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Impetrado:   Presidente do Senado Federal

Mandado de segurança. Instalação de Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI). Direito subjetivo público das minorias parlamentares. 
Requisitos do art. 58, §3º, da Constituição Federal. Impossibilidade de 
ampliação do objeto da CPI antes de sua instalação.

O Requerimento  302/2014  à  Mesa  do  Senado  Federal 
atendeu a todos os requisitos do art. 58, §3º, da Constitui-
ção Federal, gerando direito subjetivo da minoria parlamen-
tar  à  constituição da respectiva  Comissão Parlamentar  de 
Inquérito. 

Há direito subjetivo público das minorias parlamentares à 
instalação de CPI para investigar os fatos determinados na 
extensão  em que foram indicados  no  requerimento, sem 
acréscimos em seu objeto por parte do Presidente ou da 
maioria da respectiva Casa Legislativa.

Parecer pela concessão da segurança, prejudicado o agravo 
regimental.

O Senador Aécio Neves da Cunha e outros impetraram man-

dado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presi-

dente  do  Senado  Federal  que  rejeitou  Questão  de  Ordem, 

formulada pelo Senador Aloysio Nunes, por entender que os fatos 

indicados  no  Requerimento  303/2014, porque  financiados  por 
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operações de crédito aprovadas pelo Senado Federal, poderiam ser 

investigados em CPI dessa Casa Parlamentar. 

Afirma o Impetrante  que o Requerimento 303/2014 não 

apontou fatos determinados (conforme obriga o art. 58, §3º, da 

Constituição Federal), de forma que a Questão de Ordem formu-

lada pelo Senador Aloysio Nunes deveria ter sido acolhida, uma 

vez que os assuntos indicados, além de desconexos entre si, não 

poderiam ser acrescidos, por ato do Presidente, ao objeto da CPI 

constante do Requerimento 302/2014. 

Sustenta que o ato coator: i) é inconstitucional, por contrariar 

o art. 58, §3º, da Constituição Federal; ii) é ilegal, por violar o art. 

1º, parágrafo único, da Lei 1.529/1952; e iii) é antirregimental, por 

não observar os arts. 48 e 145 do Regimento Interno do Senado 

Federal. 

Argumenta que a instalação de Comissões Parlamentares de 

Inquérito  com o objeto  exato  indicado  em requerimento  que 

atende a todos os requisitos constitucionais, legais  e regimentais 

constitui direito subjetivo público das minorias parlamentares, o 

qual deve ser respeitado, tanto pela maioria parlamentar, quanto 

pelo Presidente da respectiva Casa Legislativa.

Por fim, insiste que a ampliação indevida do objeto da CPI, 

antes da sua instalação, extrapolando os fatos devidamente indica-

dos no Requerimento 302/2014, acabou por esvaziar a própria 
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capacidade de investigação da comissão, frustrando direito subje-

tivo público da minoria parlamentar de investigar os fatos deter-

minados que apontou, nos limites em que foram postos.

As informações foram prestadas e o pedido de liminar defe-

rido, nos seguintes termos: 

Forte nas razões expostas, acolho em parte o pedido liminar 
para suspender, até o julgamento definitivo da presente im-
petração, o ato do eminente Presidente do Senado Federal 
no que implica submissão, pelo encaminhamento dado, do 
requerimento de CPI subscrito pelos ora impetrantes - no 
formato proposto e observado seu objeto -, à deliberação da 
maioria parlamentar, de modo a que a instalação da CPI - 
em momento algum negada, friso, pela autoridade coatora -, 
se implemente sobre o objeto restrito contemplado no RQS 
nº 302, de 2014, sob pena de esvaziamento deste relevantís-
simo instituto constitucional, e uma vez presentes os requisi-
tos do art. 58, § 3º, da Carta Política. Eventual decisão final 
desta Suprema Corte em sentido contrário, é dizer, sobre a 
conformidade à Constituição da República do ato da ilustre 
autoridade coatora que neste juízo perfunctório reputo ine-
xistente, em nada obstaculizará o exame dos fatos determi-
nados acrescidos no RQS nº 303, de 2014, em CPI distinta, 
ou mesmo via reinclusão, se o caso, no objeto da CPI a ser 
ora implementada no modelo pretendido no RQS nº 302, 
de 2014.

Interposto agravo regimental. 

