou inconstitucional praticado pela autoridade
apontada como coatora em violação de direito líquido e certo do impetrante, com
base no art. 487, inciso 1, do CPC.

18. O Diretório do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB', em 02.08.21,
requereu 'sua admissão no feito na condição de amicus curíae'

'Diz a doutrina: "A lei reduz a legitimação expressamente "na defesa de seus interesses legítimos
relativos a seus integrantes a seus integrantes ou à finalidade partidária". [Hermes Zanetti Jr. e
Leonardo de Medeiros Garcia, Direitos difusos e coletivos, 2013, p. 3841. Na jurisprudência do
STF ver: RE 196.184, j. 27.10.04, p. 18.02.05. A nova lei do MS (lei 12.016/09) é posterior a esse
julgado. Nas ADIns 4.403 e 4.296, o STF examinou a constitucionalidade de alguns dispositivos da
lei n. 12016, de 2009.
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19. O Ministro Relator, em despacho de 04,08.21, informou que "a Ministra
Rosa Weber, Presidente em exercício, entendeu que o caso não se amoldava às
hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF' devendo o pedido ser "analisado após a
manifestação da Procuradoria-Geral da República"

20. Posteriormente, a Advocacia-Geral da União também solicitou seu
ingresso na qualidade de amicus curiae.

21. Em 30,09.21, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito
Federal, informou que:

( ... ) as prerrogativas da advocacia novamente foram gravemente violadas no
âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, quando ouvido o
empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan.

Conforme verifica-se em todos canais televisivos de comunicação em massa,
sites de notícias, jornais impressos de grande circulação nacional, videos de
grupos de WhatsApp e inclusive na própria transmissão ao vivo via TV/Rádio
Senado, o Presidente da CPI, de modo ríspido, desrespeitoso e soberbo,
expulsou da sessão, aos gritos, um dos advogados que acompanhavam o
depoimento do investigado Luciano Hang. (destaque no original)

22. E apresentou a transcrição de um vídeo, com o link para acessá-lo,
relatando o diálogo a seguir:

(Presidente): Dois não! Fica um.

(Senadora Desconhecida 1): Muito bem Presidente.

(Presidente): Um fica, o outro sai.

(Presidente): Calma aí, não adianta reclamar que vai fazer do jeito que eu
quero, está bom

(Senadora desconhecida 1): Perfeito, essa é a autoridade de um Presidente.

(Senador desconhecido 2): Presidente essa regra nunca foi aplicada aqui.

(Senador Flávio Bolsonaro): O Senador ofende o Advogado e o expulsa

(Presidente): Né porquê é Advogado o Flávio, porque é Advogado que está
acima do bem e do mal?

(Senador Flávio Bolsonaro): Nem abaixo.

(Senadora Desconhecida 1): Retire o Advogado.

(Senador Desconhecido 2): Presidente, essa regra nunca foi usada aqui.

(Senadora Desconhecida 1): Pode sair, saia um Advogado, saia um Advogado.

(destaque no original)

23.	 Pugnou, outrossim, urgência para apreciação do pedido de liminar.
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24. Vieram os autos com vista à Procuradoria-Geral da República para
manifestação.

25. É o que se tinha a relatar.

-II-

26. Dentro do arcabouço constitucional brasileiro há, por assim dizer, duas
espécies de mandado de segurança: o individual (inscrito no inciso LXIX do artigo
50) e o coletiv0 4 (inscrito no inciso LXX do artigo 5 0). As principais diferenças
entre eles residem na legitimação ativa e nos efeitos da decisão5,

27. Seja como for, ambos podem ter caráter repressivo e/ou preventivo 6
, mas

exigem do mesmo modo a presença de direito líquido e certo. Com  precisão é a
lição doutrinária 7 : "Na verdade, o mandado de segurança de assento constitucional,
contém, basicamente, dois requisitos para seu acolhimento: (a) existência de um
direito líquido e certo, (b) que esteja sendo ameaçado ou violado por ato abusivo
ou ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público'

28. Quanto à natureza jurídica da expressão "líquido e certo", a doutrina' e a
jurisprudência há tempos discutem qual a melhor tese: (i) a natureza material; (ii) a
natureza processual; (iii) a natureza mista ou eclética.

