
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

IVAN VALENTE, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/SP, 

Líder do Partido na Câmara, domiciliado em Brasília, no gabinete 716 do anexo IV 

da Câmara dos Deputados; CHICO ALENCAR, brasileiro, Deputado Federal pelo 

PSOL/RJ, domiciliado em Brasília-DF, gabinete 848 do Anexo IV da Câmara dos 

Deputados; GLAUBER BRAGA, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/RJ, 

domiciliado em Brasília, no gabinete 362 do anexo IV da Câmara dos Deputados; 

EDMILSON RODRIGUES, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/PA, 

domiciliado em Brasília, no gabinete 301 do anexo IV da Câmara dos Deputados; e 

LUIZA ERUNDINA, brasileira, Deputada Federal pelo PSB/SP, domiciliada em 

Brasília, no gabinete 620 do Anexo IV da Câmara dos Deputados; vêm diante de 

Vossa Excelência, mediante advogados com procurações anexadas (documento 1), 

com fundamento no art. 102, I, “l” da Constituição Federal e no art. 988, II da Lei nº 

13.105, de 2015, apresentar 

 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

Contra a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, em face do Ato 

da Mesa nº 88, de 2016, que, a pretexto de dar cumprimento à decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cautelar n. 4.070-DF, na sessão do dia 

5/5/16, ocasião em que restou determinada a suspensão do exercício do mandato do 

Deputado Eduardo Cunha e, por consequência, da função de Presidente da Câmara 

dos Deputados, acabou por, de fato, afrontar a referida decisão, conforme se 

observará dos fatos e fundamentos expostos a seguir: 



1 – DA LEGITIMIDADE ATIVA 

 

1.1 – Os Deputados Federais signatários desta Reclamação, que compõem a bancada 

do PSOL, possuem legitimidade para propô-la, inicialmente porque são signatários 

do direito público subjetivo à correta observância das regras da Constituição e do 

ordenamento. 

 

 

1.2 - São legitimados também porque a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados é 

órgão constitucional ao qual é atribuída regimentalmente a direção de todos os 

serviços da Câmara dos Deputados. Esse órgão decidiu dar interpretação não 

amparada pela Constituição Federal, Lei ou Regimento Interno, à decisão proferida 

pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Ação Cautelar nº 4.070-DF, de forma 

a garantir ao Deputado Eduardo Cunha, durante a suspensão do exercício de seu 

mandato, as seguintes prerrogativas: uso da residência oficial; segurança pessoal; 

assistência à saúde; transporte aéreo e terrestre; subsídio integral; e equipe a serviço 

do gabinete parlamentar. 

 

1.3 - Verifica-se que a manutenção de toda a estrutura de que dispõe o Presidente da 

Câmara dos Deputados para um parlamentar que foi suspenso do exercício do seu 

mandato afronta a própria decisão do STF, que teve como ratio essendi  evitar os 

riscos advindos da utilização do mandato de Eduardo Cunha em prejuízo das 

investigações penais contra si instauradas. É o que se infere de excerto extraído da 

decisão do eminente relator, Ministro Teori Zavascki: 

 



 “Os elementos fáticos e jurídicos aqui considerados denunciam que a 

permanência do requerido, o Deputado Federal Eduardo Cunha, no livre 

exercício de seu mandato parlamentar e à frente da função de Presidente 

da Câmara dos Deputados, além de representar risco para as 

investigações penais sediadas neste Supremo Tribunal Federal, é um 

pejorativo que conspira contra a própria dignidade da instituição por ele 

liderada.” 

