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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUIZ FUX, PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. 
 
 
 
 
 
SORAYA VIEIRA THRONICKE, brasileira, casada, Senadora da República, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 608.389.651-72, portadora do RG sob o nº 542.771 SSP/MS, com 
endereço profissional no Senado Federal, ala Dinarte Mariz, gabinete 01, Praça 
dos Três Poderes, Brasília, DF, CEP: 70165-900, e-mail: 
sen.sorayathronicke@senado.leg.br; e o PARTIDO SOCIAL LIBERAL NACIONAL, 
com sede no SHS, Quadra 06, Complexo Brasil 21, Conjunto A, Bloco A, Sala 906, 
Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.316-102, CNPJ 01.209.414-0001-98, através do seu 
Presidente Nacional o Sr. LUCIANO CALDAS BIVAR, brasileiro, empresário, casado, 
inscrito no CPF n.° 018.189.614-15, portador da Cédula de Identidade n.° 557.970 
– SSP/PE, residente e domiciliado à Av. Bernardo Vieira de Melo, n.° 1626, apt.° 
1301, Piedade, Jaboatão dos Guararapes, PE, por meio de seus advogados que 
esta subscrevem, com procuração anexa, vem, respeitosamente, à presença de 
Vossa Excelência, com fulcro no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, bem 
como nas disposições da Lei n.º 12.016/2009, impetrar 

 

MANDADO DE SEGURANÇA 
com pedido liminar 

 
em face do ato ilegal perpetrado pela Sra. Presidente da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, Senadora ROSE DE FREITAS, 
na condição de autoridade coatora, com endereço profissional na Praça dos Três 
Poderes, Palácio do Congresso Nacional, Senado Federal, Anexo 2, Ala Teotônio 
Vilela, Gabinete 01, e-mail: sen.rosedefreitas@senado.leg.br, pelas razões de fato 
e de direito a seguir aduzidas. 
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DA TEMPESTIVIDADE 
 
1. O art. 23 da Lei nº 12.016/09 estabelece prazo decadencial de 120 (cento 
e vinte) dias para impetração de Mandado de Segurança, com início da contagem 
a partir da ciência do ato impugnado. 
 
2. Com efeito, o ato impugnado teve sua publicação no sistema eletrônico do 
Senado Federal, conforme se extrai na tramitação da página da CMO, no dia 30 
de novembro de 2021, de modo que até a impetração do presente writ 
decorreram apenas nove dias, logo, tempestivo. 
 
 
DA LEGITIMIDADE ATIVA E CABIMENTO 
 
3. Nos termos dos precedentes oriundos desta Suprema Corte, está 
consolidado o entendimento quanto a legitimidade dos membros das Casas 
Legislativas para impetrar Mandado de Segurança com a finalidade de coibir atos 
praticados contra o devido processo legislativo constitucional e contra normas 
constitucionais relativas ao exercício das atribuições do Poder Legislativo, por 
compreender que a Constituição Federal instituiu o direito subjetivo dos 
congressistas de exigirem o estrito cumprimento do processo legislativo 
estabelecido na Constituição Federal. 
 
4. Nesse sentido destaca-se, entre muitos outros precedentes, o MS 32.033, 
Rel. Min. Gilmar Mendes: 

 
“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE 
PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE 
LEI. INVIABILIDADE. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle 
jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei 
(controle preventivo de normas em curso de formação). O que a 
jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é “a legitimidade 



 
 
 

 
DIRETÓRIO NACIONAL | SHS, Quadra 06, Complexo Brasil 21, Conjunto A, Bloco A, Sala 906, Asa Sul, Brasília/DF 

CEP: 70316-102 - Tel: (61) 3322-1721 | 3225-1805 - contato@psl.org.br 
www.psl.org.br 

 3 

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” (MS 
24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas 
excepcionais situações, em que o vício de inconstitucionalidade está 
diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da 
atuação legislativa, a impetração de segurança é admissível, segundo a 
jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já efetivamente 
concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, 
antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não. 
[...](MS 32033, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: 
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2013, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-033  DIVULG 17-02-2014  PUBLIC 18-02-2014 RTJ 
VOL-00227-01 PP-00330)” (destaquei e suprimi). 