29. Prevalece, atualmente, a corrente que defende a corrente processual.' É
dizer: liquidez e certeza em mandado de segurança referem-se à ausência de dúvida

'Diz a doutrina: "A finalidade da impetração coletiva é a simplificação da decisão e do acesso à
justiça" (Vicente Greco Filho, O novo mandado de segurança, 2010, p. 57).
Sobre os efeitos da decisão ver: Rodrigo César Rebelio Pinho, Direito constitucional - teoria geral
da constituiçio e direitos fundamentais, 2019,p. 188.
6No presente writ a impetrante tenta abarcar os dois tipos, pois tenta afastar supostas ilegalidades
que teriam ocorrido (na sua visão) e busca estabelecer um futuro modo de conduta da autoridade
coatora (que exerce função pública). O pedido está assim formulado: "Face ao exposto, com fulcro
no artigo 50, inciso LXIX, da Constituição Federal e no artigo 10 da Lei n° 1.533/51, o Impetrante
requer a concessão da segurança para que seja concedida medida liminar para assegurar ao
advogado a garantia de seu direito de fazer uso da palavra e o tratamento compatível com a
dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, nos termos do inciso X do art. 70
e do art. 60, ambos da Lei 8.906/94. E ao fim, no mérito, pugna pela concessão da segurança
Pleiteada, confirmando definitivamente os efeitos da medida liminar, inclusive impedindo que o
impetrado volte a fazer piada ou ameaças contra os advogados que atuam naquela Comissão."
'Cf. artigo de Leonardo José Carneiro da Cunha publicado no livro Comentários à nova lei do
mandado de segurança, 2010, p, 87.
8Entre outros autores ver: Gregório Assagra de Almeida, Manual das ações constitucionais, 2007,
p. 440-441.
9Súmula 625 do STF: "Controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado
de segurança".
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sobres os fatos alegados e, pois, dizem mais respeito à prova produzida do que ao
direito em si.

30. E, aqui cabe citar, o que disse Hely Lopes Meirelles 10, sob a ótica do ilustre
José Afonso da Silva:

"Direito Líquido e Certo [no conceito de Hely Lopes Meireiles, aceito pela
doutrina e pela jurisprudência] é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos
os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se a sua existência for
duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança. Embora possa ser defendido por outros meios judiciais."
[Curso de Direito Constitucional Positivo, 2014, p. 450]

31. Correto dizer, portanto, que o constituinte criou um novo tipo de
mandado de segurança - o coletivo - e manteve a exigência de que para ambos
(individual e coletivo) há de ser demonstrada a existência de direito líquido e certo.

32. É que a expressão direito líquido e certo tem natureza processual e está
ligada à exigência de prova pré-constituída (prova documental) que não deixa
dúvidas sobre os fatos alegados, de forma a torná-los dentro do processo
objetivamente incontestáveis."

33. Em outras palavras, por mais complexo que seja o direito alegado é cabível
mandado de segurança se não existem dúvidas sobre os fatos alegados pelo
impetrante. Não se abre no rito do mandado de segurança uma fase probatória,
pois.

34. Não discrepa desse entendimento, a melhor doutrina", citando
precedente do Supremo Tribunal Federal:

"A análise de seus precedentes [se refere à súmula 625 do STF] revela que a
ideia contida nessa enunciado (ao contrário do que sua realização literal

10A opção pela citação do saudoso Hely Lopes Meireiles com base no livro de José Afonso da Silva
se deu em razão do fato que ela é anterior às modificações pelas quais passaram o livro original do
nobre administrativista. E comum a citação do livro do Hely Lopes Meireiles sem a expressa
menção de que a obra foi bastante alterada com as atualizações posteriormente realizadas. Era um
livro de controle difuso (não tratava das ações do controle concentrado), virou um livro de controle
concentrado. O leitor muitas vezes fica sem saber a parte original e a parte atualizada.
"Na doutrina; "Ou seja, [direito líquido e certo] é aquele fato que, logo quando do ajuizamento da
ação, pode ser atestado com base nas provas documentais que já vão apensadas (anexas) à petição
inicial". (Edem Nápoli, Direito constitucional, 2017, p. 151).
`Cassio Scarpinella Bueno, Curso sistematizado de direito processual civil - direito processual
coletivo e direito processual público, vol. 2. tomo III, 2010, p. 40-41.
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sugere é a de identificar, pura e simplesmente, o conceito de direito líquido e
certo como um conceito processual (de função processual), que quer
significar a necessidade de o impetrante apresentar-se em juízo munido de
prova pré-constituída - daí a referência ao mandado de segurança, por vezes,
como 'processo documental" -, sendo descabido o mandado de segurança
para reexaminar fatos ou provas, assim, por exemplo, aquelas produzidas no
âmbito de processo administrativo (STF, Pleno, MS 26.163, rei. Mm.
Cármen Lúcia, j. un. 24.4.2008, DJe 4.9.2008)". [sem negrito no original]

