
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 34.615 DISTRITO 
FEDERAL

RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO

IMPTE.(S) :PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL 
ADV.(A/S) :ANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI E 

OUTRO(A/S)
IMPDO.(A/S) :PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

DESPACHO: Trata-se de  mandado  de  segurança,  com  pedido  de 
medida  liminar,  impetrado por  agremiação  partidária  contra o  decreto 
presidencial de nomeação do Senhor Wellington Moreira Franco, investido 
no cargo de Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da 
República.

Alega-se,  na  presente  causa  mandamental,  que  esse  ato  de  nomeação 
mostrar-se-ia destituído  de validade jurídica, porque viciado  por desvio de   
finalidade,  eis  que  objetivaria,  mediante  alteração  do  foro  competente, 
comprometer o “processamento de eventual denúncia, atrapalhando, sobremaneira,  
o exercício regular da jurisdição”:

“O ato praticado implica intervenção direta,  por  ato  do  
Senhor Presidente da República, em Órgãos do Poder Judiciário, com 
deslocamento de competências  e obstrução da Justiça. E esta é a  
finalidade  da  atuação  do  senhor  Michel  Temer  –  modificar a  
competência,  constitucionalmente  atribuída,  de  órgãos  do  Poder  
Judiciário.  As  investigações contra  o  Sr.  Moreira  Franco,  que  
tramitam perante  a  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba,  seriam 
deslocadas  para  a  2ª  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  
instância  onde  tramitam as  investigações  da  Lava  Jato  dos  
privilegiados pelo foro.” (grifei)

Sendo esse o quadro em  cujo  âmbito  se  delineia  a  postulação 
mandamental  deduzida pela  agremiação  partidária  ora  impetrante, 
entendo,  por razões de prudência,  e apenas para efeito de apreciação do 
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pedido cautelar, que se impõe ouvir, previamente, o Senhor Presidente da 
República,  para  que  se  manifeste,  especificamente,  na  condição  de  
autoridade apontada como coatora, sobre a pretendida concessão de medida 
liminar  e,  ainda,  sobre  a  questão  pertinente  à  legitimidade ativa “ad  
causam”  de  partidos  políticos  para  o  ajuizamento de  mandado  de 
segurança coletivo em tema de proteção jurisdicional a direitos ou interesses 
metaindividuais,  considerada,  na  matéria,  além do  estatuto  de  regência 
aplicável às ações de mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 21), 
também a existência de precedentes colegiados que o Supremo Tribunal 
Federal  firmou em julgamentos plenários (MS 22.764-QO/DF,  Rel.  Min. 
NÉRI DA SILVEIRA – RE 196.184/AM, Rel. Min. ELLEN GRACIE),  bem 
assim decisões monocráticas de eminentes Ministros  desta Corte Suprema 
(MS 33.738/DF,  Rel.  Min. CÁRMEN LÚCIA –  MS 34.196/DF,  Rel.  Min. 
ROBERTO BARROSO – RE 566.928/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO).

Desse modo,  solicite-se tal pronunciamento ao Senhor Presidente da 
República,  estabelecido,  para esse específico fim,  o prazo de  24  (vinte  e 
quatro) horas,  sem prejuízo da ulterior requisição de informações que lhe 
será dirigida nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009.

Publique-se.

Brasília, 09 de fevereiro de 2017 (22h35).

Ministro CELSO DE MELLO
Relator
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