
 

Excelentíssimo Senhor Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Norte, a quem este couber por distribuição legal. 

KELPS DE OLIVEIRA LIMA, brasileiro, Deputado Estadual, 

portador da Cédula de Identidade n.º 1.238.343, expedida pela SSP/RN, inscrito no CPF sob o 

n.º 751.129.494-49, com domicílio profissional na Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Norte, sediada na Rua Jundiaí, 546, Tirol, Natal - RN, CEP: 59020-120, vem, por 

seu Advogado, perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 5º, LXIX1, da Constituição 

Federal e no art. 71, I, e2, da Constituição Estadual, impetrar o presente MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR em desfavor da PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN, 

autoridade pública com domicílio profissional na Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Norte, sediada na Praça Sete de Setembro, Cidade Alta, Natal - RN, CEP 59025-

300, em virtude das razões e fundamentos expostos a seguir. 

 

1 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus 
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;  
(...).” 
2 “Art. 71. O Tribunal de Justiça tem sede na Capital e jurisdição em todo o território estadual, competindo-lhe, 
precipuamente, a guarda desta Constituição, com observância da Constituição Federal, e: 
I – processar e julgar, originariamente: 
(...) 
e) os mandados de segurança e os “habeas-data” contra atos do Governador, da Assembleia Legislativa, seu 
Presidente, Mesa ou Comissão, do próprio Tribunal, suas Câmaras ou Turmas, e respectivos Presidentes, bem 
como de qualquer de seus membros, do Tribunal de Contas, suas Câmaras, e respectivos Presidentes, dos Juízes 
de Primeiro Grau, ressalvada a competência dos Colegiados Regionais de Recursos, do Conselho de Justiça 
Militar, dos Secretários de Estado, Procuradores-Gerais e Comandante da Polícia Militar; 
(...).” 



 

I – FATOS. 

01. A Assembleia Legislativa deste Estado, por meio do Ato da Mesa n.º 

1.976, de 22 de junho de 2021, acolheu a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 

visando apurar atos administrativos durante a pandemia da Covid-19. 

02. Na sessão do dia 30 de junho de 2021, o Presidente da Assembleia 

Legislativa fez publicar o Projeto de Resolução n.º 008/2021 com a proposta de nomeação de 

composição da referida CPI, o qual será submetido à apreciação do plenário da Casa 

Legislativa, podendo ser objeto de emendas e modificações, inclusive reprovação, submetendo 

a efetiva instauração e forma de organização da citada Comissão ao julgamento da maioria 

dos membros do Parlamento Estadual. 

03. O procedimento de nomeação dos membros da Comissão adotado pelo 

Presidente está disposto no Regimento Interno da Assembleia, especialmente nas partes em 

destaque: 

“Art. 71. Recebido ou aprovado o requerimento de constituição de 
Comissão Parlamentar de Inquérito, a Mesa tomará as providências 
para a fixação do número de seus membros. 

Parágrafo único. Na sessão seguinte ao recebimento ou à aprovação de 
requerimento, o Presidente consultará os Líderes sobre a indicação dos 
membros das respectivas bancadas, observando os §§ 1º e 2º do art. 59. 

Art. 72. O ato de nomeação dos membros da Comissão, sob a forma 
de resolução, publicado no Diário Oficial Eletrônico, fixará local, dia 
e hora para a reunião de eleição do Presidente e Vice-Presidente, e 
designação do Relator, reunião esta que se realizará dentro de 2 (dois) 
dias. 

Parágrafo único. O Relator será designado pelo Presidente da 
Comissão, devendo integrar a bancada da Minoria se aquele for da 
Maioria, e vice-versa. 

Art. 73. Da resolução constarão, também, a provisão de meios ou 
recursos administrativos, as condições organizacionais e o 
assessoramento necessários ao bom desempenho da Comissão, 
incumbindo à Mesa e à administração da Assembleia o atendimento 
preferencial das providências que solicitar o Presidente da Comissão ou 
seu Relator. 



