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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL 

DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL-

DF 

 

    

 

 

Medida cautelar tutela de urgência em Ação Popular 
Reajuste de reembolso de despesas médicas 
Câmara dos Deputados 
Princípio da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade 
Pandemia Internacional 
 

  
  

 

 

 

CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, 

brasileiro, casado, advogado, registrado na OAB/SP sob o 

número 346.140, klomfahsadvocacia@gmail.com, vem com 

fundamento no artigo 5º inciso LXXIII da Constituição 

Federal e artigo 1º da Lei nº 4.717 de 1965 propor 

 

PEDIDO CAUTELAR TUTELA DE 

URGÊNCIA EM AÇÃO POPULAR com pedido de liminar 

(artigo 5º, § 4º c/c 330 do CPC) 
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em face de ato da MESA DIRETORA da 

Câmara dos Deputados, na pessoa do Presidente da Câmara 

dos Deputados, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, 

brasileiro, agropecuarista, registrado no CPF nº678.210.904-

25, endereço Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso 

Nacional - Praça dos Três Poderes Brasília - DF - Brasil - CEP 

70160-900 CNPJ: 00.530.352/0001-59, e 

 UNIÃO FEDERAL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público. Registrada no CNPJ: 26.994.558/0001-23. Com 

endereço na Praça dos Três Poderes - Brasília, DF, 70150-90, 

pelas seguintes razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 

 

  

PRELIMINARMENTE 

GRATUIDADE 

 

Solicita-se a gratuidade das custas judiciais em 

face do direito constitucional de exercício da cidadania, 

assegurado pelo art. 5º, LXXVII da Constituição. 
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DO FUNDAMENTO JURÍDICO DA MEDIDA 

 

Decisão do Supremo Tribunal Federal de 

relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu no RE n. 

335.428, a possibilidade de medida cautelar em ação popular, 

entendeu que, caso a ação não seja apresentada, não há que 

se falar em sucumbência a seguir ementado:  

 

EMENTA Recurso extraordinário - Medida cautelar preparatória 

de futura ação popular - Demanda principal que, contudo, não 

chegou a ser proposta - Irrelevância, para fins de isenção do 

autor do ônus da sucumbência, conforme expressa previsão 

constitucional - Procedimento cautelar intrinsecamente ligado ao 

processo principal - Interpretação restritiva do comando do 

artigo 5º, inciso LXXIII, da constituição federal, que não pode 

prosperar - Recurso provido para isentar o recorrente do ônus da 

sucumbência. (RE 335428, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, 

Primeira Turma, julgado em 18/05/2010, DJe-145 DIVULG 05-

08-2010 PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL-02409-05 PP-01195). 

 

  

Em seu voto, o ministro explicou que a medida 

cautelar preparatória é um instrumento intrinsecamente 

ligado à ação principal, mesmo que esta nem venha a ser 

ajuizada. Para Dias Toffoli, “o simples ajuizamento de uma 

ação preparatória, vinculada a uma ação principal futura, já 

confere àquela, a necessária dependência dessa, 
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independentemente da sorte das demandas, por força da já 

mencionada norma do artigo 796 do Código de Processo 

Civil”. 

 

Assim, temos que a medida comporta cognição 

sumária pelo d. julgador.  

  

 

I – SÍNTESE DOS FATOS 

 

 

Em 31 de março de 2021 a imprensa1 noticiou 

com severa gravidade e preocupação, de que ato 

administrativo da Mesa Diretora de 29 de março de 2021, 

decidiu que: “deputados terão direito a reembolso de até R$ 

135 mil em gastos com saúde”, de que o aumento era em 

171% valor do ressarcimento dos deputados de gastos com 

procedimentos médicos não cobertos pelo plano da Casa.  

Informando que antes, a devolução era de, no 

máximo, R$ 50 mil. Mas, com o novo ato da Mesa Diretora, 

passa a ser de R$ 135,4 milhões. 

 

 
1 https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/03/4915178-deputados-

terao-direito-a-reembolso-de-ate-rs-135-mil-em-gastos-com-saude.html  
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Eis a íntegra2 do ATO DA MESA Nº 185, DE 

29/03/2021, verbis: 

 

ATO DA MESA Nº 185, DE 
29/03/2021 
Altera o Ato da Mesa nº 89, de 2013, que dispõe sobre o reembolso de 
despesas de assistência à saúde de parlamentares da Câmara dos 
Deputados. 

     A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, por ato 

de seu Presidente ad referendum da Mesa Diretora, no uso de suas 

atribuições regimentais, resolve: 

 

     Art. 1º O § 2° do art. 1 º do Ato da Mesa nº 89, de 2013, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

 

"Art. 1º  . ........................................ . 

§ 2° Os pedidos de reembolso cujos valores sejam de 

até R$ 135.400,00 (cento e trinta e cinco mil e quatrocentos reais) 

poderão ser objeto de deliberação do Segundo-Vice-Presidente." (NR) 

     Art. 2º  Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
     Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICATIVA 

     O presente Ato objetiva atualizar o valor máximo dos pedidos de 
reembolso que poderão ser objeto de deliberação do Segundo Vice-
Presidente, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo Ato da 
Mesa nº 35, de 2015, que alterou o Ato da Mesa nº 89, de 2013. 

