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Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski – 
Presidente do Supremo Tribunal Federal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUNO COVAS LOPES, brasileiro, divorciado, Deputado Federal, 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 220.375.848-14, 
portador da Cédula de Identidade n.º 26.364.379-7, expedida pela 

SSP/SP, com endereço profissional à Praça dos Três Poderes, Câmara 

dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 521, nesta cidade de Brasília/DF, 

CEP 70.160-900,  

CRISTIANE BRASIL FRANCISCO, brasileira, divorciada, Deputada 

Federal, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 036.258.017-

01, portadora da Cédula de Identidade n.º 099.870.412, expedida pela 

IFP/RJ, com endereço profissional à Praça dos Três Poderes, Câmara 

dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 644, nesta cidade de Brasília/DF, 

CEP 70.160-900, 

EDER MAURO CARDOSO BARRA, brasileiro, casado, Deputado 
Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 134.055.512-

34, portador da Cédula de Identidade n.º 3.327.048, expedida pela 
SSP/PA, com endereço profissional à Praça dos Três Poderes, Câmara 

dos Deputados, Anexo III, Gabinete 586, nesta cidade de Brasília/DF, 

CEP 70.160-900, 

ELIZEU DIONÍSIO SOUZA DA SILVA, brasileiro, casado, Deputado 

Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 699.126.451-
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20, portador da Cédula de Identidade n.º 870.074, expedida pela 

SSP/MS, com endereço profissional à Praça dos Três Poderes, Câmara 

dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 531, nesta cidade de Brasília/DF, 

CEP 70.160-900, 

EVANDRO ROGERIO ROMAN, brasileiro, casado, Deputado Federal, 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 869.797.289-20, 
portador da Cédula de Identidade n.º 51.212.088, expedida pela 

SSP/PR, com endereço profissional à Praça dos Três Poderes, Câmara 

dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 303, nesta cidade de Brasília/DF, 

CEP 70.160-900, 

FRANCISCO EURICO DA SILVA, brasileiro, casado, Deputado Federal, 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 233.405.414-34, 

portador da Cédula de Identidade n.º 1.836.667, expedida pela SSP/PE, 

com endereço profissional à Praça dos Três Poderes, Câmara dos 

Deputados, Anexo IV, Gabinete 906, nesta cidade de Brasília/DF, CEP 

70.160-900, 

HIRAN MANUEL GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, divorciado, 

Deputado Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 

149.971.692-34, portador da Cédula de Identidade n.º 210.120, 

expedida pela SSP/AM, com endereço profissional à Praça dos Três 

Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo III, Gabinete 274, nesta cidade 

de Brasília/DF, CEP 70.160-900, 

JORGE SILVA, brasileiro, casado, Deputado Federal, inscrito no 

Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 364.063.417-91, portador da 
Cédula de Identidade n.º 10.343.844, expedida pela SSP/ES, com 
endereço profissional à Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, 

Anexo IV, Gabinete 227, nesta cidade de Brasília/DF, CEP 70.160-900, 

LAUDIVIO ALVARENGA CARVALHO, brasileiro, casado, Deputado 

Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 404.804.706-
00, portador da Cédula de Identidade n.º 2.613.001, expedida pela 

SSP/MG, com endereço profissional à Praça dos Três Poderes, Câmara 

dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 717, nesta cidade de Brasília/DF, 

CEP 70.160-900, 

MARCO ANTÔNIO FELICIANO, brasileiro, casado, Deputado Federal, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 131.175.328-11, 

portador da Cédula de Identidade n.º 227.283.211, expedida pela 

SSP/SP, com endereço profissional à Praça dos Três Poderes, Câmara 
dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 254, nesta cidade de Brasília/DF, 

CEP 70.160-900, 
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MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE, brasileira, casada, 

Deputada Federal, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 

431.969.261-68, portadora da Cédula de Identidade n.º 121.993.955, 

expedida pela SSP/TO, com endereço profissional à Praça dos Três 

Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 432, nesta cidade 

de Brasília/DF, CEP 70.160-900, 

MAURO PEREIRA, brasileiro, casado, Deputado Federal, inscrito no 

Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 726.260.508-06, portador da 

Cédula de Identidade n.º 1.080.591.991, expedida pela SSP/RS, com 

endereço profissional à Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, 

Anexo IV, Gabinete 843, nesta cidade de Brasília/DF, CEP 70.160-900, 

ONYX DORNELLES LORENZONI, brasileiro, casado, Deputado Federal, 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 210.259.320-72, 

portador da Cédula de Identidade n.º 1.552, expedida pelo CRMV/RS, 

com endereço profissional à Praça dos Três Poderes, Câmara dos 
Deputados, Anexo IV, Gabinete 828, nesta cidade de Brasília/DF, CEP 