Vieram os autos com vista à Procuradoria-Geral da Repú-

blica para a emissão de parecer, na forma do art. 12, caput, da Lei 

12.016/09 e art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal.
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Em síntese, os fatos de interesse.

De se considerar, ainda no campo fático, que a Comissão Par-

lamentar de Inquérito objeto do Requerimento 302/2014, sob a 

denominação CPIPETRO1, foi efetivamente instalada em 14 de 

maio p. passado, já tendo realizado diversas reuniões de trabalho e 

deliberativas, com levantamento de dados e depoimentos, obser-

vado o escopo daquele requerimento.

O ato supostamente coator  foi  editado  em 2/4/2014 e  o 

mandamus foi impetrado em 8/4/2014, atendendo, nesses termos, 

ao prazo legal de 120 dias.

O ato coator, no que tange ao presente mandado de segu-

rança, tem o seguinte teor: 

Quanto à questão de ordem apresentada pelo Senador Aloy-
sio Nunes Ferreira referente a parte do objeto do Requeri-
mento nº 303/2014, que, segundo Sua Excelência, violaria o 
art. 146 do Regimento Interno, por buscar investigar maté-
ria pertinente aos Estados, esclareço que, na medida em que 
projetos dessa natureza são financiados por operações de cré-
dito  aprovadas  pelo  Senado  Federal, no  exercício  de  sua 
competência constitucional, tais matérias podem ser investi-
gadas pelo Senado Federal.
Nesse mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribu-
nal  Federal. No  acórdão  proferido  nos  autos  do  Habeas 
Corpus  71039-5/RJ, de  relatoria  do  eminente  Ministro 
Paulo Brossard, assentou-se que 'tudo quanto o Congresso 
pode regular, cabe-lhe investigar; (…) o poder investigatório 

1 A respeito, a página do Senado Federal na rede mundial de computadores: 
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?2&codcol=1804 
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do Congresso se estende a toda a gama dos interesses nacio-
nais a respeito dos quais ele pode legislar.”
Assim, também respondo negativamente à questão de ordem 
do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

Preliminarmente, destaquece-se que a jurisprudência do Su-

premo  Tribunal  Federal  encontra-se  sedimentada  e  pacífica, há 

quase uma década, quanto à possibilidade de controle jurisdicional 

dos atos legislativos relacionados à instalação e funcionamento das 

Comissões Parlamentares de Inquérito:

Comissão Parlamentar de Inquérito – direito de oposição – 
prerrogativa das minorias parlamentares – expressão do pos-
tulado democrático – direito impregnado de estatura consti-
tucional  –  instauração  de  inquérito  parlamentar  e 
composição da respectiva CPI – tema que extravasa os limi-
tes interna corporis das casas legislativas – viabilidade do con-
trole  jurisdicional  –  impossibilidade  de  a  maioria 
parlamentar frustrar, no âmbito do Congresso Nacional, o 
exercício, pelas minorias legislativas, do direito constitucional 
à investigação parlamentar (CF, art. 58, § 3º) – mandado de 
segurança concedido. Criação de Comissão Parlamentar de 
Inquérito: requisitos constitucionais. O Parlamento recebeu 
dos cidadãos, não só o poder de representação política e a 
competência para legislar, mas, também, o mandato para fis-
calizar os órgãos e agentes do Estado, respeitados, nesse pro-
cesso  de  fiscalização, os  limites  materiais  e  as  exigências 
formais estabelecidas pela Constituição Federal. O direito de 
investigar  -  que a  Constituição  da  República  atribuiu  ao 
Congresso Nacional e às Casas que o compõem (art. 58, § 
3º) – tem, no inquérito parlamentar, o instrumento mais ex-
pressivo de concretização desse relevantíssimo encargo cons-
titucional, que traduz atribuição inerente à própria essência 
da instituição parlamentar. A instauração do inquérito parla-
mentar, para  viabilizar-se  no âmbito  das  Casas  legislativas, 

5



PGR Mandado de Segurança 32.885 - DF 

está vinculada, unicamente, à satisfação de três (03) exigên-
cias 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 sub-
seqüentes 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, inqué-
ritos policiais ou processos judiciais. (MS 24.831, Rel. Min. 
Celso  de  Mello, julgamento  em 22-6-2005, Plenário, DJ 
4/8/2006).