     O valor supra encontra-se defasado. Nos últimos anos, a chamada 
"inflação médica" tem superado o índice oficial de inflação: Índice 

 
2 https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-185-29-marco-

2021-791200-publicacaooriginal-162559-cd-mesa.html  
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Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O fenômeno, 
inclusive, não tem se restringido ao Brasil¹. É de amplo conhecimento 
que a Medicina tem avançado cada vez mais, principalmente com o uso 
das tecnologias modernas, o que tem pressionado os custos para cima. 
Some-se a isso a maior demanda do público pelo acesso a serviços de 
saúde e o envelhecimento da população, tudo contribuindo para a 
elevação dos custos com saúde. 

     Conforme manifestação do Setor de Atuária da Secretaria 
Executiva do Pró-Saúde desta Casa, o índice utilizado em várias partes 
do mundo para representar a "inflação médica" é a chamada Variação 
de Custos Médico Hospitalares (VCMH)². Além da variação dos 
preços, em si, leva-se em consideração a demanda pelos serviços 
médicos. Isso faz com que a VCMH normalmente apresente números 
superiores ao IPCA, conforme pontuado no parágrafo anterior. 

     Nesse sentido, o aumento acumulado³ de 2015 a 2020 é de 170,8%, 
o qual, se utilizado como referência para atualização do antigo limite, 
elevará seu valor a 
R$ 135.400,00 (cento e trinta e cinco mil e quatrocentos 
reais). Importante ressaltar que não se está a criar ônus adicional para 
a Câmara dos Deputados. A Segunda Vice-Presidência continuará a 
analisar caso a caso, levando-se em conta os pareceres dos Órgãos 
Técnicos envolvidos (DEFIN, DEMED e/ou Secretaria Executiva do Pró-
Saúde). 

     Essa atualização corrigirá a natural defasagem monetária de um 
valor fixado no ano de 2015 e proporcionará maior agilidade 
(racionalização) no atendimento às demandas relativas ao reembolso 
de despesas com saúde por parte dos Senhores Deputados. De fato, 
com a implementação do novo limite, ter-se-á como consequência um 
menor número de processos sujeitos à deliberação pela Mesa da 
Câmara dos Deputados, "descongestionando" a pauta das reuniões 
mediante deliberação pelo próprio Segundo-Vice-Presidente. 

     Presidência, em 29 de março de 2021. 

Deputado ARTHUR LIRA 
Presidente 

_________________________ 
¹ Vide, por exemplo,< https://www.iess.org.br/?p=blog&id=654>. Acesso em 
19.02.2021.  
² Mais detalhes em <  https://www.iess.orq.br/cms/rep/notaVCMHv2.pdf >. 
Acesso em 19.02.2021.  
³ Pode ser calculado a partir de dados obtidos no endereço 
<https://www.vcmh.com.br/>. Acesso em 19.02.2021. Vide anexo 1. 
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Este texto não substitui o original publicado no Boletim 

Administrativo da Câmara dos Deputados de 29/03/2021 

 

 

Publicação: 

 Boletim Administrativo da Câmara dos Deputados - 29/3/2021, Página 4 
(Publicação Original) 

 Diário da Câmara dos Deputados - Edição Extra A - 29/3/2021, Página 3 
(Publicação Original) 

 

 

Ora pois. 

Não se desconhece da importância do referido 

reajuste, nem pode o Judiciário adentrar ao mérito do tema 

decidendum, todavia, os princípios constitucionais não 

podem ser melindrados, notadamente pelo momento que a 

sociedade brasileira experencia: de mortes, depressão, 

suicídio, divórcios, pessoas desabrigadas, desempregadas, 

mal conseguindo comprar cestas básicas, cujo valor tem 

aumentado a cada dia, veja-se reportagem3: 

 

 

 
3 https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/01/20/cesta-basica-ja-toma-

quase-60-do-salario-minimo-pior-proporcao-em-15-anos  
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Cesta básica já toma 
quase 60% do salário 
mínimo, pior 
proporção em 15 
anos 

Fim de política que garantia aumentos acima 

da inflação, ao lado de disparada no preço dos alimentos 

em 2020, corroeu o poder de compra do piso salarial 

 

 

Ocorre assim que, apesar da crise fiscal e do 

aperto nas contas públicas, considerando as dificuldades que 

a Pandemia de COVID-19 afligiu à população civil, 

especialmente as mais vulneráveis, com “proibição” de 

trabalhar, ter direito a adquirir cestas básicas, se alimentar, 

etc. etc. 

Isso explica que o Poder Público deve outrossim 

contribuir com sua cota de sacrifício, o que não se vê, ao 

revés, vivencia-se tempos sombrios em que Militares, 

Policiais, Judiciário e outras profissões de Estado, não abrem 

mão de reajuste, quando a população civil agoniza em 

dificuldades socioeconômicas. 
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A conta não fecha, o princípio da isonomia e da 

solidariedade é à vista do povo, vilipendiado dia após dia! 