35. No caso em tela, constata-se que há controvérsia quanto aos fatos,

36. Na inicial, afirma-se:

O Senador Otto, então, se irritou: 'Vou chamar a Polícia Legislativa para tirar
o senhor daqui. Ou o senhor pede desculpas ou eu lhe tiro agora daqui".
Mas o pedido do Senador não chegou a ser de fato cumprido, e a crise foi
resolvida após a intervenção dos outros senadores.
Veja, Excelência, o Senador Otto chegou ao absurdo de pedir que a polícia
legislativa o tirasse da comissão, gesto vil de constrangimento e desrespeito.

37. Nas informações restou alegado que "tudo não passou de um grande mal-
entendido' pois "o advogado Toron ressaltou que tem respeito pelo
SenadorAlencar. Por sua vez em tom ameno, o Senador Alencar disse que a
intenção era fazer um elogio ao advogado' Inclusive, ao final da situação posta, no
microfone da tribuna, "o advogado Toron disse que houve um grande mal-
entendido"

"Quero reafirmar o respeito e a admiração que tenho por Vossa Excelência. O
senhor se referiu a mim como estando corado diante da falta de coragem. Eu
entendi assim, e reagi porque entendi injusta. Mas, diante da fala de Vossa
Excelência, que é um homem sábio, culto, me vejo com absoluta tranquilidade
para dizer que tudo não passou de um grande engano e que vossa excelência
não é um homem covarde", disse Torori. Na sequência, o Senador Alencar
cumprimentou com um aperto de mão Toron e Carlos Wizard, e a sessão foi
retomada".

38. O Diretório do Partido Trabalhista Brasileiro, ao requerer seu ingresso no
feito como amicus curiae, mencionou que:

( ... ) fazem-se preenchidos os requisitos relevância-representatividade. A
relevância resta configurada, já que o Wrir busca ver respeitada a Constituição
Federal e as prerrogativas de uma categoria profissional que se mostra essencial
à concretização de um Estado Democrático de Direito e à própria Carta
Constitucional, o que se mostra como relevante interesse público. Nesse
sentido, a Agremiação Requerente ajuizou, em 2020, a ADPF n° 719, para
debater tema que se assemelha com o tema ora debatido.
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A jurisprudência dessa e. Corte é no sentido de admitir o ingresso de Amicus
Curie em sede de Mandado de Segurança, citando-se como exemplo o que
restou decidido no MS 35.196, Rei. LUIZ FUX, julgado em 03/08/2018, MS
32.451, Rei. EDSON FACHIN, julgado em 25/06/2021, MS 34.483,
Rel.DIAS TOFFOLI, julgado em 05/12/2016, MS 32.033, Rel. GILMAR
MENDES, julgado em 28/05/2013. [negrito no original]

39. A controvérsia sobre os fatos mostra-se ainda maior quando a Advocacia-
Geral da União requereu a sua admissão como amiga da corte e alegando: "Nesse
sentido, a importância da decisão dessa Suprema Corte, na espécie, vai além de
garantir o correto tratamento dados aos advogados públicos e privados no âmbito
da Comissão Parlamentar de Inquérito que trata da Pandemia COVID-19'

40. E, mais recentemente, a Seccional do Distrito Federal peticionou
relatando novos fatos do seguinte modo:

Conforme verifica-se em todos canais televisivos de comunicação em
massa,sites de notícias, jornais impressos de grande circulação nacional, videos
de grupos de WhatsApp e inclusive na própria transmissão ao vivo via
TV/Rádio Senado, o Presidente da CPI, de modo ríspido, desrespeitoso e
soberbo, expulsou da sessão, aos gritos, um dos advogados que acompanhavam
o depoimento do investigado Luciano Hang. (destaque no original)

41. Todas essas manifestações revelam que os fatos são controversos, pois ou
tratam de outros acontecimentos (aumentando a causa de pedir do writ) ou não
confirmam a existência e a certeza dos fatos narrados na inicial.