 

Parágrafo único. Cabe ao Presidente ou ao Relator solicitar diretamente 
à Mesa as providências referidas neste artigo, inclusive a alteração ou 
reforço dos meios, recursos e assessoramento originariamente 
destinados à Comissão. 

(...) 

Art. 196. Além da proposta de emenda à Constituição, os projetos são: 
I - de lei, destinados a regular as matérias de competência do Poder 
Legislativo, com sanção do Governador do Estado; 
II - de decreto legislativo, destinados a regular as matérias da exclusiva 
competência do Poder Legislativo, sem sanção do Governador do 
Estado; 
III - de resolução, destinados a regular, com eficácia de lei ordinária, 
matérias da competência privativa da Assembleia, que interessem 
apenas à sua economia interna, tais como: 
a) aplicação de penalidade a Deputado; 
b) criação de Comissão Temporária, suas conclusões e as referentes 
à fiscalização e controle, petições, representações, ou reclamações da 
sociedade civil; 
c) Regimento Interno; 
d) organização dos serviços administrativos; 
e) delegação legislativa. 
Parágrafo único. A matéria constante de proposição rejeitada somente 
poderá constituir objeto de nova proposição, na mesma sessão 
legislativa, mediante proposta de maioria absoluta dos Deputados.” 
(Grifos acrescidos). 

04. Ocorre que, essas disposições, ao exigirem a nomeação dos membros 

e a efetiva instauração de CPI à deliberação da maioria em plenário por meio de 

submissão de resolução, violam a Constituição Federal, vão de encontro à remansosa 

jurisprudência do STF sobre CPI e afrontam direitos parlamentares da oposição e das minorias. 

05. Nesse contexto, restou ao Impetrante o recurso à tutela jurisdicional 

para assegurar a defesa da ordem constitucional, passível de realização por meio de Mandado 

de Segurança mediante controle difuso de atos concretos, como resta evidenciado a seguir. 

II – FUNDAMENTAÇÃO.  

II.1 – LEGITIMIDADE E CABIMENTO DO MANDADO 

DE SEGURANÇA. 

06. O Impetrante é parte legítima para proposição dessa ação 

constitucional. Na condição de parlamentar, dispõe de interesse juridicamente lícito de provocar 



 

o Judiciário para impedir a prática de ato inconstitucional da Autoridade Impetrada no âmbito 

da Assembleia Legislativa deste Estado. Nesse sentido: 