 
5. Portanto, a legitimidade ad causam e o acerto da via eleita encontram-se 
satisfeitas à saciedade, ante os precedentes apontados e a impossibilidade do 
manejo de habeas corpus ou habeas data conforme estabelece o artigo 5º, LXIX, 
da Lei Maior. 
 
 

DOS FATOS 
 
6. Trata-se de violação ao comando estampado no art. 166, caput e § 2º, da 
Constituição Federal, promovido pela Presidente da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, Senadora Rose de Freitas, ao deixar 
de cumprir as regras do regimento comum estabelecidas pela Resolução nº 1, de 
2006, do Congresso Nacional. Explico. 
 
7. O comando constitucional violado (art. 166) determina a criação de uma 
comissão mista permanente de Senadores e Deputados, para, entre outras 
atribuições, apreciar projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, conduzido por meio 
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de Regimento Comum. Eis a reprodução parcial do citado dispositivo 
constitucional, com destaques ao que interessa neste mandamus: 

 
“Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão 
apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do 
regimento comum. 
 
§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e 
Deputados: 
 
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da 
República; 
 
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o 
acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da 
atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, 
criadas de acordo com o art. 58. 
 
§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas 
emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das 
duas Casas do Congresso Nacional. 
[...]” (destaquei e suprimi). 

 
8. Atualmente, a Comissão Mista Permanente a que se refere o § 1º do art. 
166 da Constituição, bem como a tramitação das matérias a que se refere o 
mesmo artigo, é regida pela Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional 
(parte integrante do Regimento Comum), que a intitulou de “Comissão de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO”. 

 
9. Ainda sobre a Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, imperioso 
destacar os seguintes aspectos, relevantes para o deslinde da impetração: 
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a. O art. 1º, estabelece que: “Art. 1º. Esta Resolução é parte integrante do 
Regimento Comum e dispõe sobre a tramitação das matérias a que se 
refere o art. 166 da Constituição e sobre a Comissão Mista Permanente 
prevista no § 1º do mesmo artigo, que passa a se denominar Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO”; 
 

b. O art. 5º estabelece que: “Art. 5º. A CMO compõe-se de 40 (quarenta) 
membros titulares, sendo 30 (trinta) Deputados e 10 (dez) Senadores, com 
igual número de suplentes”; 

 
c. O art. 6º, caput, estabelece que: “Art. 6º. Na segunda quinzena do mês de 

fevereiro de cada sessão legislativa, a Mesa do Congresso Nacional fixará 
as representações dos partidos e blocos parlamentares na CMO, 
observado o critério da proporcionalidade partidária”; 

 
d. O art. 15, V, estabelece que: “Art. 15. Ao Presidente compete:” [...] “V - 

designar os Relatores”; 
 

e. Os incisos VI e VIII, do art. 16, estabelecem que: “Art. 16. A indicação e a 
designação dos Relatores observarão as seguintes disposições:” [...] “VI - 
as lideranças partidárias indicarão os Relatores Setoriais do projeto de lei 
orçamentária anual segundo os critérios da proporcionalidade partidária 
e da proporcionalidade dos membros de cada Casa na CMO” e “VIII - o 
critério de rodízio será adotado na designação dos Relatores Setoriais do 
projeto de lei orçamentária anual, de forma que não seja designado, no 
ano subseqüente, membro de mesmo partido para relator da mesma área 
temática”; 

 
f. O art. 17, § 1º, inc. I, disciplina, por sua vez: “Art. 17. O Relator-Geral, o 

Relator da Receita e os Relatores Setoriais do projeto de lei orçamentária 
anual, os Relatores dos projetos de lei do plano plurianual e da lei de 
diretrizes orçamentárias e o Relator das contas de que trata o art. 
56, caput, da Lei Complementar nº 101, de 2000, serão indicados no prazo 
de até 5 (cinco) dias após a instalação da CMO. § 1º Dentre as relatorias 
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setoriais do projeto de lei orçamentária anual, caberão ao Senado Federal 
6 (seis) relatorias, observando-se o seguinte: I - quando o Relator-Geral 
pertencer à Câmara dos Deputados, caberão ao Senado Federal a 
primeira, a quarta, a sétima, a décima, a décima-terceira e a décima-
quinta escolhas, e à Câmara dos Deputados as demais”; 

 
10. Do que se extrai dos dispositivos apontados acima, compete à Presidência 
da CMO designar os relatores setoriais, observando-se, para tanto, as seguintes 
limitações: i) competência dos líderes dos blocos partidários para indicação dos 
Relatores Setoriais (art. 16, VI); e ii) o impedimento a recondução de relator 
membro de mesmo partido para relatar a mesma área temática (art. 16, VIII) 
consecutivamente. 
 