 

 

1.4 - Assim, requer seja reconhecida a legitimidade ativa dos Reclamantes, tendo em 

vista que a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados agiu em prejuízo da dignidade 

da própria Câmara dos Deputados, e, por conseguinte, de todos os Deputados 

Federais, ao descumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nos termos dos 

precedentes desta Corte: 

 

Reconhecimento de legitimidade ativa ad causam de todos que 

comprovem prejuízo oriundo de decisões dos órgãos do Poder 

Judiciário, bem como a Administração Pública de todos os níveis, 

contrárias ao julgado do Tribunal. Ampliação do Conceito de parte 

interessada (lei n° 8038/90, artigo 13). Reflexos processuais da eficácia 

vinculante do acórdão a ser preservado. Apreciado o mérito da ADI 

1662-SP (DJ de 30.08.01), está o município legitimado para propor 

reclamação. (Rcl 1.880-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 19-03-

2004) 

 

 

 

2 – DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS  

 

2.1 - A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados publicou, em 12 de maio de 2016, 

o Ato da Mesa nº 88, de 2016 que “dispõe sobre a preservação das prerrogativas 

do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Eduardo Cunha, durante o 

período de suspensão do exercício do mandato em razão de decisão do Supremo 

Tribunal Federal na Ação Cautelar n. 4.070/DF”. 

 

2.2 - Com isso, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados garantiu ao Deputado 

Eduardo Cunha, durante a suspensão do exercício de seu mandato, as seguintes 



prerrogativas: uso da residência oficial; segurança pessoal; assistência à saúde; 

transporte aéreo e terrestre; subsídio integral; e equipe a serviço do gabinete 

parlamentar, custando ao erário o valor mensal estimado de R$ 541.085,63 

(quinhentos e quarenta e um mil e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), 

conforme tabela anexa (documento 2), excluídos dessa estimativa os valores 

relativos ao aluguel da residência oficial e das viagens em aviões da Força Aérea 

Brasileira. Importante salientar que tais prerrogativas são exatamente as mesmas 

inerentes ao cargo de Presidente da Câmara, o que sobeja das próprias prerrogativas 

do mandato parlamentar, que não conta com residência oficial, segurança pessoal e 

transporte aéreo e terrestre. 

 

2.3 - Diante de tal decisão teratológica, os Reclamantes interpuseram o Recurso nº 

138/2016, tendo este sido arquivado, com a seguinte justificativa: “arquive-se, visto 

inexistir hipótese regimental de recurso contra atos da Mesa, que, na qualidade de 

Comissão Diretora, exerce a direção máxima dos serviços administrativos da Casa, 

na forma do art. 14, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados”, 

conforme se afere dos documentos anexos (documento 3). 

 

2.4 - Dessa forma, não restou outra alternativa aos Reclamantes que requerer a 

prestação jurisdicional desta Suprema Corte, para que a decisão oriunda do 

julgamento da Ação Cautelar nº 4.070/DF seja efetivamente aplicada no âmbito da 

Câmara dos Deputados. 

 

3 – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 

3.1 - A decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Cautelar n. 4.070/DF teve a 

finalidade de evitar a utilização do mandato de Deputado Federal e de Presidente da 

Câmara dos Deputados para prejudicar as investigações penais sediadas no Supremo 

Tribunal Federal contra Eduardo Cunha. Nesse aspecto, qualquer decisão no âmbito 

da Câmara dos Deputados que garanta a manutenção das prerrogativas inerentes a 



tais cargos é uma afronta direta ao referido julgado, vez que a suspensão do 

exercício do mandato implica a suspensão de prerrogativas que não são intuito 

personae, mas advém do efetivo exercício do cargo, que, no caso em tela, foi 

suspenso. 

 

3.2 - Para além de descumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, o Ato da 

Mesa nº 88, de 2016 inovou o ordenamento jurídico ao conferir a deputado cujo 

mandato esteja suspenso, o direito de manter suas prerrogativas, em detrimento do 

erário. Não há dispositivo constitucional, legal ou regimental que garanta a deputado 

que não esteja no exercício do seu mandato quaisquer prerrogativas, fato esse 

admitido pela própria Mesa Diretora na Justificação do Ato da Mesa: 

 

É importante o registro de que se trata de hipótese excepcional, pontual 

e extraordinária, não disciplinada em qualquer outro Ato da Mesa: o 

Deputado não foi afastado do seu cargo para, eventualmente, ocupar 

outro cargo público, muito menos houve seu afastamento definitivo. O 

afastamento foi apenas temporário, o que significa dizer que o Deputado 

Eduardo Cunha ainda é o Presidente da Câmara dos Deputados, 

encontrando-se apenas afastado temporariamente das suas funções, por 

decisão precária e sujeita a alteração a qualquer momento. 