70.160-900, 

PAULO EDUARDO LIMA MARTINS, brasileiro, solteiro, Deputado 

Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 281.921.228-

08, portador da Cédula de Identidade n.º 125.830.552, expedida pela 

SSP/PR, com endereço profissional à Praça dos Três Poderes, Câmara 
dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 962, nesta cidade de Brasília/DF, 

CEP 70.160-900, 

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS, brasileiro, casado, 
Deputado Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 
878.564.503-63, portador da Cédula de Identidade n.º 1.560.035, 

expedida pela SSP/PI, com endereço profissional à Praça dos Três 
Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 558, nesta cidade 

de Brasília/DF, CEP 70.160-900, 

SANDRO ALEX CRUS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Deputado 
Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 775.354.059-

91, portador da Cédula de Identidade n.º 39.781.875, expedida pela 
SSP/PR, com endereço profissional à Praça dos Três Poderes, Câmara 

dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 221, nesta cidade de Brasília/DF, 

CEP 70.160-900, 

SERGIO OLIMPIO GOMES, brasileiro, casado, Deputado Federal, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 005.023.028-01, 

portador da Cédula de Identidade n.º 84.754.242, expedida pela 
SSP/SP, com endereço profissional à Praça dos Três Poderes, Câmara 
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dos Deputados, Anexo III, Gabinete 279, nesta cidade de Brasília/DF, 

CEP 70.160-900, 

SOSTENES SILVA CAVALCANTE, brasileiro, casado, Deputado 

Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 951.881-006-

06, portador da Cédula de Identidade n.º 5.882.344, expedida pela 

SSP/MG, com endereço profissional à Praça dos Três Poderes, Câmara 
dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 560, nesta cidade de Brasília/DF, 

CEP 70.160-900, 

WHERLES FERNANDES DA ROCHA, brasileiro, casado, Deputado 

Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 307.905.902-

63, portador da Cédula de Identidade n.º 146.832, expedida pela 

SEJSP/AC, com endereço profissional à Praça dos Três Poderes, 

Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 607, nesta cidade de 

Brasília/DF, CEP 70.160-900, 

 

 

 

vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seus 

Procuradores infra-assinados, para, com supedâneo no inciso LXIX do 
art. 5.º da Constituição Federal e no inciso III do art. 7.º da Lei 

12.016/2009, impetrar o presente 

 

MANDADO DE SEGURANÇA 
COM PEDIDO DE LIMINAR 

 

em face de ato omissivo inconstitucional do PRIMEIRO VICE-
PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, consubstanciado na frustração, ou, ao menos, na 

postergação arbitrária, do exercício do direito público subjetivo do 

impetrante e dos demais signatários do Requerimento de Instituição de 
CPI n.º 22, de 2016, de ver instalada e em pleno funcionamento a 

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o uso 

irregular de dinheiro público por parte da União Nacional dos 
Estudantes – UNE, após o reconhecimento, pela Mesa da Câmara dos 

Deputados, do preenchimento dos requisitos exigidos pelo § 3.º do art. 

58 da Constituição Federal para tanto, requerendo desde já a intimação 
da UNIÃO FEDERAL, para, querendo, compor o polo passivo deste 
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remédio constitucional, nos termos do caput do art. 6.º c/c o inciso II do 

art. 7.º da Lei 12.016/2009, por intermédio da Advocacia-Geral da 
União, com endereço no Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 

800, Plano Piloto, nesta cidade de Brasília/DF, tudo com o objetivo de 

que seja assegurada a proteção ao direito líquido e certo dos 

Impetrantes, o que se leva a efeito com base nos substratos fáticos e 

jurídicos a seguir elencados: 

 

DA LEGITIMIDADE ATIVA 

 

   De acordo com remansosa jurisprudência deste Egrégio 

Supremo Tribunal Federal, cristalizada a partir do entendimento 

firmado pelo Ministro Moreira Alves, no julgamento do Mandado de 
Segurança n.º 20.257, de sua relatoria, Deputados Federais e 

Senadores da República possuem capacidade postulatória para 

impetrar Mandados de Segurança contra atos da Mesa do Congresso 
Nacional ou de sua respectiva Casa Legislativa, sempre que tais atos 

violarem o devido processo legislativo constitucional, lesionarem ou 

ameaçarem de lesão direitos públicos subjetivos de índole 

constitucional. 

   No voto que proferiu por ocasião do julgamento do Mandado 

de Segurança n.º 22.494, o Ministro Sepúlveda Pertence deixou 

assentado que a constituição de comissões parlamentares de inquérito é 

direito fundamental da minoria “e, portanto, dos deputados que, em 
determinado episódio, a personalizam, na medida em que firmam 

requerimento para investigação de fato que consideram relevante” (Rel.  

Min. Maurício Corrêa, Plenário, j. 19.12.1996, DJ de 27.06.1997) (sem 

grifos no original).   

   Os Impetrantes são, além de membros do Congresso 
Nacional, signatários do Requerimento de Instituição de CPI n.º 22, de 

2016, que tem por objeto a instalação da denominada CPI da UNE 

(DOC. 01), sendo, portanto, legitimados para a impetração.   

