
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 33.920 DISTRITO 
FEDERAL

RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO

IMPTE.(S) :RUBENS PEREIRA E SILVA JUNIOR 
ADV.(A/S) :RENATO FERREIRA MOURA FRANCO 
IMPDO.(A/S) :PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. 
“IMPEACHMENT”.  IMPUGNAÇÃO AO 
ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS  “que  recebeu”  DENÚNCIA, 
POR  SUPOSTO  CRIME  DE 
RESPONSABILIDADE,  OFERECIDA 
CONTRA  A  PRESIDENTE  DA 
REPÚBLICA.  IMPETRAÇÃO 
MANDAMENTAL,  POR  DEPUTADO 
FEDERAL, EM  FAVOR DA  CHEFE  DO 
PODER  EXECUTIVO  DA  UNIÃO,  SOB 
ALEGAÇÃO DE QUE SE NEGOU A ELA A 
GARANTIA DO  CONTRADITÓRIO 
PRÉVIO E DO “DUE PROCESS OF LAW”. 
HIPÓTESE  CONFIGURADORA  DE 
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. 
INADMISSIBILIDADE DA DEFESA,  EM 
NOME PRÓPRIO,  DE  DIREITO  ALHEIO 
FORA DAS  HIPÓTESES  LEGAIS  (CPC, 
ART.  6º).  INOCORRÊNCIA,  NO  CASO, 
DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A QUE SE 
REFERE O ART. 3º DA LEI Nº 12.016/2009. 
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CONSEQUENTE  INEXISTÊNCIA DE 
LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA OU 
ANÔMALA DO  IMPETRANTE. 
DOUTRINA.  PRECEDENTES. 
MANDADO  DE  SEGURANÇA  NÃO 
CONHECIDO.
  

DECISÃO: Trata-se de  mandado  de  segurança,  com  pedido  de 
medida liminar,  impetrado contra ato do Senhor Presidente da Câmara 
dos Deputados  que ordenou  o processamento de denúncia  formulada 
contra a Senhora Presidente da República por alegada prática de crime de 
responsabilidade.

O ora impetrante, que é Deputado Federal, pretende a invalidação do 
ato  “(…)  que  recebeu a  denúncia por  crime  de  responsabilidade  contra a  
Presidente da República (…)”, em ordem a assegurar à denunciada o direito  
ao  contraditório  prévio,  de  tal  modo que,  desconstituída a  decisão  ora 
impugnada,  seja determinado à autoridade apontada como coatora que 
“(...)  notifique a Presidente da República para apresentar resposta,  nos  
termos do  art.  38  da  Lei  nº  1079/50,  do  ‘caput’  do  art.  514  do  Código  de  
Processo Penal e do ‘caput’ do art. 4º da Lei nº 8.038, de 1990” (grifei).

O impetrante  requer,  liminarmente,  a suspensão cautelar da “(...)  
eficácia  da  decisão  que  recebeu  a  denúncia por  crime  de  responsabilidade  
contra a Presidente da República, até o julgamento do mérito deste mandado  
de segurança” (grifei).

O autor da presente ação mandamental,  para justificar a pretensão de 
ordem jurídica que deduziu perante esta Corte, sustenta que “É dever do  
Presidente  da  Câmara  dos  Deputados  (…),  ao perceber que  a  denúncia  por  
crime de responsabilidade preenche os requisitos formais, notificar a Presidente  
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da República  para responder por escrito à acusação para,  somente depois 
de juntada a resposta aos autos, proceder à análise da justa causa” (grifei).

Sendo esse o contexto,  passo  a  examinar a  postulação  em  causa, 
fazendo,  no entanto,  considerações prévias,  que tenho por indispensáveis  à 
análise do pleito em referência.

É inquestionável que  a  existência  de  controvérsia  jurídica 
impregnada de relevo constitucional legitima o exercício,  por esta Suprema 
Corte,  de  sua  atividade  de  controle, que  se  revela  ínsita  ao  âmbito  de 
competência que a própria Carta Política lhe outorgou.

Isso significa reconhecer que  a  prática  do  “judicial  review”  –  ao 
contrário do que muitos erroneamente supõem e afirmam – não pode ser 
considerada um gesto de indevida interferência jurisdicional na  esfera 
orgânica do Poder Legislativo.