Afastado o argumento de que se trata de discussão que en-

volve assunto interna corporis, tem-se que a questão especificamente 

debatida no presente mandado de segurança diz respeito ao direito 

subjetivo público das minorias parlamentares à instalação de Co-

missão Parlamentar de Inquérito, com o devido respeito aos limi-

tes fáticos indicados no requerimento. 

O poder de investigação pelas casas legislativas do Congresso 

Nacional é inerente ao Estado Democrático de Direito. Como as-

sinalado por Laurence H. Tribe, ao tratar do instituto no direito 

norte-americano, o poder de investigação pelas casas do Congresso 

Nacional, embora não esteja explicitado na Constituição norte-a-

mericana, constitui-se  em poder  implícito  e  ancilar, encontran-

do-se  relacionado  com  os  poderes  de  auto-regulação  do 

Legislativo e o de declarar  o impedimento de altas autoridades, 

constituindo-se em auxiliar essencial da função legislativa, por sua 
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capacidade de abordar e aprofundar questões de interesse nacio-

nal2. 

Tanto a  jurisprudência  quanto a  doutrina  norte-americana 

ressaltam a importância de se observar, no exercício das atividades 

das comissões de investigação, regras de devido processo legal, em 

especial quanto a delimitação do objeto da investigação e quanto 

aos direitos dos investigados. Neste sentido voto do juiz Van De-

vanter na Suprema Corte norte-americana, McGrain v. Daugherty, 

273 U.S. 135, 174-175 (1927)3. 

2 The power of Congress to investigate. The remainder of this chapter will be 
devoted  to  the  most  familiar  congressional  role  of  all: that  of  making 
national law. But before beginning this analysis, it is important to note an 
implicit or ancillary power belonging to Congress that is at times every bit 
as important as the power to which it is supposedly and most dramatically 
exemplified by hearings, some of them in executive session but most of 
them in the glare of the klieg lights and with the nation watching. Such 
investigations have served an important role in ventilating issues 
of  profound  national  concern.  In  fact,  the  modern  function  of 
hearings is often simply to focus the national attention and place a pressing 
issue on the nation's agenda. Some might say that, in certain legislative 
sessions,  such  consciousness-raising  ranks  among  Congress'  most 
constructive accomplishments. Even if no particular legislation is in view 
or  results  from  such  airing  of  the  nation's  laundry,  there  is  as  a 
constitutional matter nothing inherently objectionable about such uses of 
the  congressional  investigatory  power,  although  in  extreme  cases  of 
exposure  for  exposure's  sake  in  might  constitute  a  kind  of  legislative 
punishment, even if not quite trial by legislature and a bill of attainder. 
Although congressional authority to conduct investigations, and 
in the process to compel testimony, is not explicitly recognized 
by  the  Constitution,  this  power  is  of  course  necessary  in 
connection  with  Congress'  quasi-judicial  powers  of 
impeachment and self-regulation. [TRIBE, Laurence  H. American 
Constitutional Law, vol. 1, 2000, p. 790-791, destaquei]. 

3 http://supreme.justia.com/us/273/135/case.html   E  também  Atkins  v. 
United States, 354 U.S. 178, 187 (1957)., Barenblatt v. United States, 360 
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Dois argumentos merecem destaque no caso em exame. 

O primeiro é o de que, caso instalada CPI única para investi-

gar fatos notoriamente tão diversos e desconexos, acabará por cau-

sar  irreparável  prejuízo  ao  direito  da  minoria  parlamentar  de 

oposição ao governo de ver exercida, com eficiência, celeridade e 

objetividade, a investigação dos fatos inicialmente apontados. 

O segundo é o de que a ampliação indevida do objeto da 

CPI, que foi legitimamente requerida pela respectiva minoria par-

lamentar e atendeu a todos os requisitos constitucionais, legais e 

regimentais para a sua instalação, tem o condão de esvaziar a pró-

pria capacidade da comissão de investigação e de esclarecimento 

das eventuais irregularidades cometidas.