 

DA LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

O que se pleiteia neste mandamus é o reconhecimento do 
direito público subjetivo dos Impetrantes no sentido de que, 
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preenchidos, como efetivamente estão, os requisitos exigidos pelo § 3.º 

do art. 58 da Constituição Federal, seja efetivamente instalada a 

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o uso 

irregular de dinheiro público por parte da União Nacional dos 

Estudantes – UNE.  

Partindo-se da premissa de que “o mandado de segurança 
há de ser impetrado em face de órgão ou agente público investido de 
competência para praticar o ato cuja implementação se busca” (MS 

24831, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 

22/06/2005, DJ 04-08-2006), orientação que se funda na máxima 

“ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível” (ad impossibilia nemo 

tenetur), tem-se que a autoridade competente para a implementação 
desse ato, enquanto perdurarem os efeitos da decisão proferida, por 

este Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Cautelar n.º 4.070, é o 

Primeiro Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, no exercício da 
Presidência da Casa, em sua condição de órgão dirigente da Mesa 

respectiva. 

Só ele pode cumprir, da mesma forma, a decisão liminar 

que se espera ver proferida pelo eminente Ministro incumbido da 

relatoria da presente ação constitucional. 

O Impetrado detém, portanto, plena legitimidade para 

figurar no pólo passivo deste mandado de segurança. 

 

SÍNTESE DOS FATOS 

  

    Na data de 28 de abril do corrente ano, o Deputado Marco 
Feliciano apresentou o Requerimento de Instituição de CPI – RCP n.º 

22, de 2016, por meio do qual se requereu, conforme já referido, “a 

criação de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o 
uso irregular de dinheiro público por parte da União Nacional dos 

Estudantes – UNE”. 

   O Relatório de Conferência de Assinaturas, por meio do 

qual se verificou o preenchimento do primeiro dos requisitos fixados 

pelo § 3.º do art. 58 da Constituição Federal, qual seja, o de que o 
requerimento tenha sido firmado por um terço dos membros da 

respectiva Casa Legislativa, foi disponibilizado, na página da proposição 
no sítio da Câmara dos Deputados, no mesmo dia 28 de abril passado 

(o documento pode ser acessado por meio do seguinte link: 
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http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPropo

sicao=2082737). 

   Em 04 de maio de 2016, foi disponibilizado, na mesma 

página, parecer proferido pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 

(DOC. 02) em que foi declarado, in verbis:  

 

“Há número suficiente de assinaturas e fato determinado 
devidamente caracterizado no Requerimento, atendidas, 
assim, as disposições do art. 58, § 3º, da Constituição 
Federal e do art. 35, § 1º, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, razão pela qual determino a publicação do 
requerimento e a constituição da Comissão para, nos 
termos do art. 35, § 3º, primeira parte, funcionar no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias.” (destacou-se) 

 

   Reconheceu-se, portanto, o preenchimento do segundo e do 
terceiro requisitos – este dizendo respeito à exigência constitucional de 

temporalidade que se impõe às Comissões Parlamentares de Inquérito.   

   Registre-se, a esse respeito, que o prazo de cento e vinte 

dias (que cumpre o último dos requisitos estabelecidos no § 3.º do art. 
58 da Constituição Federal, o do “prazo certo”) figura expressamente 

no Requerimento de Instauração da CPI da UNE (RCP n.º 22, de 2016), 

muito embora a dicção do § 3.º do art. 35 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados supra, de pleno direito, sua eventual omissão 

no requerimento, nos termos de decisão monocrática proferida pelo 
Ministro Celso de Mello (MS 26.441-MC, rel. min. Celso de Mello, 

decisão monocrática, julgamento em 29-3-2007, DJ de 9-4-2007). 

   Para a Mesa da Câmara dos Deputados, tem-se como 

perfectibilizado, portanto, o requerimento de instituição da CPI da UNE.  

   Em 04 de maio de 2016 foi lido em Plenário o Ato da 

Presidência que criou a CPI da UNE. Este foi publicado no Diário da 

Câmara dos Deputados do dia subsequente (DOC. 03). 

   Já sob a égide da Presidência interina, exercida pelo 
Primeiro Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, foi lido em 

Plenário, na data de 31 de maio do corrente, o Ato da Presidência por 

intermédio do qual se resolveu designar, como membros da CPI da 
UNE, os Deputados Federais indicados pelas Lideranças Partidárias e 

convocar os Deputados Federais designados naquela oportunidade para 
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a reunião de instalação e eleição, que se realizaria no já distante 1.º de 
junho do ano em curso (DOC. 04). 

   De lá para cá, como é fato público e notório, os membros 

designados pelo Presidente interino da Câmara dos Deputados não 

chegaram a se reunir para instalar a Comissão Parlamentar de 

Inquérito da UNE e eleger os componentes de sua Mesa.  

