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Petição/STF nº 17.201/2016

DECISÃO

MANDADO  DE  SEGURANÇA  – 
MEDIDA  ACAUTELADORA  – 
ALEGAÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  – 
IMPROCEDÊNCIA.

1.  O  assessor  Dr.  Rodrigo  Crelier  Zambão  da  Silva  prestou  as 
seguintes informações:

Mariel  Márley  Marra,  na  Petição/STF  nº  17.201/2016, 
aponta  o  descumprimento da medida  acauteladora.  Segundo 
narra,  o  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados  teria 
demonstrado, de forma inequívoca, a intenção de contrariar o 
pronunciamento liminar no tocante à instauração da Comissão 
Especial  alusiva  ao  processo  de  impedimento  do  Vice-
Presidente  da  República.  Evoca  o  artigo  26  da  Lei  nº 
12.016/2009, a versar configuração de crime de desobediência, 
ante  o  desrespeito  a  decisões  formalizadas  em  mandado  de 
segurança.  Requer  seja  determinada  a  observância  da 
providência  no prazo de 24 horas,  sob pena da aplicação de 
multa,  consoante dispõe o artigo 537 do Código de Processo 
Civil.

A  autoridade  dita  coatora,  nas  informações,  diz  do 
atendimento  da  liminar.  Esclarece  que  o  Presidente  da  Casa 
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Legislativa  já  formalizou  o  ato  de  instauração  da  comissão, 
tendo expedido ofícios às lideranças partidárias, considerada a 
necessidade  de  apontamento  dos  integrantes  do  colegiado, 
presentes as balizas definidas na ação de descumprimento de 
preceito  fundamental  nº  378,  redator  do  acórdão  ministro 
Roberto  Barroso.  Destaca  não  haver  preceito  no  Regimento 
Interno  da  Câmara  dos  Deputados  a  fixar  prazo  para  a 
indicação  de  parlamentares  no  âmbito  do  processo  político-
criminal. Articula com a ausência de definição interna quanto à 
observância  dos  artigos  28,  §  1º,  e  45,  §  3º,  do  aludido  ato 
normativo.

O processo encontra-se concluso no Gabinete.

2.  Percebam  os  parâmetros  revelados.  Formalizado  o  ato  de 
constituição da Comissão Especial e expedidos os ofícios por meio dos 
quais  solicitada,  aos  líderes  partidários,  em  obediência  à  medida 
acauteladora  implementada,  a  designação  dos  Deputados  titulares  e 
suplentes do colegiado disciplinado no artigo 218,  §  2º,  do Regimento 
Interno  da  Câmara  dos  Deputados,  descabe  acolher  a  alegação  de 
descumprimento,  sem  prejuízo  de  nova  análise,  caso  demonstrado  o 
intuito protelatório da autoridade apontada como coatora.

3. Ante o quadro, indefiro o pedido.

4. Publiquem.

Brasília, 19 de abril de 2016.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator
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