Registre-se, por importante, que a ampliação de objeto im-

pugnada no presente mandado de segurança encontra-se explici-

tada na ementa do Requerimento 303/2014:

Requer  a  criação  de  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito 
destinada a investigar as denúncias de prática de corrupção, 
desvio de recursos públicos, fraude em licitação, lavagem de 
dinheiro, remessa ilegal de valores ao exterior e formação de 
cartel em atos e contratos realizados por entidades da admi-
nistração pública indireta, relacionados à aquisição da Refi-
naria  de  Pasadena  no Texas  (EUA); aos  contratos  entre  a 
Petrobrás e a empresa holandesa “SMB Offshore”; ao lança-
mento  de  plataformas  inacabadas; ao  superfaturamento  na 
construção  de  refinarias; às  atividades  da  Petrobras  e  do 

U.S. 109, 111 (1959)  e Eastland v. United States  Servicemen’s Fund, 421 
U.S. 491, 503–507 (1975).
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Porto de Suape para viabilizar a construção e a operação da 
Refinaria Abreu e Lima em Pernambuco; dos contratos para 
aquisição, manutenção e operação de trens, metrôs e sistemas 
auxiliares, em SP e no DF, que envolvam as empresas referi-
das no acordo de leniência firmado pela Siemens; e aos con-
vênios e contratos, firmados por órgãos e entidades estaduais 
e municipais, para aquisição de equipamentos e desenvolvi-
mento de projetos na área de tecnologia da informação e 
utilizando recursos da União.

Conforme se percebe da referida ementa do Requerimento 

303/2014, a indicação de fatos tais como 'os contratos para aquisição, 

manutenção e operação de trens, metrôs e sistemas auxiliares, em SP e no  

DF, que envolvam as empresas referidas no acordo de leniência firmado  

pela Siemens', bem como 'os convênios e contratos, firmados por órgãos e  

entidades estaduais e municipais, para aquisição de equipamentos e desen-

volvimento de projetos na área de tecnologia da informação e utilizando  

recursos da União'  não guardam conexão com o objeto da CPI a 

que se refere o Requerimento 302/2014, e a sua reunião, a cargo 

da  mesma  CPI,  com  os  fatos  trazidos  pelo  Requerimento 

302/2014, este centrado nas atividades da Petrobrás S/A, torna ge-

nérico o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Muito embora a Constituição não indique o que venha a ser 

fato determinado, é assente que por determinado tem-se aquele 

acontecimento relevante que tenha implicações para a vida pública 

e para a ordem constitucional, legal, econômica e social do país, 
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conforme o art. 35 do Regimento Interno da Câmara dos Depu-

tados.

Não se pode perder de vista que a interpretação do art. 58, 

§3º da Constituição pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido 

de que a exigência de fato determinado não impede a apuração de 

fatos que, mesmo inicialmente desconhecidos, surjam como de-

corrência natural do processo de investigação, tendo em vista que 

tudo o que diz respeito, de forma direta ou indireta, ao fato prin-

cipal determinado que ensejou a instalação da CPI, pode ser inves-

tigado (HC 71.039, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ 6/12/1996).

O fato determinado deve ser, desde o momento do requeri-

mento de constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito, um 

fato  específico, com parâmetros  concretos  e  individualizados, o 

qual, mesmo sendo plúrimo, esteja composto de ocorrências que 

guardem conexão entre si.

Leciona Anna Candida da Cunha Ferraz que não se pode 

instalar Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguação de 

fatos genéricos, sem contornos delimitados ou para investigar cri-

ses em abstrato. Afirma também que o fato determinado a ser objeto  

de controle da CPI, no sistema constitucional brasileiro, deve relacionar-se  

com as competências do Congresso Nacional e de suas câmaras, vale dizer, 

deve referir-se a uma atribuição constitucional específica e própria do Poder  

Legislativo. 4

4 FERRAZ, Anna  Candida  da  Cunha. Comentário  ao  art. 58, §3º, da 
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No caso dos autos, foram indicados os seguintes fatos deter-

minados no Requerimento 302/2014:

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do §3º do art. 
58 da Constituição Federal, c/c artigo 145 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a  criação de Comissão Parla-
mentar de Inquérito, composta por 13 (treze) Senadores ti-
tulares  e  7  (sete)  Senadores  suplentes, para  investigar, no 
prazo  de  até  180  dias, as  seguintes  irregularidades  envol-
vendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), ocorri-
das entre os anos de 2005 e 2014, relacionadas com: 
1. Processo de aquisição da Refinaria de Pasadena no Texas 
(EUA);
2. Indícios de pagamento de propina a funcionários da esta-
tal pela companhia holandesa “SMB Offshore” para obten-
ção de contratos junto à Petrobras;
3. Denúncias de que plataformas estariam sendo lançadas ao 
mar faltando uma série de componentes primordiais à segu-
rança do equipamento e dos trabalhadores;
4. Indícios de superfaturamento na construção de refinarias.