   Na data de 10 de junho passado, o Deputado Federal 

Orlando Silva de Jesus Júnior, do Partido Comunista do Brasil, 

impetrou o Mandado de Segurança n.º 34.237/DF, distribuído ao 

Ministro Gilmar Mendes. 

   Na inicial de aludido mandamus, figura como razão de fato 
que levou à impetração o reconhecimento, pela Mesa da Câmara dos 

Deputados, do preenchimento dos requisitos previstos no § 3.º do art. 

58 da Constituição Federal pelo Requerimento de instalação de CPI n.º 

22, de 2016. 

   Requereu-se a concessão de medida liminar com vistas à 
suspensão da instalação da CPI da UNE, até o julgamento definitivo do 

processo ou, alternativamente, na “eventualidade da instalação e 

funcionamento da CPI destinada a investigar a UNE”, a que ela se 

abstenha de “desenvolver qualquer atividade, até o julgamento definitivo 
deste Mandado de Segurança, em relação aos seguintes aspectos, ou 

parte deles, relacionados à: ‘I – aplicação dos R$ 44,6 milhões recebidos 

a título de indenização da União Federal pelos danos sofridos na 

ditadura militar; II – associação da UNE com uma investidora suíço-

brasileira para a construção de um edifício comercial de 12 pavimentos 
na Praia do Flamengo, cidade do Rio de Janeiro/RJ, em terreno de sua 

propriedade; III – participação da UNE no lucro do empreendimento 
previsto no item anterior e por quanto tempo a CBRE, empresa 

multinacional, explorará o aluguel das salas; IV - arrecadação e o 
destino da receita proveniente da confecção das carteiras de estudante 

nos últimos cinco anos’;”.   

   No mérito, o Impetrante pugnou pela “devolução do 
Requerimento de instalação de CPI nº 22/2016 aos seus autores; ou 

que b) caso a CPI em questão tenha sido instalada e funcionado, que 

suas atividades sejam declaradas nulas, em especial seu Relatório” ou, 
alternativamente, seja determinada a “desconstituição e a invalidação 

jurídica” dos aspectos referidos no parágrafo anterior, “de forma que 

quaisquer atividades a eles relacionadas, ou a parte deles, sejam 

igualmente desconstituídas e invalidadas”.  



9 

 

   Com base em sua exordial, nota-se que a instalação da CPI 

da UNE com fundamento nos itens V a VII do Requerimento de 

instituição de CPI n.º 22, de 2016, é admitida de maneira incontroversa 

pelo Impetrante.  

   O requerimento de concessão de medida liminar ainda não 

foi apreciado pelo Relator do caso.   

   Diante disso, afora rumores de que determinado integrante 

do Partido Comunista do Brasil, que presidiu a União Nacional dos 

Estudantes há duas décadas, estaria exercendo influência sobre o 

Presidente interino da Câmara dos Deputados para que este não instale 

ou retarde a instalação da Comissão – rumores sobre os quais a versão 

online da revista Época chegou a se reportar 
(http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/06/instalacao-
da-cpi-da-une-e-adiada-pela-terceira-vez.html) –, não há qualquer 

justificativa plausível para a não instalação da CPI da UNE pelo 

Presidente interino da Câmara dos Deputados.    

  

DO ATO COATOR 

 

   A conduta omissiva do Presidente interino da Câmara dos 

Deputados, diante de requerimento de instituição de Comissão 

Parlamentar de Inquérito perfectibilizado, constitui uma inequívoca e 

grave afronta aos ditames do § 3.º do art. 58 da Constituição Federal.  

  Eis, a esse respeito, o magistério de Nelson de Souza 

Sampaio, em seu Do inquérito parlamentar (São Paulo: Editora FGV, 
1964, p. 36/37), que deve ser devidamente compatibilizado com os 

ditames da Constituição Federal de 1988: 

 

“[...] Feito o requerimento subscrito por um terço do corpo 
legislativo, é dever do presidente considerar constituída a 
comissão de inquérito. [...] O ato do presidente da Câmara 
ou do Senado (bem como das Assembleias estaduais e de 
Câmaras de Vereadores que seguem o modelo federal) é 
estritamente vinculado [...] 

Nem por isso se pode afirmar que o presidente é um 
autômato, se tivermos em mente que lhe cabe verificar se o 
objetivo do inquérito é fato determinado dentro da 
competência da Câmara a que preside. Se faltar esse 
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requisito material do inquérito, o presidente pode – ou 
melhor, deve – indeferir a constituição da comissão 
investigatória. 