“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – IMPUGNAÇÃO 
DEDUZIDA CONTRA DELIBERAÇÃO EMANADA DO SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE, 
RESOLVENDO QUESTÃO DE ORDEM, DEFINIU O CONTEÚDO 
E O ALCANCE DA EXPRESSÃO “DELIBERAÇÕES 
LEGISLATIVAS” INSCRITA NO § 6º DO ART. 62 DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – TEMA QUE EXTRAVASA 
OS LIMITES "INTERNA CORPORIS" DAS CASAS 
LEGISLATIVAS – POSSIBILIDADE DE CONTROLE 
JURISDICIONAL DOS ATOS DE CARÁTER POLÍTICO, 
SEMPRE QUE SUSCITADA QUESTÃO DE ÍNDOLE 
CONSTITUCIONAL – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO 
PARLAMENTAR À CORRETA ELABORAÇÃO, PELO PODER 
LEGISLATIVO, DAS LEIS E DEMAIS ESPÉCIES NORMATIVAS 
– A ANÔMALA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL DECORRENTE 
DO ABUSO PRESIDENCIAL NA EDIÇÃO DE MEDIDAS 
PROVISÓRIAS – A QUESTÃO PERTINENTE AO PODER DE 
AGENDA DO LEGISLATIVO – GRAVE COMPROMETIMENTO 
DA FUNÇÃO PRECÍPUA DO CONGRESSO NACIONAL 
PROVOCADO PELO BLOQUEIO DA PAUTA DE CADA UMA 
DE SUAS CASAS, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MEDIDA 
PROVISÓRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO APÓS 45 
(QUARENTA E CINCO) DIAS DE SUA PUBLICAÇÃO – 
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA CONFERIDA AO § 6º DO ART. 
62 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NO SENTIDO DE QUE 
O REGIME DE URGÊNCIA PREVISTO EM TAL DISPOSITIVO 
CONSTITUCIONAL, QUE FAZ SOBRESTAR “TODAS AS 
DEMAIS DELIBERAÇÕES LEGISLATIVAS DA CASA” ONDE A 
MEDIDA PROVISÓRIA ESTIVER TRAMITANDO, SOMENTE 
AFETA AQUELAS MATÉRIAS QUE SE MOSTREM PASSÍVEIS 
DE REGRAMENTO POR MEDIDA PROVISÓRIA – EXEGESE 
VEICULADA NO ATO EMANADO DO SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE, APOIADA EM 
CONSTRUÇÃO ESTRITAMENTE JURÍDICA, TEM A VIRTUDE 
DE PRESERVAR, EM SUA INTEGRALIDADE, O LIVRE 
DESEMPENHO, POR ESSA CASA DO CONGRESSO 
NACIONAL, DA FUNÇÃO TÍPICA QUE LHE É INERENTE: A 
FUNÇÃO DE LEGISLAR – MANDADO DE SEGURANÇA 
INDEFERIDO. A LEGITIMIDADE ATIVA DOS 
IMPETRANTES EM FACE DE SUA CONDIÇÃO DE 
MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL – Os membros do 
Congresso Nacional dispõem, em caráter exclusivo, de 
legitimidade ativa “ad causam” para provocar a instauração do 
controle jurisdicional sobre o processo de formação das leis e das 
emendas à Constituição, assistindo-lhes, sob tal perspectiva, 
irrecusável direito subjetivo de impedir que a elaboração dos atos 
normativos, pelo Poder Legislativo, incida em desvios 



 

inconstitucionais, podendo insurgir-se, por tal razão, até mesmo 
contra decisões que, emanadas da Presidência da Casa legislativa, 
hajam resolvido questões de ordem pertinentes ao “iter” 
procedimental concernente à atividade legislativa do Parlamento. 
Precedentes. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL 
DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR QUANDO OCORRENTE 
SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE LITÍGIO 
CONSTITUCIONAL – O Poder Judiciário, quando intervém para 
assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a 
supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente 
legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da Republica, 
ainda que essa atuação institucional se projete na esfera orgânica do 
Poder Legislativo. Questões políticas. Doutrina. Precedentes. (...)” 
(Grifos acrescidos). 

(STF - MS: 27931 DF 0001863-87.2009.1.00.0000, Relator: CELSO 
DE MELLO, Data de Julgamento: 29/06/2017, Tribunal Pleno, Data 
de Publicação: 08/07/2020) 

07. No julgamento, pelo STF, do MS 24.831 e 24.849, Rel. Min. Celso de 

Mello, j. em 22.06.2005, e MS 26.441, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 25.04.2007, restou 

pacificado, igualmente, a legitimidade de parlamentar de propor mandado de segurança em face 

de ato do Legislativo que obstava direitos quanto ao funcionamento de CPI subscrita pelo 

impetrante, como se constitui a situação dos autos. 

08. É cabível, ademais, a realização de controle difuso de 

constitucionalidade de ato normativo, quanto aos efeitos concretos desse, conforme evidenciam 

os precedentes: 

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - CONTROLE 
DIFUSO DE LEI - LEI 7263/00 - CONTRIBUIÇÃO PARA FETHAB 
- OPERAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - 1. LEGITIMIDADE 
PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA - AUTORIDADE 
RESPONSÁVEL POR IMPLEMENTAR E GARANTIR O 
CUMPRIMENTO DA LEI - 2. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - 
CONTROLE DE ATO ADMINISTRATIVO CONCRETO 
DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA LEI TACHADA DE 
INCONSTITUCIONAL - CONTROLE CONCENTRADO NÃO 
CONSTITUI ÓBICE AO CONTROLE DIFUSO ENQUANTO 
PENDENTE DE JULGAMENTO - 3. AUSÊNCIA DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO A SER CURADO - CONTRIBUIÇÃO - MERA 
FACULDADE - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA 
REGULAR O DIFERIMENTO - ORDEM CONHECIDA E 
DENEGADA. 1. O Secretário de Fazenda desta unidade federativa é a 
autoridade encarregada de implementar e garantir o fiel cumprimento 



