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Exmo. Sr. Dr. Juiz Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal

Referência: Mandado de Segurança n° 33.844 – STF;

MÁRIO BARBOSA VILLAS BOAS,  impetrante  do  feito  em  epígrafe  e  já
devidamente qualificado nos autos, inconformado com a decisão monocrática que extinguiu o
feito sem apreciação do mérito vem, pela presente, em causa própria, com fulcro no disposto no
artigo 317 do Regimento Interno deste Tribunal, tempestivamente, interpor o presente

AGRAVO REGIMENTAL 

contra  o  referido  decisum.  Requer  o  ora  agravante  que  o  presente  agravo  seja  submetido  à
apreciação do órgão colegiado e provido pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

1 - DA DEVOLUTIVIDADE

1.1  Inicialmente, cabe delimitar com precisão o âmbito do presente recurso. O princípio da
devolutividade estabelece que somente a matéria impugnada pode ser objeto de apreciação na via
recursal. Tudo o que foi decidido e não EXPRESSAMENTE impugnado no recurso preclui e
sobre ele opera a coisa julgada material. Uma pesquisa feita em TODOS os órgãos recursais do
Poder Judiciário brasileiro, com exceção das turmas recursais do sistema dos juizados especiais
(documento  6),  mostrou  que  TODOS e  mais,  que  entendem  que  se  trata  de  matéria
constitucional.  Assim  é  que  esta  Corte  Suprema,  em  sua  função  de  guardiã-mor  da  ordem
constitucional  em  solo  pátrio,  mais  do  que  qualquer  outro  órgão  do  Poder  Judiciário  tem
obrigação de zelar por este preceito processual/constitucional.

1.2  Estabeleceu a decisão monocrática aqui hostilizada, verbis:
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(...) reconheço a inviabilidade da utilização, na espécie, da presente ação de mandado de segurança,
eis que  a parte ora impetrante  postula,  na realidade,  em nome próprio,  nesta sede mandamental,  a
defesa de direito alheio (o direito dos cidadãos em geral, de um lado, e as prerrogativas institucionais
do Congresso Nacional, de outro).
(...)
 Vê-se, desse modo, presente o contexto em exame, que falece ao ora impetrante legitimidade
ativa “ad causam”  para fazer instaurar,  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 do Congresso Nacional e o do Povo brasileiro).

1.3 Ou seja, estabeleceu a decisão ora atacada que o ora agravante postulou direito de que não
tem titularidade ao demandar prerrogativas institucionais do Congresso Nacional, eis que se trata
de direito difuso da totalidade dos cidadãos e da instituição – Congresso Nacional. Impugna o
agravante,  com  o  presente  recurso  este  ponto  da  decisão.  Afirma  o  ora  agravante  seu
entendimento de que é titular do direito demandado, independentemente de haver outras pessoas
que  possam,  eventualmente,  beneficiar-se  também  de  uma  eventual  decisão  favorável  ao
pleiteado.

1.4 Afirma ainda a decisão, verbis:

 Nem se diga,  ainda, que o ora impetrante,  em sua condição de  cidadão responsável, de
“integrante de um povo da América”,  desejoso  de viver sob regime democrático  e  de ver preservada
“(...) a atuação do Congresso Nacional num momento de intensa crise institucional” (grifei),  poderia
valer-se deste “writ” mandamental para a consecução de seus propósitos.

1.5 Impugna também o agravante este ponto da decisão eis que, entende, o artigo 1º da Carta
Democrática Interamericana – a não ser que este Tratado Internacional tenha sido denunciado
pelo Brasil – está em vigor e gera direito subjetivo ao impetrante, direito esse que, entende, pode
ser  objeto  de  demanda  judicial  por  qualquer  instrumento  processual,  inclusive  pela  via  do
Mandado de Segurança. Pode também, sempre segundo o entendimento do agravante, ser objeto
de demanda em Tribunal Internacional, eis que a fonte deste direito é um Tratado Internacional.

1.6 Afirma ainda a decisão, verbis:

Impõe-se ter presente,  quanto a esse fundamento,  que o Supremo    Tribunal Federal,  em
sucessivos pronunciamentos,  não tem admitido a impetração de mandado de segurança contra atos
emanados dos órgãos colegiados desta Corte ou de qualquer de seus Juízes, proferidos   em processos
de índole jurisdicional,  como o de que ora se cuida,  ressalvada,  unicamente,  a hipótese singular  de
decisão teratológica, de todo inocorrentena espécie em exame:

1.7 Esta parte da decisão precisa ser analisada com um cuidado todo especial. Ela estabelece
EXPRESSAMENTE:

1. Que É CABÍVEL o Mandado de Segurança contra atos do Supremo Tribunal Federal em
caso de decisão teratológica por parte deste;

2. É  possível  estabelecer  que  uma  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  é  ou  não  é
“teratológica” sem conhecer-lhe o mérito;
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3. A  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  atacada  pelo  presente  mandamus NÃO  é
teratológica.