Fora dessa hipótese, a recusa de constituir a comissão 
de inquérito representa manifesta ilegalidade e abuso de 
poder, que pode ser corrigido por via judicial. Um 
membro da Câmara ou um partido político com direito a 
representação na respectiva comissão de inquérito será, ao 
nosso ver, parte legítima para requerer o remédio judicial 
cabível, que é o mandado de segurança. Com maior razão, 
o mesmo direito cabe ao terço da Câmara que 
subscreveu o requerimento ou à maioria dos componentes 
do órgão legislativo. Em sua sentença, o juiz poderá 
considerar constituída a comissão de inquérito e mandar 
que se publique a decisão no órgão oficial da respectiva 
Câmara”. (destacou-se) 

 

   Com efeito, ao assumir a postura objurgada, patentemente 
inconstitucional e abusiva, o Presidente da Câmara dos Deputados em 

exercício está a impedir que o Parlamento desempenhe um de seus 

mais relevantes misteres, que é o de investigar.  

   Como é cediço, o inquérito parlamentar consubstancia-se 
no principal instrumento concretizador do encargo de investigar 

expressamente atribuído ao Parlamento, por todas as Constituições 

brasileiras posteriores à de 1891, com exceção da Carta de 1937.  

   A respeito da importância do poder de investigação 
congressual, anota José Alfredo de Oliveira Baracho in Teoria geral das 

comissões parlamentares: comissões parlamentares de inquérito. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 3: 

 

“(...) Não se pode negar que o poder de investigação é um 
auxiliar essencial da função legislativa. O devido exercício 
desta função pressupõe a existência de um juízo, formado 
por parte dos membros da Assembleia Legislativa. Harry S. 
Truman afirmou que um Congresso informado é um 
Congresso prudente. Um Congresso não informado, 
seguramente, perderá grande parte do respeito e da 
confiança do povo. É através do uso de seu poder de 
investigação que o Congresso obtém os dados necessários, 
que o faculta para o exercício de suas funções. Chega-se a 
dizer que os Comitês Investigadores são, em grande parte, 
os olhos e os ouvidos do Poder Legislativo. Sem o poder de 
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investigar – assinalou o Presidente da Suprema Corte, 
Warren – o Congresso estaria gravemente obstaculizado, em 
seus esforços, para exercer funções constitucionais de 
maneira prudente e eficaz”.    

 

   Além de desconsiderar esse fato, a conduta omissiva do 
Presidente interino da Câmara dos Deputados, conforme se 

demonstrará no item subsequente, viola direito líquido e certo dos 

Impetrantes, afigurando-se impositiva a atuação corretiva deste 

Supremo Tribunal Federal, de modo a preservar a higidez do instituto e, 

mais concretamente, fazer com que a CPI da UNE seja prontamente 

instalada, conforme determina a Constituição Federal.  

 

DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

 

   De acordo com a lapidar definição de Hely Lopes Meirelles 

(in _____; WALD, Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de 

Segurança e Ações Constitucionais. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, 
p. 37), direito líquido e certo “é o que se apresenta manifesto na sua 
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração”, é dizer, deve estar expresso em norma 

constitucional ou legal e “trazer em si todos os requisitos e condições de 

sua aplicação ao impetrante”. 

   Este é o caso do direito ora invocado, na medida em que se 

lastreia, conforme já referido, na dicção do § 3.º do art. 58 da 

Constituição Federal. 

   Além disso, respalda-se em entendimento já pacificado na 
órbita deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, expresso, 
exemplificativamente, na ementa abaixo transcrita, do Mandado de 

Segurança n.º 26.441, de relatoria do Ministro Celso de Mello. Vejamos:     

 