 

da lei censurada, não havendo, por isso mesmo, cogitar acerca da sua 
ilegitimidade para integrar o pólo passivo da ação mandamental. 2. O 
controle concentrado referido na impugnação (ADI 109), à evidência, 
se e enquanto não efetivado, não constitui óbice ao controle difuso. 3. 
As leis efeitos concretos tornam-se passíveis de mandado de segurança, 
desde sua publicação, por equivalentes a atos administrativos nos seus 
resultados imediatos. 4. A hipótese não vem de desvelar tributo ou 
ingresso coativo, ao revés, vem de constituir mera faculdade 
(diferimento no recolhimento ICMS) a ser fruída pelos contribuintes, 
ficando de todo afastada a característica mor do tributo, ou seja, a 
compulsoriedade, conforme prescrito no art. 3º do CTN.” (Grifos 
acrescidos). 

(TJ-MT - MS: 00336124920008110000 33612/2000, Relator: DES. 
JOSÉ TADEU CURY, Data de Julgamento: 03/02/2011, TURMA DE 
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 
COLETIVO, Data de Publicação: 16/02/2011) 

*** 

“MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE 
TITULAÇÃO INSTITUÍDA POR LEI COM VÍCIO FORMAL DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. 1) Admite-se 
o controle difuso de constitucionalidade para se afastar lei 
inconstitucional, com efeitos entre as partes, a fim de possibilitar a 
análise acerca do direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. 
2) A alteração de projeto de lei de iniciativa do Governador, pela 
Assembléia Legislativa, com aumento de despesas não previstas no 
orçamento do Estado do Amapá, usurpa a competência constitucional 
do Chefe do Poder Executivo, ferindo, com isso, o princípio da 
separação dos Poderes (art. 105, inciso I, da Constituição do Estado do 
Amapa). 3) Há vício formal de inconstitucionalidade do art. 39, e seus 
parágrafos 3º, 4º e 5º da Lei nº 1.468/2010, que instituiu gratificação de 
titulação aos servidores da Polícia Técnica Científica Amapaense. 4) 
Observância de Reserva de Plenário. Segurança denegada.” (Grifos 
acrescidos). 

(TJ-AP - MS: 00015804620198030000 AP, Relator: Desembargador 
EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 30/10/2019, 
Tribunal) 

*** 

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR 
ESTADUAL Nº 8.617/2008 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEI DE 
EFEITOS CONCRETOS. CONTROLE DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. 
ESTACIONAMENTO PRIVADO COM NÚMERO MÍNIMO DE 
VAGAS. DIREITO DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA. UNIÃO. INCIDENTE DE 



 

INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA 
PELO STF E TJGO. 1. Nos casos em que há ato normativo de efeitos 
concretos, revela-se perfeitamente adequado o uso do writ, cabendo 
ao autor da ação constitucional demonstrar a lesão suportada (ou a 
suportar, no cenário de mandamus preventivo) em virtude daquele 
regramento jurídico específico, pois que há ordem imediata e 
direta, não abstrata ou genérica, a interferir na sua órbita de 
direitos. 2. É possível a alegação de inconstitucionalidade de norma 
em sede de mandado de segurança, desde que tal pedido seja 
deduzido como causa de pedir. 3. A lei estadual ou municipal que 
discipline a utilização de estabelecimento privado exigindo número 
mínimo de vagas para o público é norma inconstitucional, pois envereda 
em matéria de competência privativa da União, porque versa sobre 
direitos afetos à propriedade, ou seja, sobre questões pertinentes ao 
Direito Civil. 4. Sob a mesma batuta, padece de inconstitucionalidade a 
norma que impõe sanções diversas ao proprietário de estabelecimento 
não residencial com o propósito de obrigá-lo a cumprir a ordem de 
oferecimento de vagas de estacionamento. 5. Não apenas quando o STF 
adota decisão em controle concentrado (ADI, ADC, ADO e ADPF) que 
haverá precedente a amparar decisão a reconhecer a 
inconstitucionalidade por órgão fracionário. Também quando decidir 
em controle difuso e incidental o seu argumento valerá. Tendo a matéria 
sido explorada por diversas vezes pelo plenário da Corte Maior, tanto 
em sede de controle concentrado (ADI nº 1.472/DF, nº 2.448/DF e nº 
1.623/RJ) quanto em sede de controle difuso (ARE nº 672.930 AgR e 
AI nº 730.856 AgR), é dispensada a instauração do incidente a enfrentar 
a mesma temática. 6. O incidente também se revela desnecessário, pois 
esta Corte, ao solucionar a Arguição de Inconstitucionalidade de lei nº 
258794-53.2013.8.09.0000 (201392587948), já se manifestou sobre 
idêntica questão, reconhecendo como viciada a legislação municipal 
que cuida de dispor sobre estacionamento particular. REMESSA E 
APELO DESPROVIDOS.” (Grifos acrescidos). 

(TJ-GO - Apelação/Reexame Necessário: 05142472920188090051 
GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de 
Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 
01/02/2021) 

09. No caso em tela, busca-se a concessão de ordem para que a Autoridade 

Coatora não submeta a nomeação dos membros e efetiva instauração da CPI para apurar 

atos administrativos durante a pandemia da Covid-19 à votação do plenário da ALRN, 

por meio de aprovação de resolução, por ser inconstitucional as disposições que assim 

estabelecem nos arts. 72 e 73 do Regimento Interno da Casa Legislativa, pelos seguintes 

fundamentos. 



 

II.2 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. 

CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE 

DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO INTERNO DA ALRN 

QUE SUBMETEM A EFETIVA INSTAURAÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO DE CPI AO CONTROLE DA VONTADE 

PARLAMENTAR PREDOMINANTE. 

10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento cautelar do MS n.º 37.760, 

em abril do corrente ano, ratificou a jurisprudência da Excelsa Corte sobre a 

inconstitucionalidade de se submeter a instauração de CPI à vontade da maioria 

parlamentar. A Decisão liminar do Ministro Roberto Barroso, ratificada pelo plenário da 

Corte, contou com a seguinte ementa: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
MEDIDA CAUTELAR. INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. DIREITO DAS MINORIAS 
POLÍTICAS. ATOS DO GOVERNO FEDERAL PARA 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. 

1. Mandado de segurança impetrado por senadores da República com o 
objetivo de que seja determinada a instalação de Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) para “apurar as ações e omissões do Governo Federal 
no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, 
no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de 
oxigênio para os pacientes internados”. O requerimento de CPI foi 
subscrito por 30 (trinta) membros do Senado Federal. 

2. A criação de comissões parlamentares de inquérito é prerrogativa 
político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição 
assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de 
oposição e à fiscalização dos poderes constituídos, como decorrência 
da cláusula do Estado Democrático de Direito. 

3. De acordo com consistente linha de precedentes do STF, a 
instauração do inquérito parlamentar depende, unicamente, do 
preenchimento dos três requisitos previstos no art. 58, § 3º, da 
Constituição: (i) o requerimento de um terço dos membros das casas 
legislativas; (ii) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (iii) a 
definição de prazo certo para sua duração. Atendidas as exigências 
constitucionais, impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, cuja instalação não pode ser obstada pela vontade da 
maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas legislativas. 
Precedentes: MS 24.831 e 24.849, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 



 

22.06.2005; ADI 3.619, Rel. Min. Eros Grau, j. em 01.08.2006; MS 
26.441, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 25.04.2007. 

4. As razões apresentadas pela ilustre autoridade coatora, embora 
tenham merecido atenta consideração, seguem uma lógica estritamente 
política que, no caso em exame, não pode prevalecer. Trata-se, no 
particular, de matéria disposta vinculativamente pela Constituição, sem 
margem para o exercício de valoração discricionária. 