É preciso,  por isso mesmo, insistir na asserção de que a jurisdição 
constitucional  qualifica-se como  importante  fator  de  proteção  dos 
direitos  e  garantias  individuais  (e  das  liberdades  públicas  em  geral), 
qualquer que  seja  o  órgão  estatal  de  que  emane o  ato  alegadamente  
transgressor do texto da Constituição da República.

A discrição dos corpos legislativos não se legitima quando exercida 
em desarmonia com os limites estabelecidos pelo estatuto constitucional, 
eis que as  atividades  dos  Poderes  do  Estado  sofrem os  rígidos  
condicionamentos que  lhes  impõe  a  Constituição  da  República, 
especialmente nas hipóteses de imposição de sanção punitiva,  ainda que 
de índole política, como a decretação da perda do mandato presidencial.

Não custa rememorar, neste ponto, que tal entendimento – plenamente   
legitimado pelos princípios que informam o Estado Democrático de Direito e   
que regem,  em nosso sistema institucional,  as relações entre os Poderes da 
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República – nada mais representa senão um expressivo reflexo histórico da 
prática  jurisprudencial do  Supremo  Tribunal  Federal  (RTJ 142/88-89  – 
RTJ 167/792-793 – RTJ 175/253 – RTJ 176/718, v.g.).

Essa visão do tema,  por sua vez,  que reconhece a plena legitimidade da   
intervenção jurisdicional em  processos  impregnados  de  elevado  coeficiente  
político,  como o processo de “impeachment”,  desde que invocada ofensa ou 
ameaça de lesão a direitos e garantias individuais (MS 20.941/DF, Rel. Min. 
ALDIR PASSARINHO –  MS 21.564/DF, Red. p/ o acórdão Min. CARLOS 
VELLOSO – MS 21.623/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – MS 21.689/DF, 
Rel.  Min.  CARLOS  VELLOSO,  v.g.),  é também compartilhada pelo   
magistério da doutrina (PEDRO LESSA, “Do Poder Judiciário”,  p.  65/66, 
1915,  Livraria  Francisco  Alves;  CASTRO  NUNES,  “Do  Mandado  de 
Segurança”,  p.  223,  item  n.  103,  5ª  ed.,  1956,  Forense;  PONTES  DE 
MIRANDA, “Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1, 
de 1969”, tomo III/644, 3ª ed., 1987, Forense; JOSÉ ELAERES MARQUES 
TEIXEIRA, “A Doutrina das Questões Políticas no Supremo Tribunal 
Federal”,  2005,  Fabris  Editor;  DERLY  BARRETO  E  SILVA  FILHO, 
“Controle  dos  Atos  Parlamentares  pelo  Poder  Judiciário”,  2003, 
Malheiros;  OSCAR  VILHENA  VIEIRA,  “Supremo  Tribunal  Federal: 
Jurisprudência Política”, 2ª ed., 2002, Malheiros, v.g.), cuja orientação, na  
matéria, tem sempre ressaltado, na linha de diversas decisões desta Corte 
Suprema,  que  “O Poder Judiciário,  quando  intervém  para assegurar as  
franquias  constitucionais  e  para  garantir a  integridade  e  a  supremacia  da  
Constituição, desempenha,  de maneira plenamente legítima, as atribuições que  
lhe conferiu  a própria Carta da República” (RTJ 173/806, Rel. Min.  CELSO 
DE MELLO, v.g.).

É imperioso assinalar,  portanto,  em face da alta missão de que se 
acha  investido  o  Supremo  Tribunal  Federal,  que os desvios jurídico- 
-constitucionais eventualmente praticados pelas Casas legislativas –  mesmo 
quando surgidos no contexto de processos políticos – não se mostram imunes 
à fiscalização judicial desta Suprema Corte, como se a autoridade e a força  
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normativa da Constituição  e das leis da República  pudessem, absurdamente, 
ser neutralizadas por estatutos  meramente regimentais  ou pelo suposto 
caráter  “interna  corporis”  do  ato  transgressor de  direitos  e  garantias 
assegurados pela própria Lei Fundamental do Estado.