42. Em verdade, a inicial do mandado de segurança quase se assemelha a uma
arguição de descumprimento de preceito fundamental` quando foi admitida, por
exemplo, para discutir decisões judiciais, tal como se deu na ADPF 101 (caso de
importação de pneus usados). A cada nova sessão da CPI da Pandemia seria
acrescentada uma nova causa de pedir, um novo fato ocorrido. E, ao final, o
Supremo Tribunal Federal decidiria acerca do correto modo de aplicação do
preceito fundamental que fora violado." Não se afigura razoável e adequado o uso
do mandado de segurança como sucedâneo das ações do controle concentrado.

43. Desse modo, constata-se que a impetração, assim, de writ sem a existência
devida de prova pré-constituída, em não sendo possível concretamente a emenda da
inicial para adaptação à ação e ao rito cabíveis, poderá gerar a própria extinção do
processo do mandado de segurança. O que não significa, como se sabe, que o
direito acaso violado não possa ser buscado por outras vias processuais.

13 Regulamentada pela lei n. 9882, de 1999.
"Lei n. 9.882, de 1999, Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos
responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação
e aplicação do preceito fundamental.
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44. Ora, do impetrante se espera a demonstração, já com a inicial, no que
consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver reconhecida pelo
Judiciário, não havendo espaço para que demonstre sua ocorrência no decorrer do
procedimento.

45. O que é fundamental, em sede de mandado de segurança, é a possibilidade
de apresentação de prova documental do que alegado pelo impetrante e a
prescindibilidade de produção de outras provas ao longo do procedimento. Nisso
reside a noção de direito líquido e certo.

46. Dito isso, cabe notar que a impetração do presente wrir se deu com base
no inciso LXIX do artigo 50 da Constituição, vale dizer tratou-se de mandado de
segurança individual. Ou seja, a Seccional do Distrito Federal impetrou mandado
individual. E aqui parece residir um outro problema - além da ausência da
demonstração com prova pré-constituída de direito líquido e certo - do presente
mandado de segurança.

47. É que os precedentes do Supremo Tribunal Federal [MS 23,576 e MS
25.617, decisões monocráticas do Min. Celso de Mello] utilizados no presente writ
pela impetrante parecem demonstrar uma dissonância entre o agora pleiteado e a
jurisprudência atual da corte suprema.

48. No MS 23.576, o Mm. Celso de Mello afirmou:

'Tendo-se em consideração o encerramento da fse investigatória da
CPI/Narcotráfico, entendo que o acolhimento de tais ponderações - não
obstante respeitáveis - culminaria por transformar o mandado de segurança,
que supõe fato concreto, atual e lesivo ao direito subjetivo daquele que o
impetra, em inadmissível medida processual de caráter normativo, dando lugar
à denominada segurança normativa, cuja existência, segundo adverte HELY
LOPES MEIRELLES ("Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil
Pública, Mandado de Injunção, 'Habeas Data'", p. 89, item 11. 15, 20a ed,
atualizada por Amoldo Wald, 1998, Malheiros), não é admitida pelo
ordenamento positivo nacional: "Não se confunda ( ... ) segurança preventiva
com segurança normativa. O nosso sistema judiciário admite aquela e rejeita
esta. Segurança preventiva é a que se concede para impedir a consumação de
uma ameaça a direito individual em determinado caso; segurança normativa
seria a que estabelecesse regra geral de conduta para casos futuros,
indeterminados. A Justiça Comum não dispõe do poder de fixar normas de
conduta, nem lhe é permitido estender a casos futuros a decisão proferida no
caso presente, ainda que ocorra a mesma razão de decidir em ambas as
hipóteses. Embora se reitere a ilegalidade em casos idênticos, haverá sempre
necessidade de urna decisão para cada caso, sem que os efeitoS da sentença
anterior se convertam em regra para as situações futuras. E assim é porque a
sentença concessiva da segurança apenas invalida o ato impugnado, deixando
intacta a norma tida por ilegal ou inconstitucional até que outra norma de
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categoria igual ou superior a revogue ( ... )." (grifei) Esse mesmo entendimento -
que resalta não existir, em nosso sistema jurídico, o instituto da segurança,
normativa, destinada a reger situações futuras e indeterminadas - é também
perfilhado por autorizado magistério doutrinário (ALFREDO BUZAID, 'Do'
Mandado de Segurança", vol. 1, p. 243, item ii. 158, 1989, Saraiva) e
prestigiado, ainda, pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(RTJ 1071205, Rel. Min. RAFAEL MAYER). [negrito nosso]