Ocorre que tal ato, desborda em ângulo obtuso 

sem dúvida o princípio da moralidade do patrimônio 

público, proporcionalidade e razoabilidade, como dispõe o 

art. 5º da Carta Política e art. da lei 4717/1965, verbis: 

 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 

popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 

entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, 

ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o 

autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do 

ônus da sucumbência; 

 

 Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a 

anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao 

patrimônio da União... 

 § 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos 

neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, 

estético, histórico ou turístico.            (Redação dada pela Lei nº 

6.513, de 1977) 

 

  § 4º Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às 

entidades, a que se refere este artigo, as certidões e 

informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar 

a finalidade das mesmas. 

 

(...) 

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades 
mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

        a) incompetência; 

        b) vício de forma; 
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        c) ilegalidade do objeto; 

        d) inexistência dos motivos; 

        e) desvio de finalidade. 

        Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de 
nulidade observar-se-ão as seguintes normas: 

        a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se 
incluir nas atribuições legais do agente que o praticou; 

        b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância 
incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à 
existência ou seriedade do ato; 

        c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato 
importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; 

        d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria 
de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é 
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao 
resultado obtido; 

        e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica 
o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou 
implicitamente, na regra de competência. 

 

 

 

Ipso facto, em juízo prelibatório e cognição 

sumária, não é preciso aprofundar-se em teorias ou 

plausibilidade jurídica, para se convencer da gravidade dos 

fatos e da necessidade urgente de que esses reajustes sejam 

suspensos até o retorno gradual da economia nacional, com 

a consequente diminuição dos efeitos socioeconômicos da 

Pandemia de COVID-19. 

Vislumbra-se, assim, que a questão é de Estado 

e não de governo. É definitiva e não transitória. 
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Por fim, restam presentes as características de 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil e a ausência de perigo de irreversibilidade, 

veja-se: 

 

TUTELA DE URGÊNCIA 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o 
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 
oferecê-la. 

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 
justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

 

 

Diante do exposto, vislumbrando-se ser caso de 

defesa do direito ao patrimônio público, da moralidade, 

proporcionalidade, razoabilidade dos atos do poder público, 

por meio de medida cautelar em ação popular, tendo em 

vista uma interpretação conforme à Constituição em seus 

valores e princípios, somado ao Código de Processo Civil - 

art. 1º e 8º -  e ao microssistema de tutela coletiva, de que faz 
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parte a ação popular, dilatando o espectro de proteção da 

ação popular, seja pela sua posição na Constituição - inserta 

no rol do art. 5, parágrafo primeiro e segundo - seja pela sua 

simetria com os valores e princípios constitucionais afetos à 

Administração Pública em observar o princípio da isonomia.  

 

II - DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR 

OU DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, NOS TERMOS DO 

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE  

 

Pelo princípio da fungibilidade requer de Vossa 

Excelência, alternativamente, a escolha da concessão da 

medida liminar de tutela antecipada em tutela de urgência. 

A prova inequívoca e a verossimilhança das 

alegações podem ser inferidas, in totum, o dano irreparável 

ou de difícil reparação, conforme toda linha argumentativa 

expressa nesta exordial, trará prejuízo ao princípio da 

isonomia entre cidadão e agentes públicos de cargos eletivos. 

Portanto, o fumus boni iuris está presente 

conforme demonstrado no item anterior. 

Quanto ao periculum in mora, também se faz 

presente diante dos efeitos nacionais, internacionais, 

políticos, econômicos e sociais. 
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 Presente os dois requisitos legais, o autor em 

defesa da coletividade faz jus à concessão da medida liminar 

ou a antecipação de tutela, conforme o poder geral de cautela 

dos magistrados, o qual indica como pedido principal. 

 

III - DOS REQUERIMENTOS 

 

 a)   Citação da União, da Mesa Diretora na 

pessoa do presidente da Câmara dos Deputados, para 

cumprir a liminar no prazo judicial; 

b)   Intimação do Ministério Público Federal na 

forma do artigo 4ª da Lei 4.717/65; 

c)    Deferimento da gratuidade; 

d)  Cominação de multa diária de R$ 100.000,00 

pelo não cumprimento da liminar sob pena de 

desobediência; 

e)    Prazo legal para emenda da inicial com o 

pedido principal. 

 

 

 IV - DO PEDIDO  
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Ex positis, pede-se LIMINARMENTE em 

MEDIDA CAUTELAR em AÇÃO POPULAR em obrigação 

de fazer para determinar a Câmara dos Deputados, a: 

 

a) Seja suspensa o ato administrativo - ATO DA 

MESA Nº 185, DE 29/03/2021, por violação 

aos princípios constitucionais da 

razoabilidade, proporcionalidade e 

moralidade administrativa. 

 

  VIII - DO VALOR DA CAUSA 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00. 

 

PER ARDUA SURGO 

  

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

São Paulo 01 de abril de 2021. 

CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS 

[assinatura por certificado digital] 

OAB/SP Nº 346.140. 