Irrecusável,  desse modo,  que a índole política dos atos parlamentares  
não basta, só por si, para subtraí-los à esfera de controle jurisdicional, eis 
que sempre caberá a esta Suprema Corte,  mediante formal provocação da 
parte lesada, o exercício da jurisdição constitucional, que lhe é inerente, nos 
casos em que se alegue ofensa, atual ou iminente, a um direito individual, 
pois nenhum Poder da República tem legitimidade para desrespeitar a 
Constituição ou para ferir direitos públicos e privados de seus cidadãos.

Isso significa,  na fórmula política do regime democrático,  que nenhum 
dos Poderes da República está acima da Constituição e das leis. Nenhum 
órgão do Estado – situe-se ele no Poder Judiciário, no Poder Executivo ou   
no Poder Legislativo –  é  imune ao império das leis,  à força hierárquico-  
-normativa da Constituição e ao controle jurisdicional dos atos que pratique.

Assentadas tais  premissas,  passo a examinar a  pretensão 
mandamental ora deduzida pelo impetrante.

E, ao fazê-lo, reconheço não assistir legitimidade ativa “ad causam” ao 
ora impetrante, eis que este ajuizou a presente ação mandamental com o 
objetivo  inequívoco  de  resguardar  o direito da Senhora Presidente da 
República ao contraditório prévio no procedimento instaurado na Câmara 
dos Deputados  em virtude de denúncia  por suposta  prática de crime de 
responsabilidade.

Vê-se que o autor  postula,  na realidade,  em nome próprio,  nesta sede  
mandamental,  a defesa  de direito alheio (o direito da Senhora Presidente da 
República à observância do “due process of law” e da cláusula assecuratória da 
plenitude do direito de defesa).
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Evidente,  portanto,  que o autor da  presente  ação  mandamental,  ao 
assim proceder, age, inequivocamente, na condição de verdadeiro substituto 
processual,  sem que exista,  para tanto,  qualquer base normativa  que lhe 
permita investir-se de legitimação anômala ou extraordinária para efeito de 
instauração deste processo de mandado de segurança.

Como se sabe,  o  ordenamento  jurídico  pátrio  estabelece que 
“Ninguém poderá pleitear,  em nome próprio, direito alheio,  salvo quando 
autorizado por lei” (CPC, art. 6º – grifei).

Conclui-se, desse modo, presente o contexto em exame – e inocorrendo 
a hipótese excepcional a  que  se  refere  o  art.  3º  da  Lei  nº  12.016/2009 
(RTJ 152/493)  –,  que falece ao  ora  impetrante  legitimidade  ativa 
“ad causam” para ajuizar, em nome próprio, a presente ação mandamental, 
eis que, longe de vindicar a defesa de direito subjetivo próprio,  limitou-se a 
pleitear,  em  seu  nome,  a defesa da  integridade  de direito alheio (o  da 
Senhora Presidente da República). 

Cabe assinalar que  o  entendimento  que  venho  de  expor encontra 
apoio em  autorizado  magistério  doutrinário (HELY  LOPES  MEIRELLES, 
ARNOLDO  WALD  e GILMAR  FERREIRA  MENDES,  “Mandado  de 
Segurança  e  Ações  Constitucionais”,  p.  36,  item  n.  4,  34ª  ed.,  2012, 
Malheiros;  HUMBERTO  THEODORO  JUNIOR,  “Curso  de  Direito 
Processual  Civil”,  vol.  I/73,  item  n.  67,  41ª  ed.,  2004,  Forense; 
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “Instituições de Direito Processual 
Civil”,  volume  II/116,  item  n.  440,  4ª  ed.,  2004,  Malheiros;  VICENTE 
GRECO  FILHO,  “Direito  Processual  Civil  Brasileiro”,  vol.  I/78, 
item  n.  14,  17ª  ed.,  2003,  Saraiva,  v.g.),  cujas lições fazem  incidir,  em 
situações como a dos autos, a norma restritiva fundada no art. 6º do CPC.
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Impende registrar, ainda,  que essa orientação –  impossibilidade da 
legitimação  anômala,  por substituição processual,  fora das  hipóteses 
previstas  em  lei  –  tem o beneplácito da jurisprudência que  o  Supremo 
Tribunal Federal  firmou na matéria ora em análise (MS 20.902/DF, Rel. 
Min. CÉLIO BORJA – MS 22.444/SP, Rel.  Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.):

“Mandado de segurança. Legitimidade ativa. 
O mandado de  segurança  pressupõe a  existência  de direito  

próprio  do  impetrante.  Somente pode  socorrer-se  dessa  
especialíssima ação o titular do direito, lesado ou ameaçado de lesão,  
por ato ou omissão de autoridade.  A ninguém é dado pleitear, em 
nome  próprio,  direito alheio,  salvo  quando  autorizado  por  lei  
(art. 6º do CPC).