49. Ou seja, não conheceu do mandado de segurança: "Sendo assim, tendo
presentes as razões expostas, e por não mais subsistir o interesse de agir do ora
impetrante, declaro extinto este processo mandamen tal, sem julgamento de
mérito.Arquivem-se os presentes autos"

50. No MS 25.617, o Min. Celso de Mello afirmou:

Episódios recentes, contudo, ocorridos no âmbito de Comissões Parlamentares
de Inquérito, de que resultaram graves e injustas restrições ao exercício, por
Advogados, das prerrogativas profissionais de que se acham investidos, por
efeito do art. 70 da Lei n° 8.906/94, tornam prudente o acolhimento da
postulação cautelar ora deduzida pelo Conselho Seccional da OAB/DF, a
quem assiste plena legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança
coletivo, na condição de substituto processual (RTJ 150/104 - RTJ 165/714),
em defesa "dos interesses de seus membros,.." (CF, art. 5 0, inciso LXX),
notadamente em tema de proteção e preservação da integridade das
prerrogativas profissionais dos Advogados. ( ... ) [negrito nosso]

51. Ora, os casos citados [RMS 21514, RTJ 150/104; e o RE 182.543, RTJ

165/714] não tratam especificamente das seccionais da OAB. O primeiro é

referente à Confederação Nacional da Agricultura; o segundo se relaciona com a

associação dos funcionários aposentados e pensionistas da Vasp (AFAPV).

52. A conclusão que se extrai é a de que nenhuma das duas decisões mostra-se

apta a sustentar eventual legitimidade da seccional da OAB. A primeira porque viu

no pedido da seccional da OAB a tentativa de criação de uma sentença normativa,

algo inexistente no ordenamento jurídico brasileiro. E a segunda porque não se

ateve ao exame da atuação da seccional da OAB no âmbito do Supremo Tribunal

Federal. Destaque-se ainda o fato incontroverso de que nenhuma das duas decisões

monocráticas restou chancelada por órgão colegiado do tribunal.
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53. Por outro lado, quando se trata de mandado de segurança coletivo` (inciso
LXX do artigo 50 da Constituição) a doutrina` e a jurisprudência inclinam-se no

sentido de atribuir somente ao conselho federal da OAB a possibilidade de atuar

no Supremo Tribunal Federal.

54. Nos autos do Mandado de Segurança n° 23.448, impetrado por Roberto

Cruz Moysés, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do

Sistema Financeiro, o Ministro Relator Sidney Sanches deixou de conceder

medida liminar para salvaguardar os direitos do impetrante aos sigilos bancário,
fiscal e telefônico.

55. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, interveio no

processo requerendo fosse admitida nos autos na qualidade de litisconsorte ativa

ou como assistente litisconsorcial do impetrante. Contudo, o Ministro Relator

indeferiu o pedido de intervenção, fundamentando que "a ela (Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo) legitimado apenas, perante o

Supremo Tribunal Federal, o respectivo Conselho Federal (arr. 45, II, e 54, II, da

Lei 8.906, de 4.7.94, Estatuto da O.A.B'

56. Inconformada, a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado

de São Paulo interpôs Agravo Regimental. O Plenário do Supremo Tribunal

Federal, em 1° de julho de 1999, decidiu, por unanimidade, conhecer e negar

provimento ao Agravo regimental da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil

de São Paulo, tendo em vista a sua ilegitimidade para intervenção no processo, vez

que, conforme consta do voto condutor do Ministro Sidney Sanches, "perante  o
Supremo Tribunal Federal, há de atuar o órgão supremo da O.A.B, que é seu

Conselho Federal, nos termos do l° do art. 45 c/c art 54, II" do Estatuto da

OAB. "(sublinhado no original)."