11. Portanto, é evidente que à Presidência da CMO cabe tão somente a 
designação (art. 15, V), que se traduz em nomear aqueles indicados pelo 
respectivo líder do bloco partidário, observando-se o critério de rodízio. 

 
12. Pois bem, ocorreu que o líder do bloco parlamentar PODEMOS/PSDB/PSL, 
indicou a ora impetrante à relatoria setorial da Área Temática IV – Educação, do 
Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2022 (PLOA 2022 – PLN 19/2021), 
para início dos trabalhos, até o término do prazo de emendamento do PLOA, 
encerrado em 18 de novembro, encontrando-se atualmente correndo prazo para 
a apresentação dos Relatórios Setoriais. 

 
13. Contudo, a Presidente da CMO, Senadora Rose de Freitas, autoridade 
coatora, ao publicar as nomeações das relatorias setoriais, em 30/11/21, ignorou 
a indicação supramencionada, nomeando indevidamente, no lugar da 
Impetrante, o Senador Wellington Fagundes (PL/MT). 

 
14. Assim, a Presidente da CMO, ao designar relator diverso da indicação da 
liderança partidária, desconsiderando ainda a questão de ordem arguida pelo 
líder partidário do bloco da Impetrante, negou direito líquido e certo da paciente, 
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quanto observância do devido processo legislativo, sobretudo por reconduzir 
membro de mesmo partido para relatar a mesma área temática 
consecutivamente (Deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais – PLOA 2021 e o 
Senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso – PLOA 2022). 

 
 
DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO 

 
15. Inicialmente, cumpre esclarecer que, do que se extrai do conjunto fático 
delineado acima, o que se pretende neste mandamus é tão somente coibir o 
descumprimento das regras do Regimento Comum, especificamente aquelas 
disciplinadas pela Resolução nº 01, de 2006, do Congresso Nacional, e, 
consequentemente, violação da regra constitucional fixada no art. 166. 
 
16. Ou seja, não se pretende aqui tratar de ato interna corporis ou 
interpretação de natureza hermenêutica dos dispositivos, mas tão somente seu 
aspecto legal, através do confronto do ato praticado pela autoridade coatora com 
as prescrições constitucionais e regimentais que estabelecem condições, forma e 
rito para sua efetivação. 

 
17. Cabível, portanto, intervenção judicial na ocasião em que “o parlamentar, 
fundado na sua condição de co-partícipe do procedimento de formação das 
normas estatais, dispõe, por tal razão, da prerrogativa irrecusável de impugnar, 
em juízo, o eventual descumprimento, pela Casa legislativa, das cláusulas 
constitucionais que lhe condicionam, no domínio material ou no plano formal, a 
atividade de positivação dos atos normativos” (MS nº 23.565, rel. Min. Celso de 
Mello, j. 10/11/1999, DJ 17.11.1999). 

 
18. Em igual sentido, Min. Alexandre de Moraes (em Direito constitucional. São 
Paulo : Atlas, 2014, p. 697), citando decisão proferida no MS 20.247/DF, ensina 
que “compete ao Poder Judiciário analisar, em sede de mandado de segurança 
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ajuizado por parlamentar, a regularidade na observância, por parte do Congresso 
Nacional, de normas constitucionais referentes ao processo legislativo, uma vez 
que os congressistas têm direito líquido e certo a não participarem de processo 
legislativo vedado pela Constituição Federal”. 

 
19. Outrossim, o Ministro Ricardo Lewandowski, quando da relatoria do MS Agr 
31.816/DF, asseverou em sua decisão liminar, contra a qual o referido agravo foi 
interposto, que: 

 
“[...] São cognoscíveis em sede mandamental as alegações de ofensa à 
disciplina das regras dos regimentos das Casas Legislativas, sendo certo 
que pela sua qualidade de normas jurídicas reclamam instrumentos 
jurisdicionais idôneos a resguardar-lhes a efetividade. Rejeição da 
doutrina das questões interna corporis ante sua manifesta 
contrariedade ao Estado de Direito (art. 1º, caput, CF/88) e à proteção 
das minorias parlamentares [...]” 