1.8 Insurge-se o agravante contra somente dois dos três pontos listados acima: que é possível
estabelecer que a decisão atacada não é teratológica sem conhecer do mérito do presente writ e
que a decisão atacada não é teratológica. NÃO se insurge o agravante contra a decisão de que É
POSSÍVEL atacar  pela  via  do  mandado  de  segurança  uma  decisão  do  Supremo  Tribunal
Federal caso ela seja teratológica. Assim, fica este ponto da decisão precluso, não podendo ser
objeto de contestação quando do julgamento do agravo.

1.9 A seguir passa-se a uma análise pormenorizada de cada um dos pontos elencados acima.

2 - DA LEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE

2.1 Há  dois  direitos  envolvidos  na  questão  da  legitimidade  ativa  reivindicada  pelo  ora
agravante e não reconhecida pela decisão atacada.

2.2 A primeira é a questão do direito subjetivo do impetrante garantido pelo artigo 1º da Carta
Democrática  Interamericana.  Deve-se  ressaltar  que  esse  direito,  por  advir  de  um  tratado
internacional, não pode ser tratado da mesma forma que um cuja fonte seja uma lei interna. O não
reconhecimento  desse  direito  envolve  mais  do  que  meramente  negar  uma  garantia  legal  de
titularidade do ora agravante. Envolve a ruptura de um compromisso internacional. Negar eficácia
a um direito cuja fonte é um tratado internacional é o mesmo que denunciar esse mesmo tratado
internacional, o que não pode ser feito sem a interveniência do Poder Executivo, a teor do artigo
84 inciso VIII da Constituição Federal.

2.3 Se esta Corte Suprema reconhece a existência e a validade do citado tratado, inclusive do
mencionado dispositivo,  não há como negar  ao ora agravante  o direito  subjetivo a  viver  sob
regime democrático. Então como pode negar-lhe o direito de demandar judicialmente esse mesmo
direito?  Se  o  direito  subjetivo  existe,  negar  ao  ora  agravante  o  direito  de  demandá-lo
judicialmente equivale a negar-lhe o direito de ação, garantido não apenas pelo inciso XXXV do
artigo 5º da Constituição Federal, mas também pelo artigo 25 da Convenção Interamericana de
Direitos Humanos, outro tratado internacional firmado pelo Brasil e internalizado no direito pátrio
por  força  do  decreto  4.463/2002.  TODOS os  Tribunais  brasileiros  bem  como  a  Corte
Interamericana de Direitos Humanos reconhecem unanimemente esse direito como fundamental,
como o demonstra a análise da jurisprudência sobre o tema, em anexo (documento 7).

2.4 Assim,  se  a  Carta  Democrática  Interamericana  não  foi  denunciada  –  e  só  um ato  da
Presidência da República poderia fazê-lo – então subsiste o direito ao ora agravante de viver sob
regime democrático. Se esse direito subsiste, ele pode ser demandado em juízo, ou esta Corte
Suprema não reconhece o direito do ora agravante garantido pelo inciso XXXV do artigo 5º da
Constituição Federal e pelo artigo 25 da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. Se
esse direito é líquido e certo,  pode ser demandado em juízo,  se a prova necessária para essa
demanda é pré-constituída, não havendo necessidade de dilação probatória, porque não pode essa
demanda ser ajuizada por meio de Mandado de Segurança? Afirma a decisão  ora impugnada que
somente  poderia  sê-lo  caso  o  ato  coator  –  praticado  por  esta  Corte  Suprema  –  pudesse  ser
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caracterizado como “teratológico”, o que não teria sido o caso. Mas isso é assunto para a próxima
seção.

2.5 Estabelece ainda a decisão que o impetrante,  ao demandar  prerrogativas  do Congresso
Nacional está demandando, em nome próprio, direito de outrem. Ocorre que há jurisprudência
desta Corte Suprema no sentido de que cidadãos podem demandar em juízo – notadamente nesta
Corte Suprema – prerrogativas do Congresso nacional: justamente os Mandados de Segurança nº
33.837 (documento 1) e 33.838 (documento 2). Explica-se:

2.6 No mandado  de  segurança  nº  33.837,  o  cidadão  WADIH NEMER DAMOUS
FILHO demanda a esta Corte Suprema verbis:

 (1) a concessão de medida liminar para:

(a) suspender a eficácia da resposta à questão de ordem nº 105 de 2015, até o julgamento
do mérito deste mandado de segurança;

(b) a concessão de medida liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha de
analisar qualquer denúncia de crime de responsabilidade contra a Presidente  da República até  o
julgamento do mérito deste mandado de segurança;

2.7 O Sr. RUBENS PEREIRA E SILVA JÚNIOR requereu, no mandado de segurança
nº 33.838 exatamente a mesma coisa, com as mesmas palavras.