57. Nos autos do Mandado de Segurança n o 2344418, o Ministro Maurício

Correa excluiu do polo ativo a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São

Paulo. Em sede de Agravo Regimental interposto pela Seccional Paulista, fazendo

""Destaca-se que o mandado de segurança coletivo é instituto genuinamente brasileiro, sem
previsão em qualquer outro ordenamento jurídico" (Yasmine Lopes, Direito e processo coletivo
para concursos da advocacia pública, 2021, p. 208).
16"Por fim, é importante sublinhar que o Conselho Federal da OAB, embora não conste no rol da
Constituição Federal, possuiria legitimidade, de acordo com o art. 54, XIV, do Estatuto da OAB".
(José Roberto Mello Porto, Processo coletivo, 2020, p. 125).
`Agravo em mandado de segurança n. 23.448, acórdão publicado em 24.09.99.
"Decisão monocrática no MS 23444 AgR publicada em 21.08.00.
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referência ao julgado do AGRMS n° 23448/DF, decidiu o Ministro Maurício
Correa, em 10 de agosto de 2000:

"10. Em consequência, o agravo regimental interposto pela Ordem dos
Advogados do Brasil' Secção de São Paulo perde também seu objeto. Aliás,
mesmo que assim não fosse, não poderia prosperar, visto que esta Corte já
decidiu que 'a interpretação conjunta dos artigos 45, 1 e II, § 1° e 2 0, 54, II, 57
e 49 do Estatuto da OAB (Lei n o 8.906de 04.07.94) leva à conclusão de que,
perante o Supremo Tribunal Federal, em processo de Mandado de Segurança,
de sua competência originária, somente o órgão supremo da OAB, ou seja, seu
Conselho Federal, tem legitimidade para intervir. Não, assim, os Conselhos
Seccionais.( ... )Agravo do Conselho Seccional de são Paulo, da OAB
conhecido, mas improvido" (AGRMS n o 23.448/DF, Sydney Sanches, DJ de
24,09.99)."

58, Recentemente, convém destacar, que, nos autos do Mandado de Segurança
no 38196, impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito

Federal, a Ministra Cármen Lúcia negou seguimento ao Mandado de Segurança,
nos termos seguintes:

"É de conhecimento primário que a legitimidade para impetrar o mandado de
segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou
ameaçado de lesão por ato de autoridade pública.
Nas palavras de Hely Lopes Meireles, "o impetrante, para ter legitimidade
ativa, há de ser o titular do direito individual ou coletivo para o qual pede
proteção pelo mandado de segurança. ( ... ) O essencial é que o Impetrante
tenha direito subjetivo próprio (e não simples interesse) a defender em juízo.
Não há confundir interesse com direito subjetivo líquido e certo, que é o único
protegível por mandado de segurança (Mandado de segurança, ação popular,
ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 35a ed. São Paulo:
Malheiros, 2013, p. 68).
Pelo que se dispõe no art. 18 do Código de Processo Civil, "ninguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico". O inc. II do art. 54 da Lei n. 8.906/94 autoriza o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a "representar, em juízo
ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos advogados."
A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal não
comprova dispor de legitimidade ativa ad causam para, em nome próprio,
requerer a "anulação dos Requerimentos ris. 1373/2021 e 1.442/2021,
aprovados no âmbito da CPI da PANDEMIA", em beneficio de Thaís Amaral
Moura. Não se comprovou sequer que ser inscrita nos quadros da referida
seccional. Na petição inicial, consta a informação de que ela seria inscrita na
Seccional da OAB do Rio de Janeiro sob o n. 200.051.
É certo que este dado também não alteraria a situação jurídico-processual
quanto à legitimidade para a presente ação. Mas assinala dificuldades
intransponíveis para o conhecimento e regular seguimento deste processo."
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59. Por fim, mas não menos importante, cabe frisar sempre a possibilidade de
concessão de habeas corpus de ofício pelo Supremo Tribunal Federal' 9 . Foi o que
aconteceu, por exemplo, na Reclamação n. 24,506:

