MANDADO DE SEGURANÇA 22.972 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
IMPTE.(S)
ADV.(A/S)
IMPDO.(A/S)
IMPDO.(A/S)
IMPDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: JAQUES WAGNER E OUTRO(A/S)
: ALBERTO MOREIRA RODRIGUES
: PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
Decisão:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado conjuntamente por
JACQUES WAGNER, HÉLIO PEREIRA BICUDO, ARLINDO
CHINAGLIA JÚNIOR, SANDRA MEIRA STARLING e MIGUEL
SOLDATELLI ROSSETO, os quais, à época do ajuizamento, se
encontravam, todos eles, no efetivo desempenho de mandatos de
Deputado Federal.
Os
Impetrantes
se
insurgem
contra
ato
atribuído,
concomitantemente, aos Presidentes da Câmara dos Deputados, da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, bem como da Comissão
Especial criada naquela Casa Legislativa para analisar e proferir parecer
na Proposta de Emenda Constituição 20-A, autoridades tidas como
responsáveis pela tramitação da proposição legislativa em questão.
Em petição protocolizada em 4/6/2018 (Petição 35.362/2018), um dos
impetrantes – o Deputado Federal ARLINDO CHINAGLIA JÚNIOR –
informa que os demais impetrantes não mais estão no exercício do
mandato de Deputado Federal, razão pela qual deve a ação ser extinta
quanto a eles.
A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que “a perda
superveniente de titularidade do mandato legislativo tem efeito
desqualificador da legitimidade ativa do congressista” em situações como
a do caso em análise. Confira-se:
(...) a perda superveniente de titularidade do mandato
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legislativo tem efeito desqualificador da legitimidade ativa do
congressista que, apoiado nessa específica condição políticojurídica, ajuizou ação de mandado de segurança com o objetivo
de questionar a validade jurídica de determinado procedimento
que ambas as Casas do Congresso Nacional têm adotado em
matéria de apreciação de medidas provisórias. É que a
atualidade do exercício do mandato parlamentar configura,
nesse contexto, situação legitimante e necessária, tanto para a
instauração, quanto para o prosseguimento da causa perante o
STF (MS 27.971, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão.
monocrática, DJe de 1/8/2011)
O STF admite a legitimidade do parlamentar – e somente
do parlamentar – para impetrar mandado de segurança com a
finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação
de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições
constitucionais que disciplinam o processo legislativo.
(Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Rel. Min. MOREIRA
ALVES, RTJ 99/1031; MS 20.452/DF, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO, RTJ 116/47; MS 21.642/DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, RDA 191/200; MS 24.593/DF, Rel. Min. MAURÍCIO
CORRÊA, DJ de 8/8/2003, MS 24.667 AgR, Rel. Min. CARLOS
VELLOSO, DJ de 23/4/2004; MS 32.033, Red. Acórdão Min.
TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/2/2014).

Há, ainda, pedido de desistência formulado pelo impetrante
ARLINDO CHINAGLIA JÚNIOR. Dessa forma, possuindo o advogado
peticionante poderes específicos para desistir, conforme procuração
juntada às folhas 35 do documento 17 dos autos eletrônicos, defiro o
pedido.
Diante do exposto, excluo os Impetrantes JACQUES WAGNER,
HÉLIO PEREIRA BICUDO, SANDRA MEIRA STARLING e MIGUEL
SOLDATELLI ROSSETO do polo ativo da presente ação e, nos termos do
art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pelo impetrante,
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declarando EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 8 de junho de 2018.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente
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