Não obstante a  gravidade  das  alegações,  evidente  é  a  
ilegitimidade do postulante e a falta de interesse processual. 

Pedido não conhecido.”
(RTJ 110/1026, Rel. Min. DJACI FALCÃO – grifei)

“Mandado de Segurança. Direito subjetivo. Interesse.
Descabe o mandado de segurança  quando o impetrante  não 

tem em vista a defesa de direito subjetivo, mas a de mero interesse  
reflexo de normas objetivas. Precedentes e doutrina. (...).”

(RTJ 120/328, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – grifei)

“Mandado de segurança. Legitimidade ativa: inexistência.
O mandado de segurança é medida judicial que só pode ser  

utilizada para defesa de direito próprio e direito do impetrante, 
e  não  para  defender  direito  potencial,  e  que  apenas  poderia  
eventualmente surgir se afastado aquele a quem o ato apontado como  
ilegal iria atingir. (...).”

(RTJ 120/816, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – grifei)
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“Mandado de Segurança.  Não cabe se o ato contra o qual é  
impetrado  não  fere direito  líquido  e  certo  do  impetrante.  A 
ninguém é dado pleitear em nome próprio  direito alheio,  salvo  
quando autorizado por Lei (CPC, art. 6º).

Impetração não conhecida.”
(RTJ 128/1138, Rel. Min. CARLOS MADEIRA – grifei)

“Mandado de segurança requerido  pelo  Impetrante,  na 
qualidade de cidadão brasileiro, contra ato de Comissão da Câmara  
dos Deputados,  tendente  a possibilitar a adoção da pena de morte,  
mediante consulta plebiscitária. 

Falta de legitimidade ativa do  Requerente,  por  falta  de  
ameaça  concreta  a  direito  individual,  particularizado  em  sua  
pessoa.”

(RTJ 139/783, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – grifei)

“– O autor da ação de mandado de segurança individual não 
pode pleitear,  em nome próprio,  a  tutela jurisdicional  de direito 
público subjetivo alheio,  salvo quando autorizado por  lei  (CPC,  
art. 6º). O impetrante do mandado de segurança individual, por não 
dispor de legitimação extraordinária para agir, não pode invocar  
a  proteção  jurisdicional  do  Estado  em favor  da generalidade dos  
participantes de um determinado concurso público.”

(RTJ 179/210-211, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 

“MANDADO DE SEGURANÇA (…) –  AJUIZAMENTO,  
EM NOME PRÓPRIO,  DE  AÇÃO  MANDAMENTAL 
OBJETIVANDO A PROTEÇÃO  DE DIREITO ALHEIO (…)  –  
INADMISSIBILIDADE –  CARÁTER EXCEPCIONAL DA 
LEGITIMAÇÃO  ATIVA  EXTRAORDINÁRIA OU ANÔMALA 
(CPC,  ART.  6º)  –  INOCORRÊNCIA,  NO  CASO,  DA 
HIPÓTESE EXCEPCIONAL A QUE SE REFERE O ART. 3º DA 
LEI  Nº  12.016/2009  –  PRECEDENTES –  DOUTRINA (…) – 
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”

(MS 33.844-AgR-MC/DF,  Rel.  Min.  CELSO DE MELLO, 
Pleno) 
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Sendo assim,  e em face das razões expostas,  não conheço da presente 
ação de mandado de segurança  por ilegitimidade ativa  “ad causam” de 
seu autor, restando prejudicado,  em consequência,  o exame do pedido de 
medida liminar.

Arquivem-se os presentes autos.

Publique-se.

Brasília, 03 de dezembro de 2015 (21h45). 

Ministro CELSO DE MELLO
Relator
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