MANDADO DE SEGURANÇA - QUESTÕES PRELIMINARES 
REJEITADAS - PRETENDIDA INCOGNOSCIBILIDADE DA 
AÇÃO MANDAMENTAL, PORQUE DE NATUREZA "INTERNA 
CORPORIS" O ATO IMPUGNADO - POSSIBILIDADE DE 
CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS DE CARÁTER 
POLÍTICO, SEMPRE QUE SUSCITADA QUESTÃO DE 
ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - O MANDADO DE 
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SEGURANÇA COMO PROCESSO DOCUMENTAL E A 
NOÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE 
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONFIGURAÇÃO, NA 
ESPÉCIE, DA LIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À 
PRETENSÃO MANDAMENTAL - COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DIREITO DE OPOSIÇÃO - 
PRERROGATIVA DAS MINORIAS PARLAMENTARES - 
EXPRESSÃO DO POSTULADO DEMOCRÁTICO - DIREITO 
IMPREGNADO DE ESTATURA CONSTITUCIONAL - 
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PARLAMENTAR E 
COMPOSIÇÃO DA RESPECTIVA CPI - IMPOSSIBILIDADE 
DE A MAIORIA PARLAMENTAR FRUSTRAR, NO ÂMBITO 
DE QUALQUER DAS CASAS DO CONGRESSO NACIONAL, 
O EXERCÍCIO, PELAS MINORIAS LEGISLATIVAS, DO 
DIREITO CONSTITUCIONAL À INVESTIGAÇÃO 
PARLAMENTAR (CF, ART. 58, § 3º) - MANDADO DE 
SEGURANÇA CONCEDIDO. O ESTATUTO 
CONSTITUCIONAL DAS MINORIAS PARLAMENTARES: A 
PARTICIPAÇÃO ATIVA, NO CONGRESSO NACIONAL, DOS 
GRUPOS MINORITÁRIOS, A QUEM ASSISTE O DIREITO DE 
FISCALIZAR O EXERCÍCIO DO PODER. - Existe, no sistema 
político-jurídico brasileiro, um verdadeiro estatuto 
constitucional das minorias parlamentares, cujas 
prerrogativas - notadamente aquelas pertinentes ao direito 
de investigar - devem ser preservadas pelo Poder Judiciário, 
a quem incumbe proclamar o alto significado que assume, 
para o regime democrático, a essencialidade da proteção 
jurisdicional a ser dispensada ao direito de oposição, 
analisado na perspectiva da prática republicana das 
instituições parlamentares. - A norma inscrita no art. 58, § 
3º, da Constituição da República destina-se a ensejar a 
participação ativa das minorias parlamentares no processo 
de investigação legislativa, sem que, para tanto, mostre-se 
necessária a concordância das agremiações que compõem a 
maioria parlamentar. - O direito de oposição, especialmente 
aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não 
se transforme numa prerrogativa constitucional 
inconsequente, há de ser aparelhado com instrumentos de 
atuação que viabilizem a sua prática efetiva e concreta no 
âmbito de cada uma das Casas do Congresso Nacional. - A 
maioria legislativa não pode frustrar o exercício, pelos 
grupos minoritários que atuam no Congresso Nacional, do 
direito público subjetivo que lhes é assegurado pelo art. 
58, § 3º, da Constituição e que lhes confere a 
prerrogativa de ver efetivamente instaurada a 
investigação parlamentar, por período certo, sobre fato 
determinado. Precedentes: MS 24.847/DF, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, v.g.. - A ofensa ao direito das minorias 
parlamentares constitui, em essência, um desrespeito ao 
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direito do próprio povo, que também é representado pelos 
grupos minoritários que atuam nas Casas do Congresso 
Nacional. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 
PERTINENTES À CRIAÇÃO DE COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CF, ART. 58, § 3º): 
CLÁUSULA QUE AMPARA DIREITO DE CONTEÚDO 
EMINENTEMENTE CONTRA-MAJORITÁRIO. - A 
instauração de inquérito parlamentar, para viabilizar-se 
no âmbito das Casas legislativas, está vinculada, 
unicamente, à satisfação de três (03) exigências 
definidas, de modo taxativo, no texto da Lei 
Fundamental da República: (1) subscrição do 
requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 
1/3 dos membros da Casa legislativa, (2) indicação de 
fato determinado a ser objeto da apuração legislativa e 
(3) temporariedade da comissão parlamentar de 
inquérito. Precedentes do Supremo Tribunal Federal: MS 
24.831/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - O requisito 
constitucional concernente à observância de 1/3 (um terço), 
no mínimo, para criação de determinada CPI (CF, art. 58, § 
3º), refere-se à subscrição do requerimento de instauração 
da investigação parlamentar, que traduz exigência a ser 
aferida no momento em que protocolado o pedido junto à 
Mesa da Casa legislativa, tanto que, "depois de sua 
apresentação à Mesa", consoante prescreve o próprio 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 102, § 
4º), não mais se revelará possível a retirada de qualquer 
assinatura. - Preenchidos os requisitos constitucionais 
(CF, art. 58, § 3º), impõe-se a criação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, que não depende, por isso 
mesmo, da vontade aquiescente da maioria legislativa. 
Atendidas tais exigências (CF, art. 58, § 3º), cumpre, ao 
Presidente da Casa legislativa, adotar os procedimentos 
subsequentes e necessários à efetiva instalação da CPI, 
não se revestindo de legitimação constitucional o ato 
que busca submeter, ao Plenário da Casa legislativa, 
quer por intermédio de formulação de Questão de 
Ordem, quer mediante interposição de recurso ou 
utilização de qualquer outro meio regimental, a criação 
de qualquer comissão parlamentar de inquérito. - A 
prerrogativa institucional de investigar, deferida ao 
Parlamento (especialmente aos grupos minoritários que 
atuam no âmbito dos corpos legislativos), não pode ser 
comprometida pelo bloco majoritário existente no Congresso 
Nacional, que não dispõe de qualquer parcela de poder para 
deslocar, para o Plenário das Casas legislativas, a decisão 
final sobre a efetiva criação de determinada CPI, sob pena 
de frustrar e nulificar, de modo inaceitável e arbitrário, o 
exercício, pelo Legislativo (e pelas minorias que o integram), 
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do poder constitucional de fiscalizar e de investigar o 
comportamento dos órgãos, agentes e instituições do 
Estado, notadamente daqueles que se estruturam na esfera 
orgânica do Poder Executivo. - A rejeição de ato de criação 
de Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo Plenário da 
Câmara dos Deputados, ainda que por expressiva votação 
majoritária, proferida em sede de recurso interposto por 
Líder de partido político que compõe a maioria congressual, 
não tem o condão de justificar a frustração do direito de 
investigar que a própria Constituição da República outorga 
às minorias que atuam nas Casas do Congresso Nacional. 
 