  

3.3 - Dessa forma, não existindo norma, a Mesa Diretora agiu em afronta ao 

princípio da legalidade, que veda a Administração Pública praticar ato não previsto 

em lei.  O princípio da impessoalidade também foi tisnado, visto que é notória a 

vinculação política e mesmo pessoal da maioria dos membros da Mesa com o 

deputado afastado. Não se trata, como justificou a Mesa Diretora, de aplicar 

analogia ao processo previsto em lei para a Presidência da República – pelo tempo 

máximo e pré-determinado de 180 dias: 

 

Por fim, cabe ressaltar, ainda, que o Senado Federal, nesta data, em 

razão do afastamento da Senhora Presidente da República no julgamento 

preliminar do processo de impedimento, garantiu como prerrogativas do 

cargo o uso da residência oficial, segurança pessoal, assistência à saúde, 

transporte aéreo e terrestre, remuneração e equipe a serviço no gabinete 

pessoal da Presidência. Dessa maneira, tendo em vista que o Presidente 



Eduardo Cunha permanece titular da função de Presidente de um Poder 

da República, nada mais justo que se assegure a ele tratamento simétrico 

ao conferido a Chefe do Poder Executivo ora afastada. 

 

3.4 - Se a norma legal não traz tal benefício aos parlamentares, não pode haver 

inovação contra legem. A Administração Pública não pode agir fora da norma, 

sendo até mesmo os atos discricionários delimitados pela norma, sem a qual o ato é 

ilegal e passível de revisão pelo Poder Judiciário. 

 

3.5 - O Ato da Mesa nº 88, de 2016, desrespeita ainda o princípio constitucional da 

eficiência, estatuído no art. 37 da Constituição Federal, que, nas palavras de 

Alexandre de Moraes, “impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus 

agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências 

de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e 

sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais 

necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a 

evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social”. Garantir 

prerrogativas que são oriundas do exercício do mandato parlamentar a quem está 

suspenso desse exercício é, assim, atentar contra o princípio da eficiência. Nesse 

particular, há de se reiterar que o valor mensal estimado de R$ 541.085,63 

(quinhentos e quarenta e um mil e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) é 

considerável, sobretudo em face da recente adoção de medidas pelo Poder Executivo 

que visam a cortar gastos em áreas sociais. 

 

3.6 - Por fim, a manutenção de tais prerrogativas, de um lado ratifica a capacidade 

de influência que Eduardo Cunha mantém na Câmara dos Deputados, em uma 

espécie de exercício oculto mas efetivo do mandato, como se pode ver pela própria 

cobertura que a mídia permanentemente faz do fato (documento 4). E, de outro, 

confere a ele a possibilidade de se manter presente no âmbito da Câmara dos 

Deputados, amparando materialmente suas continuadas articulações políticas. Não 



foi outra a sua postura, após a reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 

em que foi prestar depoimento: declarou em entrevista à Globo
1
: 

 

“Eu vou frequentar a Câmara. Estou suspenso do exercício do mandato e 

não de frequentar a Câmara. Vou frequentar. Vou frequentar meu 

gabinete pessoal. Estarei aqui presente, não mais hoje pelo adiantado da 

hora, mas, a partir de segunda-feira, vocês me encontram no gabinete 

510”, declarou após sessão do conselho em que prestou depoimento 

nesta quinta. Perguntado se o gabinete poderia funcionar, apesar de 

estar suspenso do exercício do mandato, Cunha respondeu: “Claro. 