 
20. Portanto, como se vê, esta Suprema Corte já afastou a preliminar de 
matéria interna corporis quando se trata de tema que baliza o sistema 
constitucional, notadamente no tocante a observância ao devido processo legal 
substantivo e procedimental. 
 
21. Estabelecidas as premissas supra, passamos a análise da inobservância do 
devido processo e consequente violação do direito líquido e certo da paciente. 

 
22. Conforme destacado linhas acima, o Regimento Comum estabelece 
condições especificas e obrigatórias para a nomeação de relatores setoriais, 
notadamente: i) competência dos líderes dos blocos partidários para indicação 
dos Relatores Setoriais (art. 16, VI); e ii) o impedimento a recondução de relator 
de mesmo partido para mesma área temática (art. 16, VIII). 

 
23. Quanto a indicação de que trata o art. 16, VI, a Impetrante foi devidamente 
indicada pelo líder do bloco parlamentar PODEMOS/PSDB/PSL para relatoria 
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setorial da Área Temática IV – Educação, do Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) para 2022 (PLOA 2022 – PLN 19/2021), por meio dos Ofícios-BLPPP nº 18 
e 23, ambos de 2021, enviados à Presidente da CMO. 

 
24. Quanto ao sistema de rodízio estabelecido no art. 16, VIII, que veda a 
recondução de relator do mesmo partido político para mesma área temática, 
cumpre esclarecer que a relatoria setorial em destaque foi conduzida no PLOA 
anterior pelo Deputado Zé Vitor, filiado ao Partido Liberal, logo, a nomeação do 
Senador Wellington Fagundes (PL/MT), afigura-se contrária à expressa disposição 
regimental na medida em que o atual relator nomeado pela autoridade coatora 
é correligionário do relator antecessor. 

 
25. Nessas condições, tem-se deflagradas três violações: a primeira, quanto a 
inobservância da indicação da Impetrante pelo líder do bloco partidário para a 
relatoria setorial da Área Temática IV – Educação, do Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) para 2022 (PLOA 2022 – PLN 19/2021); a segunda, quanto a 
inobservância da regra de rodízio que impede a designação de membro do 
mesmo partido para período subsequente (estes dois de ordem regimental – 
Regimento Comum do Congresso Nacional); por fim, a terceira, quanto a violação 
de norma constitucional, na medida em que a subversão ao Regimento Comum 
acarreta descumprimento da forma prescrita pelo art. 166, caput e § 2º, da Carta 
Magna. Explico. 

 
26. O caput, bem como o § 2º, do art. 166, da CF, prestigiam em ambos os 
casos a apreciação de seus comandos “na forma do regimento comum” ou 
“regimental”, na segunda hipótese. Logo, se as propostas e emendas do relator 
serão apreciadas “na forma do regimento comum”, e tendo a Presidente da CMO 
o maculado, justamente com o descumprimento das normas regimentais, tem-se 
igualmente transgredido o limite imposto pela referida regra constitucional, o 
que, inclusive, atrai a competência deste Guarda da Constituição Democrática 
quanto ao controle de constitucionalidade e a supremacia da Constituição, 
atribuição conferida pela própria Carta da República. 
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27. Em outras palavras, constatada ofensa a direito coletivo ou individual, cabe 
ao Judiciário o controle dos atos de quaisquer dos Poderes da República, pois o 
que caracteriza precisamente a lesão é o vício original do ato, notadamente 
quando postergada a disciplina constitucional a que deveria obedecer na prática 
do ato. 

 
28. Portanto, o ato impugnado, ao violar direito líquido e certo da Impetrante, 
que teve sua indicação formalizada pelo líder do bloco partidário, gerou violações 
em séries, partindo da violação ao devido processo legislativo e alcançando 
transgressões de limites constitucionais. 

 
 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA 
LIMINAR 

 
29. Ultrapassadas as questões de mérito, importante ressaltar que, no caso em 
apreço, com fulcro no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, é necessária a 
concessão do pleito liminar para que se suspenda o ato coator, de modo a 
garantir a eficácia da relatoria pretendida pela Impetrante e corrigir a violação 
frontal ao Regimento Comum, detalhada acima. 
 