2.8 Se  esta  Corte  Suprema  reconheceu  aos  cidadãos  WADIH NEMER DAMOUS
FILHO e RUBENS PEREIRA E SILVA JÚNIOR o direito de demandar judicialmente
as prerrogativas do Congresso Nacional, porque nega esse mesmo direito ao ora agravante? O fato
de  ambos  serem deputados  federais  não  lhes  dá  uma  prerrogativa  diversa  da  que  tem o  ora
agravante. As únicas condições pessoais de ambos que conferem a eles prerrogativas que falecem
ao ora agravante é a de que cada um deles foi autor de um recurso que, segundo descreveram,
tiveram um trâmite ANTI-REGIMENTAL (não ILEGAL, como erroneamente apontou cada
um em sua peça processual). De fato, como autores, cada um do recurso que interpôs, têm aqueles
impetrantes o direito subjetivo de que seus respectivos recursos tenham um trâmite adequado,
direito esse que falece ao ora agravante que não foi autor de nenhum recurso contra qualquer
questão de ordem apresentada na Câmara dos Deputados. Mas a demanda que cada um ajuizou
nesta Corte Suprema vai muito além de apenas este direito. Em relação a tudo o que perpassa o
direito subjetivo de cada um ao trâmite adequado do recurso que interpôs, estão os impetrantes
daqueles dois feitos exatamente na mesma posição que o ora agravante.  Assim, se esta Corte
reconhece  àqueles o direito  de demandar  sobre prerrogativas  da Câmara dos deputados,  deve
também reconhecer esse mesmo direito ao agravante. Ou não estará tratando os cidadãos de forma
igual perante a lei, como exige o artigo 5o caput da Constituição Federal. 

2.9 Se o objeto dos mandados de segurança de nº 33.837 e 33.838 tivessem-se limitado
exclusivamente  ao  trâmite  do  recurso  que  cada  um interpôs,  então  ver-se-ia  o  ora  agravante
compelido a aceitar que teriam ambos uma prerrogativa que faleceria ao signatário desta. Porém,
quando o pedido extrapola a questão estrita do trâmite em si do recurso que cada um interpôs para
requerer que essa Corte Suprema determine “à autoridade coatora [presidência da Câmara dos
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Deputados] que se abstenha de analisar qualquer denúncia de crime de responsabilidade contra a
Presidente  da República até  o  julgamento  deste  mandado  de segurança”,  em relação  a  este
pedido em especial os dois impetrantes dos feitos anteriores estão exatamente na mesma posição
que o ora agravante.

2.10 Não se diga que a condição de deputado dá aos impetrantes daqueles dois mandados de
segurança uma prerrogativa ausente ao ora agravante quanto aos objetos das demandas. Os dois
impetrantes agiram eu seus nomes pessoais, como cidadãos. Não como substitutos processuais
dos povos dos Estados pelos quais cada um deles foi eleito, dos eleitores que neles sufragaram ou
dos partidos ou forças políticas a que cada um pertence, mas como indivíduos. Enquanto cidadão,
tem o ora agravante as mesmas prerrogativas processuais que os impetrantes daqueles feitos. Ou
bem esta Corte Suprema estabelece que nenhum dos três tem essa prerrogativa e extingue os três
feitos – o presente e os Mandados de Segurança de nº 33.837 e 33.838 – ou reconhece que
todos têm essa prerrogativa, determinando a admissibilidade de todos eles. Caso contrário terá
violado o caput do artigo 5º da Constituição Federal, o que significaria que a Carta Magna NÃO
trata igualmente todos os cidadãos brasileiros.

3 - DA ADMISSIBILIDADE DO FEITO

3.1 A decisão agravada estabelece a ADMISSIBILIDADE do instrumento do mandado de
segurança para desconstituir atos da Corte Suprema caso o ato em questão seja “teratológico”. Em
relação a este ponto, especificamente, a decisão  NÃO foi impugnada, o que significa que esta
matéria está preclusa. 