(MS 26441, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal 
Pleno, julgado em 25/04/2007, DJe-237 DIVULG 17-12-
2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-03 PP-00294 
RTJ VOL-00223-01 PP-00301) (destacou-se) 

 

   Dois dos fragmentos acima destacados, da ementa do 

acórdão, possuem especial relevo para a presente impetração, razão 
pela qual merecem ser novamente reproduzidos, com o necessário 

realce: “(...) preenchidos os requisitos constitucionais (CF, art. 58, § 
3.º), impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (...)” 

e “(...) Atendidas tais exigências (CF, art. 58, § 3º), cumpre, ao 
Presidente da Casa legislativa, adotar os procedimentos 
subsequentes e necessários à efetiva instalação da CPI (...)” (sem 

destaques no original). 

   O primeiro deles evidencia que o direito invocado pelos 
Impetrantes pode ser comprovado de plano – o que, de resto, também se 

verifica com relação à situação fática que lastreia a impetração. 

   O segundo ponto expressa, precisamente, a consequência 

jurídica atribuída por este Egrégio Supremo Tribunal Federal à 
verificação, pela Mesa do Congresso Nacional, do Senado Federal ou da 
Câmara dos Deputados, de que determinado requerimento de 

instalação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ou de Comissão 

Parlamentar de Inquérito preenche os requisitos do § 3.º do art. 58 da 

Constituição. 

   Infere-se do exposto que este Supremo Tribunal Federal, na 

posição de Guardião da Constituição, tem repelido, corretamente e com 

a veemência que a situação recomenda, a possibilidade de que a 
atuação de uma maioria parlamentar eventualmente instalada ou a 

omissão de uma só pessoa – hipótese dos autos –, possa impedir que o 
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Congresso Nacional ou alguma de suas Casas exerça o relevantíssimo 

papel investigatório que lhe foi atribuído pela Constituição Federal.  

   Diante do acima exposto, nota-se que o direito subjetivo 

público dos Impetrantes e dos demais signatários do Requerimento de 

Instituição de CPI n.º 22, de 2016 – nitidamente integrantes de uma 

minoria parlamentar, ainda que episódica –, vem sendo desrespeitado 
pelo Presidente em exercício da Câmara dos Deputados, que se omite 

na tomada das providências necessárias à efetiva instalação da CPI da 

UNE, numa atuação patentemente inconstitucional e abusiva.  

 

DA MEDIDA LIMINAR 

 

   A teor do inciso III do art. 7.º da Lei do Mandado de 
Segurança (Lei n.º 12.016, de 7 de agosto de 2009), os requisitos para a 

concessão de suspensão liminar do ato inconstitucional e abusivo são: o 
fundamento relevante da controvérsia e que do ato impugnado possa 

resultar a ineficácia da medida. 

   No caso em tela, a relevância dos motivos em que se lastreia 

o pedido constante desta exordial, é dizer, o fumus boni iuris, está 
preenchido na medida em que, de acordo com pacífico entendimento 

perfilhado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, a “(...) 

instauração do inquérito parlamentar, para viabilizar-se no âmbito das 

Casas legislativas, está vinculada, unicamente, à satisfação de três (03) 
exigências definidas, de modo taxativo, no texto da Carta Política: (...). 

Atendidas tais exigências (CF, art. 58, § 3º), cumpre, ao Presidente da 

Casa legislativa, adotar os procedimentos subsequentes e necessários à 

efetiva instalação da CPI, não lhe cabendo qualquer apreciação de 

mérito sobre o objeto da investigação parlamentar, que se revela 

possível, dado o seu caráter autônomo (RTJ 177/229 – RTJ 180/191-
193), ainda que já instaurados, em torno dos mesmos fatos, inquéritos 

policiais ou processos judiciais” (MS 24.831, rel. min. Celso de Mello, 

julgamento em 22-6-2005, Plenário, DJ 4-8-2006). No mesmo sentido, 
dentre outros, conferir: SS 3.405, rel. min. Ellen Gracie, decisão 

monocrática, julgamento em 7-12-2007, DJ de 14-12-2007; MS 24.845, 
MS 24.846, MS 24.848 e MS 24.849, rel. min. Celso de Mello, 

julgamento em 22-6-2005, Plenário, DJ 29-9-2006; MS 24.847, rel. min. 
Celso de Mello, julgamento em 22-6-2005, Plenário, DJ 13-10-2006. 
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   Como signatários do requerimento de instituição da CPI da 

UNE, conforme adrede demonstrado, os Impetrantes possuem esse 

direito líquido e certo. 