30. Com efeito, o fumus boni iuris é de fácil constatação no presente caso, na 
medida em que ficou demonstrada e comprovada transgressões de ordem 
regimental, em razão da inobservância da indicação de que trata o art. 16, VI, da 
Resolução nº 01/06-CN, bem como do inc. VIII do mesmo dispositivo ao indicar 
membro do mesmo partido para mesma relatoria subsequente e, por fim, de 
ordem constitucional, ao passo que a subversão do Regimento Comum acarretou 
em desobediência ao comando constitucional estampado no art. 166 da Carta 
Maior. 

 



 
 
 

 
DIRETÓRIO NACIONAL | SHS, Quadra 06, Complexo Brasil 21, Conjunto A, Bloco A, Sala 906, Asa Sul, Brasília/DF 

CEP: 70316-102 - Tel: (61) 3322-1721 | 3225-1805 - contato@psl.org.br 
www.psl.org.br 

 11 

31. Ademais, a orientação jurisprudencial desta Corte Constitucional não só 
prevê, mas também recomenda, a impetração de 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” (MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04), 
justamente por serem “cognoscíveis em sede mandamental as alegações de 
ofensa à disciplina das regras dos regimentos das Casas Legislativas, sendo certo 
que pela sua qualidade de normas jurídicas reclamam instrumentos jurisdicionais 
idôneos a resguardar-lhes a efetividade” (MS Agr 31.816/DF, Min. Ricardo 
Lewandowski). 

 
32. Nessas condições, resta demonstrada a existência da fumus boni iuris, 
necessária para concessão da liminar ora pleiteada. 

 
33. O periculum in mora, por sua vez, é evidente e notório, uma vez que com o 
prosseguimento do ato, cuja regularidade se questiona, a relatoria dos recursos 
destinados a Educação, previstos em R$ 140 bilhões, será maculada por nulidades 
insanáveis, que poderão, com eventual anulação, travar o orçamento para o ano 
de 2022, trazendo verdadeiro caos à Administração Pública Federal, que não terá 
orçamento aprovado e, consequentemente, não poderá efetuar pagamentos de 
despesas, contratações e etc., engessando, por completo, o Brasil. 

 
34. Ademais, a urgência para a concessão da liminar encontra-se presente, na 
medida em que o prazo para entrega dos relatórios setoriais se encerra no dia 09 
de dezembro de 2021, ou seja, nessa data, com apreciação pelo colegiado logo 
após a entrega dos supracitados. 

 
35. Portanto, preenchidos todos os requisitos legais, é de rigor a concessão da 
medida liminar pleiteada, em homenagem ao princípio da isonomia e da própria 
justiça que se fará valer. 
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DOS PEDIDOS 
 
a) Diante de todo o exposto, requer-se: 

 
a.1) a concessão de medida liminar, nos termos do artigo 7º, inciso III da Lei 
de nº 12.016/09, por decisão monocrática, antes mesmo da intimação dos 
interessados, a ser oportunamente referendada pelo Pleno, determinando-
se, a suspensão do ato coator que nomeou o relator setorial, para temática IV 
– Educação, determinando-se à autoridade coatora que promova a nomeação 
na forma do Regimento Comum, em obediência à indicação do líder do bloco 
partidário PODEMOS/PSL/PSDB, conforme os ofícios acostados; 
 
a.2) a notificação da autoridade coatora; 
 
a.3) seja dada ciência à Advocacia-Geral da União e à Advocacia do Senado 
Federal, para, querendo, ingressarem no feito, como prevê o inciso II do art. 
7º da Lei nº. 12.016/09; 
 
a.4) a concessão em definitivo da segurança, com a procedência total do 
pedido, reconhecendo-se a nulidade do ato da Autoridade Coatora, 
confirmando-se a medida liminar a seu tempo deferida, de modo que seja 
determinado nova edição de ato nomeador de relato setorial, para temática 
IV – Educação, observando-se a indicação do líder do bloco partidário 
PODEMOS/PSL/PSDB; 
 

b) Protesto, por fim, pelo deferimento de todas as provas admitidas em direito, 
com o fim de demonstrar a procedência dos pedidos formulados. 
 
Atribui-se à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais) para efeitos meramente 
fiscais. 
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Nestes termos, 
Pede e espera deferimento. 

 
Brasília, DF, 09 de dezembro de 2021. 

 
 
 

Enio Siqueira Santos 
OAB/DF 49.068 

Rander Milton Walcher Ramos 
OAB/ES 32.343 
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