3.2 O que foi efetivamente impugnado é o ponto – implícito – da referida decisão no sentido
de que é possível estabelecer, sem receber o Mandado de Segurança e apreciar-lhe o mérito, que a
decisão por ele atacada,  também da Corte Suprema foi ou não teratológica.  Para decidir  se a
decisão  apontada  como  ATO COATOR no  presente  mandamus foi  ou  não  uma  decisão
teratológica, é preciso analisar o ato apontado como coator à luz da lei, tanto a trazida aos autos
pelo impetrante como outras que o impetrado, o Ministério Público ou este juízo possam entender
como pertinentes ao caso. Somente assim é possível estabelecer o “grau de teratologia” da decisão
atacada.

3.3 Assim, deixar de conhecer do feito por estabelecer que o ato apontado como coator não foi
“teratológico” é o mesmo que usar um argumento de mérito para deixar de analisar o mérito. Ou
seja, uma contradição em termos, o que não se admite. Trata-se de uma violação direta do inciso
IX do artigo 93 da Carta Magna.

3.4 Mas  já  que  a  decisão  ora  hostilizada  estabeleceu  que  no  presente  caso  a  apontada
teratologia era “de todo inocorrente”, adentrando, assim, no mérito do pedido formulado, vamos
analisar a decisão atacada pelo presente mandamus a fim de verificar se procede tal afirmação.

3.5 É fato aceito pela doutrina que os processos se caracterizam por partes, causa de pedir e
pedido.  Havendo  identidade  desses  elementos,  há  identidade  de  processos.  Os  mandados  de
segurança nº  33.837 e 33.838 têm o mesmo pedido. Como o já mencionado, são idênticos
palavra por palavra.   A causa de pedir  de ambos é a mesma:  a forma supostamente  ANTI-
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REGIMENTAL (não ILEGAL) como foi processado um recurso contra a questão de ordem nº
105. O polo passivo de ambas é o Presidente da Câmara dos Deputados. Os dois feitos diferem
somente quanto ao pólo ativo, tendo a primeira o Sr. WADIH NEMER DAMOUS FILHO
como impetrante  e  a  segunda o Sr.  RUBENS PEREIRA E SILVA JÚNIOR naquela
posição. Que princípio processual pode justificar que tenham relatores diferentes? Em nome do
que o instituto da prevenção foi afastado para esse caso?

3.6 Quer crer o agravante, que a Ministra Rosa Weber não teve a intenção de criar tumulto
processual ao despachar num feito que já tinha um relator prevento por um despacho anterior em
feito conexo. Mas isto não torna o ato menos irregular, sob a ótica processual.

3.7 A diferença no pólo ativo de ambas as lides só pode ser reconhecida enquanto tal se for
reconhecido  que  ambos  os  impetrantes  agiram  pessoalmente,  enquanto  cidadãos.  Se  for
considerada a representatividade de um e de outro percebe-se claramente que ambos representam
a mesma força política, ou seja, o atual Governo Federal. Assim, se se admitir que eles não agiram
na condição de cidadãos e sim como representantes de forças políticas, então existe identidade
também no pólo ativo. Neste caso, conclui-se inexoravelmente que ambos os feitos são idênticos.
Como não considerar que dois feitos idênticos tramitam nessa Corte Suprema tendo cada um um
relator diferente e o fato não é uma “teratologia”?

3.8 Mas mesmo que se considere que os impetrantes de ambos os feitos agiram com suas
prerrogativas de cidadãos – exatamente como o faz o ora agravante em relação ao presente feito –
não há como deixar  de reconhecer  que os  dois  mandados  de segurança  são conexos,  dada a
identidade de pedidos e causas de pedir. Então, a não aplicação do instituto da prevenção é uma
violação direta da lei civil adjetiva, tal como explanado na peça exordial.

3.9 Se  falece  ao  cidadão  MÁRIO BARBOSA VILLAS BOAS legitimidade  para
demandar  em  juízo  prerrogativas  do  Congresso  nacional,  o  que  dá  aos  cidadãos  WADIH
NEMER DAMOUS FILHO e RUBENS PEREIRA E SILVA JÚNIOR nessa mesma
legitimidade? Esses últimos o demandaram por meio de mandados de segurança. Então porque
falece  ao  agravante  legitimidade  para  usar  desse  mesmo  instrumento  processual  para  uma
demanda com o mesmo objeto?

3.10 Mas a maior de todas as teratologias é a violação ao princípio da separação dos poderes. 

3.11 Reza  a  Constituição  Federal  que  os  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário  são
independentes  e  harmônicos  entre  si.  Isso,  contudo,  ocorre  em  momentos  de  normalidade
democrática.  Quando  há  crise  institucional  e  conflito  de  poderes,  é  SEMPRE o  Poder
Legislativo quem dá a última palavra.