5. Perigo na demora decorrente da urgência na apuração de fatos que 
podem ter agravado a pior crise sanitária dos últimos tempos, e que se 
encontra, atualmente, em seu pior momento. 

6. Pedido liminar deferido para determinar a adoção das providências 
necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito, 
na forma do Requerimento SF/21139.59425-24.” (Grifos acrescidos). 

(STF - MS 37760-DF, Relator: MIN. ROBERTO BARROSO, 
Decisão Monocrática, Publicação: DJE nº 68, divulgado em 
09/04/2021).  

11. Destaca a Decisão a simetria e observância compulsória pelos estados-

membros (art. 27, §1º3, da CF) do previsto no art. 58, §3º, da Constituição Federal, a partir do 

decidido pelo Supremo na ADI n.º 3.619: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 34, 
§ 1º, E 170, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
COMISÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CRIAÇÃO. 
DELIBERAÇÃO DO PLÉNARIO DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA. REQUISITO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO 
NO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SIMETRIA. 
OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA PELOS ESTADOS-MEMBROS. 
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 58, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL. 
1. A Constituição do Brasil assegura a um terço dos membros da 
Câmara dos Deputados e a um terço dos membros do Senado Federal a 
criação da comissão parlamentar de inquérito, deixando porém ao 
próprio parlamento o seu destino. 

 

3   “Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado 
na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os 
Deputados Federais acima de doze. 
§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição sobre 
sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e 
incorporação às Forças Armadas. 
(...).” 



 

2. A garantia assegurada a um terço dos membros da Câmara ou do 
Senado estende-se aos membros das assembléias legislativas estaduais 
--- garantia das minorias. O modelo federal de criação e instauração das 
comissões parlamentares de inquérito constitui matéria a ser 
compulsoriamente observada pelas casas legislativas estaduais. 
3. A garantia da instalação da CPI independe de deliberação 
plenária, seja da Câmara, do Senado ou da Assembléia Legislativa. 
Precedentes. 
4. Não há razão para a submissão do requerimento de constituição 
de CPI a qualquer órgão da Assembléia Legislativa. Os requisitos 
indispensáveis à criação das comissões parlamentares de inquérito 
estão dispostos, estritamente, no artigo 58 da CB/88. 
5. Pedido julgado procedente para declarar inconstitucionais o trecho 
“só será submetido à discussão e votação decorridas 24 horas de sua 
apresentação, e”, constante do § 1º do artigo 34, e o inciso I do artigo 
170, ambos da Consolidação do Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo.” (Grifos acrescidos). 
(STF - ADI 3.619, Rel. Min. Eros Grau, j. em 01.08.2006). 

12. Acrescenta, ainda, a Decisão do MS que: 

“O instrumento previsto no art. 58, § 3º, da Constituição assegura aos 
grupos minoritários do Parlamento a participação ativa na fiscalização 
e controle dos atos do Poder Público. Trata-se de garantia que decorre 
da cláusula do Estado Democrático de Direito e que viabiliza às 
minorias parlamentares o exercício da oposição democrática. Tanto 
é assim que o quórum é de um terço dos membros da casa legislativa, e 
não de maioria. Por esse motivo, a sua efetividade não pode estar 
condicionada à vontade parlamentar predominante ou mesmo ao 
alvedrio dos órgãos diretivos das casas legislativas. Na linha de 
precedentes desta Corte, “para que o regime democrático não se reduza 
a uma categoria político-jurídica meramente conceitual, torna-se 
necessário assegurar, às minorias, mesmo em sede jurisdicional, 
quando tal se impuser, a plenitude de meios que lhes permitam exercer, 
de modo efetivo, um direito fundamental que vela ao pé das instituições 
democráticas: o direito de oposição””. (Grifos acrescidos). 