Do cotejo entre os fatos apontados no dois requerimentos, 

não há como deixar de concluir que a investigação proposta no 

Requerimento  302/2014  efetivamente  restaria  prejudicada  se 

acrescida dos fatos indicados no Requerimento 303/2014, consi-

derando que os fatos do Requerimento 302/2014 atendem às exi-

gências  quanto  à  relevância, concretude  e  individualização  dos 

acontecimentos para os quais se postula investigação, o que não 

Constituição  Federal  de  1988,  in Comentários  à  Constituição  do 
Brasil/J.J. Gomes Canotilho [et.al.]. São Paulo : Saraiva/Almedina, 2013, p. 
1112-1113.
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pode ser afirmado em relação aos fatos apontados no Requeri-

mento 303/2014.

E para reforçar tal compreensão, invoca-se, mais uma vez, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o di-

reito  subjetivo público das  minorias  parlamentares  à  criação de 

Comissão Parlamentar de Inquérito, independentemente da aqui-

escência da maioria parlamentar ou do Presidente da respectiva 

Casa Legislativa: 

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 jurisdici-
onal  a  ser  dispensada ao direito de oposição, analisado na 
perspectiva da prática republicana das instituições parlamen-
tares. A norma inscrita no art. 58, § 3º, da Constituição da 
República destina-se a ensejar a participação ativa das mino-
rias  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 inconseqüente, há de ser aparelhado com ins-
trumentos 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 
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certo, sobre  fato  determinado. [MS  24.847/DF, Rel. 
Min. Celso de Mello, DJ 13/10/2006, destaquei].
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 pro-
cedimentos subseqüentes 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 me-
diante interposição de recurso ou utilização de qualquer ou-
tro  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 cor-
pos  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 de-
cisão  final  sobre  a  efetiva  criação  de  determinada 
CPI, sob pena de frustrar e nulificar, de modo inacei-
tável e arbitrário, o exercício, pelo Legislativo (e pelas 
minorias que o integram), 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 Exe-
cutivo. A rejeição de ato de criação de Comissão Parlamen-
tar 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 justifi-
car a frustração do direito de investigar que a própria Cons-
tituição da República outorga às  minorias  que atuam nas 
Casas  do Congresso Nacional.  [MS 26.441/DF, Rel. Min. 
Celso de Mello, DJ 18/12/2009, destaquei]
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Desses precedentes conclui-se existir no ordenamento jurídi-

co-constitucional brasileiro verdadeiro direito subjetivo público da 

minoria parlamentar à instalação das Comissões Parlamentares de 

Inquérito, de modo que qualquer restrição a tal direito somente 

pode ocorrer nos estreitos limites da proporcionalidade, ou seja, 

devem ser  restrições adequadas  e necessárias, o que não parece 

ocorrer na hipótese de se permitir aditamento do objeto da co-

missão incluindo fatos genéricos e desconexos ao objeto original.

Afigura-se intuitivo que outros fatos, não relacionados com o 

objeto do requerimento parlamentar só podem ser objeto de in-

vestigação por Comissão Parlamentar de Inquérito, se em relação a 

eles forem preenchidos os mesmos requisitos do art. 58, § 3º da 

Constituição Federal. 

O acréscimo, pelo Presidente da Casa Legislativa, de novos 

fatos, supostamente determinados, a serem averiguados no bojo de 

uma Comissão Parlamentar de Inquérito já requerida somente po-

deria ocorrer se os mesmos parlamentares que assinaram o reque-

rimento  inicial  indicassem  fatos  correlatos  aos  apontados 

originalmente, de inegável relevância e tal objetividade, que pudes-

sem incontestavelmente contribuir para a elucidação do contexto 

e das circunstâncias dos fatos anteriormente mencionados.  Não é 

esta a situação que ora se analisa.
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Ante o exposto, o parecer da Procuradoria-Geral da Re-

pública é pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar 

deferida, no sentido de determinar a instalação da Comissão Parla-

mentar  de  Inquérito  observados  os  limites  do  Requerimento 

302/2014, sem os acréscimos do Requerimento 303/2014. Desse 

modo, opina também pela prejudicialidade do agravo regimental.

Brasília (DF), 29 de outubro de 2014.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

CPS/JCCR
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