Com relação ao periculum in mora, sua presença também 
se patenteia na hipótese vertente, uma vez que não se pode admitir que 

a omissão de uma só pessoa, no caso, o Primeiro Vice-Presidente da 
Câmara dos Deputados, no exercício da Presidência da Casa, possa 

impedir que esta exerça um dos mais elevados encargos que lhe foram 

incumbidos pela Constituição Federal, qual seja, o papel de investigar. 

Caso se admita que essa conduta inconstitucional e 

abusiva se protraia no tempo, estar-se-á abrindo um grave e pernicioso 

precedente de vilipêndio a relevantíssimos direitos subjetivos públicos 

de Parlamentares, com repercussões negativas diretas, conforme 

amplamente reconhecido por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, 

no equilíbrio de forças do jogo democrático. 

Não fosse essa questão grave o suficiente para a 
concessão da medida liminar pleiteada, há precedentes, no âmbito 

desta Casa Legislativa, que o prazo de cento e vinte dias para que a 
CPI conclua os seus trabalhos, previsto no § 3.º do art. 35 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados – prazo, aliás, que foi 

apontado expressamente no Requerimento de Instalação de CPI n.º 22, 
de 2016, conforme já referido, para que se encontrasse preenchido o 

requisito constitucional do “prazo certo” –, é contado da data de 
constituição de mencionada Comissão [consubstanciado, como se 

verá a seguir, no Ato da Presidência da Câmara dos Deputados que 

designa para compor o Colegiado, os Deputados indicados pelas 
Lideranças Partidárias e convoca os membros para a reunião de 

instalação da CPI], o que ocorreu, no presente caso, em 31 de maio do 

corrente ano (DOC. 04). 

Com efeito, no caso do Requerimento de Instalação de 
CPI n.º 26, de 2003, por meio do qual foi requerida a “criação de 
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o processo de 
privatização das empresas do setor elétrico brasileiro e o papel nele 
desempenhado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES”, a CPI, segundo documentos disponíveis no link a 
seguir, da respectiva página no sítio da Câmara dos Deputados 

(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProp

osicao=122778), foi criada em 13 de maio de 2004 (DOC. 05),  
“constituída” em 16 de março de 2005 (DOC. 06) e extinta em 16 de 
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agosto de 2005, em decorrência de ter-se esgotado, em 14 de julho 

daquele ano, o prazo para seu funcionamento (DOC. 07). 

O prazo de cento e vinte dias para o funcionamento da 

CPI da UNE encontra-se, portanto, em pleno fluxo, afigurando-se 

imprescindível que ela venha efetivamente a ser instalada.  

Por estas razões se requer, com base no art. 7.º, inciso 
III, da Lei n.º 12.016, de 2009, que Vossa Excelência determine, 
liminarmente, a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar o uso irregular de dinheiro público por parte 
da União Nacional dos Estudantes – UNE, nos precisos termos do 
Requerimento de Instituição de CPI n.º 22, de 2016, sob pena de 
incorrer nas sanções do art. 330 do Código Penal brasileiro.  

 

DO PEDIDO 

 

   Diante do exposto e pelas demais razões que Vossas 

Excelências entenderem, é o presente para, respeitosamente, requerer: 

I – Seja determinado, liminarmente, ao Impetrado que 
instale, nos precisos termos do Requerimento de Instalação 

de CPI n.º 22, de 2016, a Comissão Parlamentar de 

Inquérito destinada a investigar o uso irregular de dinheiro 

público por parte da União Nacional dos Estudantes – UNE, 

nos termos do inciso III do art. 7.º da Lei 12.016, de 2009; 

II – Seja o Impetrado intimado a apresentar suas 
informações, no prazo fixado no inciso I do art. 7.º da Lei 

12.016, de 7 de agosto de 2009; 

III – Seja concedida a segurança aqui pleiteada para o fim 
de reconhecer a inconstitucionalidade e a abusividade da 

conduta do Primeiro Vice-Presidente no exercício da 
Presidência da Câmara dos Deputados de omitir-se na 

instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada 

a investigar o uso irregular de dinheiro público por parte da 
União Nacional dos Estudantes – UNE, após a 

perfectibilização do seu requerimento de instauração, 

confirmando-se a liminar que determinou sua instalação,  
na estrita observância do que determina a Constituição 

Federal; 
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IV – Seja a União Federal intimada para, querendo, compor 

o polo passivo deste remédio constitucional, nos termos do 

art. 6.º, caput c/c o art. 7.º, II, ambos da Lei 12.016/2009, 

através da Advocacia-Geral da União; 

V – A intervenção da Procuradoria-Geral da República, por 

força do art. 9.º da Lei do Mandado de Segurança. 

   Termos em que, D. R. e A. esta com os inclusos documentos 

que a acompanham, dando-se à presente o valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais). 

   Aguarda deferimento. 

 
      Brasília/DF, ____ de julho de 2016. 
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