3.12 Veja-se um exemplo: Quando o Poder Legislativo aprova uma lei e o Poder Executivo
veta – total ou parcialmente – a lei aprovada pelo Legislativo, cria-se um conflito entre os poderes
Legislativo e Executivo. A última palavra é do Poder Legislativo que poderá derrubar o veto ou
mantê-lo. Esta decisão é final. Não pode ser modificada e não cabe qualquer recurso contra ela.
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3.13 Havendo acusações de abuso de poder contra membros do Executivo, do Legislativo ou do
Judiciário, é do poder Legislativo a prerrogativa de destituir o acusado de seu cargo por Crime de
Responsabilidade. Qualquer que seja o Poder.

3.14 Como se vê, em momentos de conflito ou crise é do Poder Legislativo a prerrogativa de
dar a palavra final e contornar a crise.

3.15 Como o exposto na peça exordial, o Brasil vive hoje o que talvez seja a mais profunda de
todas as crises institucionais que já se abateram sobre essas terras. Mais do que em qualquer outro
momento de crise, é a atuação do Poder Legislativo a única que poderá dar uma saída institucional
para ela. A decisão ora hostilizada determina a paralisação do Poder Legislativo no momento em
que esse país mais precisa de sua atuação. O que pode ser mais teratológico do que isso?

3.16 Não é demais lembrar que em momentos de crise institucional, a autoridade máxima do
país passa toda para o Poder Legislativo. Note-se que o Poder Legislativo pode depor membros da
Corte Suprema por prática por parte destes de crime de responsabilidade, mas a recíproca não é
verdadeira.

3.17  Num momento de profunda crise institucional, deve-se aceitar a autoridade suprema do
Poder Legislativo, como única saída da crise sem uma ruptura radical da insticionalidade. Então
nada pode ser mais teratológico do que na mais profunda crise institucional jamais vivida por este
país, a autoridade suprema do Poder Legislativo seja suprimida – ou no mínimo reduzida – por
um ato do Poder Judiciário que deveria subordinar-se àquele, no mínimo até que a solução da
crise institucional estivesse encaminhada.

3.18 Destarte, entende o agravante, a decisão atacada, data venia a decisão monocrática do Sr.
Relator, é sim uma decisão teratológica e, portanto, pela letra daquela mesma decisão, passível de
ataque pela via do Mandado de Segurança.  

4 - DO PEDIDO 

 Ex Positis,  demonstrado,  como demonstrado  está  que  a  menos  da  legitimidade  para
demandar acerca do trâmite quanto aos recursos interpostos contra a questão de ordem no 105 o
agravante tem a mesma legitimidade que os impetrantes dos Mandados de Segurança no 33.837
e 33.838 para demandar quanto a prerrogativas da Câmara dos Deputados e de sua Presidência,
objetos  daqueles  dois  feitos  que  foram  regularmente  recebidos  por  esta  Corte  Suprema,
demonstrado que o direito  do ora agravante  de viver  sob regime democrático,  garantido  pelo
artigo 1o da Carta Democrática Interamericana subsiste enquanto este Tratado Internacional não
for denunciado,  o que não pode ser feito  por ato do Poder  Judiciário,  que tal  dieito,  embora
compartilhado com outros cidadãos brasileiros, é direito subjetivo do ora agravante que não pode
ser  impedido  de  demandá-lo  em juízo  sem afronta  direta  ao  inciso  XXXV  do  artigo  5o da
Constituição  Federal  e  ao  artigo  25  da  Convenção  Interamericana  dos  Direitos  Humanos,
demonstrado que, de acordo com decisão já preclusa do Sr. Relator, um Mandado de Segurança
contra  decisão  desta  Corte  Suprema  é  admissível  quando  vise  desconstituir  uma  decisão
teratológica e, por fim que as decisões que o presente Mandado de Segurança visa desconstituir é
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teratológica  sob  vários  aspectos  do  direito  processual  e  do  direito  constitucional,  requer  o
agravante que este órgão colegiado:

 REFORME a  decisão  monocrática  proferida  pelo  Sr.  Rator,  determinando  a
admissibilidade do presente mandamus;

 DEFIRA os pedidos liminar e definitivo,  na forma e pelos motivos expostos na peça
exordial.

Nestes termos, pede deferimento
Rio de Janeiro 24/10/2015

___________________________________
Mário Barbosa Villas Boas
OAB/RJ 117.369

Anexos:
6 Análise da jurisprudência sobre o princípio da devolutividade;
7 Análise da jurisprudência sobre o direito de ação;
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