Ante o exposto, indefiro a liminar requerida.
Todavia, por reputar configurado flagrante constrangimento ilegal, passível de
correção por hdbeas corpus de ofício quando do julgamento de mérito da ação,
determino cautelarmenre, sem prejuízo de reexame posterior, a revogação da
prisão preventiva de Paulo Bernardo Silva, decretada nos autos do processo no
5854-75.2016.403.6181.
Determino, ainda, que o Juízo Federal da 6 a Vara Criminal Especializada em
Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores da
Seção Judiciária de São Paulo avalie a necessidade, se for o caso, de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, dentre aquelas previstas no art. 319,
incisos 1, II, III, IV, V e IX, e no art. 321, ambos do Código de Processo
Penal.
Comunique-se, solicitando à autoridade reclamada informações (RISTF, art.
157) específicas a respeito das alegações do reclamante em sua exordial, no
sentido de que as diligências levadas a cabo pela autoridade policial e pelo
Parquet Federal, estariam direcionadas tanto às condutas imputadas ao
reclamante quanto às da Senadora Gleisi.
(Reclamação 24.506, decisão monocrática do Ministro Dias Toifoli, de
29.6.16, DJE 30.6.16)

60,	 Finalizando: se o caso é de concessão de liminar seria mais prudente que
ela se desse em sede de habeas corpus.2° A uma, porque a origem da impetração do

' 9Na doutrina sobre casos de concessão de oficio, ver: Uadi Lammêgo Bulos, Curso de Direito
Constitucional, 2017, página 756.
20 Afirmou-se, em outra oportunidade (MS 38.178):

"21. Desse modo, há de ser convertido em habeas corpus instrumento processual adequado para
a salvaguarda do direito de ir e vir - o mandado de segurança originalmente impetrado pela OAB/
DF.
22. A propósito dessa possibilidade, confira-se:

Não é cabível o mandado de segurança para a tutela do direito de ir, vir e ficar pleiteado
pelo impetrante, mas, sim o "habeas corpus". Tendo em vista, porém, o âmbito de
competência desta Corte, a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais
praticados e a natureza do pedido objeto da impetração, deste se conhece como "habeas
corpus". (STF - MS 22,289, Pleno, Rei. Mm. Moreira Alves, DJ 17/5/1996)

23. Partindo da premissa de que o habeas corpus é o instrumento processual adequado na espécie,
não se fazem necessárias maiores incursões sobre a legitimidade ativa da entidade de classe,
autoafirmada na petição inicial com base nos arts. 44 e 54, ambos da Lei 8.906/941.
24. Isso porque, em regra, admite-se no âmbito do habeas corpus que qualquer pessoa postule
direito alheio em nome próprio, podendo, ademais, a parte impetrante ser pessoa física ou jurídica,
com ou sem representação por advogado, desde que atue em prol dos direitos do paciente, razão
pela qual alguns defendem tratar-se de uma "legitimidade universal" (cf. STF - HC 202.968, Mm,
Nunes Marques, DJ 8/9/2021).
25. No mesmo passo, enaltecendo o direito protegido pela ação constitucional, dispõe a Lei n°
8.906/94 (Estatuto da Advocacia), em seu art. 1°, § 10, que "mio se inclui na atividade privativa de
advocacia a impetração de 'babeas corpus'em qualquer instância ou tribunal"
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presente wrir, como se viu, parte de uma suposta violação ao direito de locomoção.
E a duas, porque o mandado de segurança ostenta caráter residual 21, só sendo
possível a sua impetração quando não é cabível nem habeas corpus nem habeas
data.

61. Diante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo
não cabimento do mandado de segurança face a ilegitimidade do impetrante e a
ausência de certeza processual quanto ao substrato fático em que constatável
direito líquido e certo.

o

26. Esse Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo, firmou jurisprudência no sentido de que "o
habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de
locomoção do paciente que, para a consecução dessa finalidade, conta, em regra, com irrestrita
legitimidade ativa" (STF - HC 159.995 AgR, 2 a Turma, Rei. Mm. Edson Fachin, DJ 3/5/2019.
Destacado), bem assim de que "todo cidadão é parte legítima para impetrar ação de habeas corpus,
independente de qualificação profissional" (STF - HC 80.674, 2a Turma, Rei. Mm. Nelsonjobim,
DJ 17/8/2001)."
`Na doutrina sobre o caráter residual do mandado de segurança: Cassio Scarpirielia Bueno, A nova
lei do mandado segurança, 2009, p. 10.
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