Estou suspenso do exercício do mandato, e não do mandato”. 

 

4 – DO PEDIDO DE LIMINAR 

 

4.1 - As razões acima bem caracterizam o fumus boni iuris, porque demonstrada está 

a ofensa à autoridade e competência do STF ante a incompatibilidade e flagrante 

desrespeito do Ato da Mesa aos dispositivos e às ordens da decisão do STF na 

Medida Cautelar 4.070/DF. Há plausibilidade das teses jurídicas arguidas ante os 

fatos e o teor da decisão, indicando a certeza da incompatibilidade do Ato com a 

tutela jurisdicional desse E. STF. 

 

4.2 – Quanto ao periculum in mora, flagrante a possibilidade de dano irreparável aos 

cofres públicos com a continuidade dos pagamentos de benefícios, que montam, 

como dito, em mais de R$500 mil por mês. 

 

4.3 – Outrossim, a continuidade dos privilégios concedidos pelo Ato da Mesa nº 88 

acresce a caracterização do perigo na demora, eis que acarreta severos e irreversíveis 

danos à imagem e à dignidade da própria Câmara dos Deputados; dano à 

continuidade do processo em trâmite no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar; e 

dano irreparável ao próprio Supremo Tribunal Federal que, por vias oblíquas, vê uma 

decisão com os efeitos suavizados ou, na prática, uma decisão sua não cumprida na 

                                                 
1
 A matéria pode ser acessada em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/05/mesmo-afastado-cunha-diz-que-continuara-

usando-gabinete.html 



integralidade, tudo em detrimento de interesses públicos e em benefício direto e 

exclusivo de interesses privados do Sr. Eduardo Cunha. 

 

4.4 – Presente, portanto, a “necessidade” a que se refere o art. 989 do CPC, 

autorizando a concessão de medida liminar que cesse os efeitos do ato ora 

impugnado. 

 

4.5 – Nos termos do art. 989, inciso II do CPC, requer-se a concessão de decisão 

judicial, inaudita altera pars, que ordene a imediata suspensão do Ato da Mesa nº 

88, de 2016, para evitar dano irreparável ao erário, à imagem e dignidade da Câmara 

dos Deputados e à autoridade e competência do Supremo Tribunal Federal. 

 

5 – DOS PEDIDOS 

 

5.1 - Em vista destas considerações, vêm os Reclamantes apresentar a presente 

Reclamação Constitucional, com a finalidade de que V.Exa. determine: 

 

5.1.1 - O conhecimento e processamento da presente Reclamação, adotando-se 

as providências do art. 989 do CPC – requisição de informações da autoridade a 

quem for imputada a prática do ato impugnado e a determinação a citação do 

beneficiário da decisão impugnada. 

 

5.1.2 – Liminarmente e inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos do Ato da 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados nº 88, de 2016, com a imediata suspensão 

das prerrogativas concedidas ao Sr. Eduardo Cunha pelo ato impugnado – suspensão 

do uso da residência oficial; da segurança pessoal; da assistência à saúde; do 

transporte aéreo e terrestre; do subsídio integral; e de equipe a serviço do gabinete 

parlamentar. 

 



5.1.3 – Ao final, a determinação da correta observância pela Mesa Diretora da 

Câmara dos Deputados da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos 

autos da Ação Cautelar n. 4.070-DF, na sessão do dia 5/5/16, e cessação dos efeitos 

oriundos do Ato da Mesa nº 88, de 2016. 

 

5.1.4 –Requer-se a oitiva do Ministério Público, após o decurso do prazo para 

informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato 

impugnado. 

 

Brasília - DF, 25 de maio de 2016. 

 

ANDRÉ MAIMONI 

OAB/DF 29.498 

 

ALBERTO MAIMONI 

OAB/DF 21.114 

 

ALVARO MAIMONI 

OAB/DF 18.391 