13. À luz do posto pela ordem constitucional e tutelado pela Suprema 

Corte, o estabelecido nos arts. 72, 73 e 196, III, b4, do Regimento Interno da Assembleia 

 

4 “Art. 72. O ato de nomeação dos membros da Comissão, sob a forma de resolução, publicado no Diário Oficial 
Eletrônico, fixará local, dia e hora para a reunião de eleição do Presidente e Vice-Presidente, e designação do 
Relator, reunião esta que se realizará dentro de 2 (dois) dias. 
Parágrafo único. O Relator será designado pelo Presidente da Comissão, devendo integrar a bancada da Minoria 
se aquele for da Maioria, e vice-versa. 
Art. 73. Da resolução constarão, também, a provisão de meios ou recursos administrativos, as condições 
organizacionais e o assessoramento necessários ao bom desempenho da Comissão, incumbindo à Mesa e à 
administração da Assembleia o atendimento preferencial das providências que solicitar o Presidente da Comissão 
ou seu Relator. 



 

Legislativa do RN, ao submeterem o ato de nomeação e as condições organizacionais à 

julgamento da maioria da Casa Legislativa, representa inconstitucionalidade flagrante, ao 

impor limitações contrária à própria natureza do instituto da CPI e ao exercício da oposição 

democrática. 

14. O instrumento da resolução constitui ato legislativo, de deliberação do 

plenário (arts. 325, 1906 e 1967 do Regimento Interno), logo, um meio de manifestação da 

vontade parlamentar predominante. 

 

Parágrafo único. Cabe ao Presidente ou ao Relator solicitar diretamente à Mesa as providências referidas neste 
artigo, inclusive a alteração ou reforço dos meios, recursos e assessoramento originariamente destinados à 
Comissão. 
(...) 
Art. 196. Além da proposta de emenda à Constituição, os projetos são: 
I - de lei, destinados a regular as matérias de competência do Poder Legislativo, com sanção do Governador do 
Estado; 
II - de decreto legislativo, destinados a regular as matérias da exclusiva competência do Poder Legislativo, sem 
sanção do Governador do Estado; 
III - de resolução, destinados a regular, com eficácia de lei ordinária, matérias da competência privativa da 
Assembleia, que interessem apenas à sua economia interna, tais como: 
a) aplicação de penalidade a Deputado; 
b) criação de Comissão Temporária, suas conclusões e as referentes à fiscalização e controle, petições, 
representações, ou reclamações da sociedade civil; 
c) Regimento Interno; 
d) organização dos serviços administrativos; 
e) delegação legislativa. 
Parágrafo único. A matéria constante de proposição rejeitada somente poderá constituir objeto de nova proposição, 
na mesma sessão legislativa, mediante proposta de maioria absoluta dos Deputados.” (Grifos acrescidos). 
5 “Art. 32. O Plenário, composto por todos os Deputados, exerce com exclusividade a função legislativa da 
Assembleia, exceto nos casos em que este Regimento atribui tal competência às Comissões.” 
6 “Art. 190. Proposição é toda a matéria sujeita à deliberação da Assembleia. 
§ 1º As proposições podem consistir em proposta de emenda à Constituição, projeto de lei ordinária ou 
complementar, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, emenda, subemenda, indicação, requerimento, 
recurso, parecer, relatório e proposta de fiscalização e controle. 
(...)” 
7 “Art. 196. Além da proposta de emenda à Constituição, os projetos são: 
I - de lei, destinados a regular as matérias de competência do Poder Legislativo, com sanção do Governador do 
Estado; 
II - de decreto legislativo, destinados a regular as matérias da exclusiva competência do Poder Legislativo, sem 
sanção do Governador do Estado; 
III - de resolução, destinados a regular, com eficácia de lei ordinária, matérias da competência privativa da 
Assembleia, que interessem apenas à sua economia interna, tais como: 
a) aplicação de penalidade a Deputado; 
b) criação de Comissão Temporária, suas conclusões e as referentes à fiscalização e controle, petições, 
representações, ou reclamações da sociedade civil; 
c) Regimento Interno; 
d) organização dos serviços administrativos; 
e) delegação legislativa. 



 

15. Portanto, na medida em que os arts. 72, 73 e 196, III, b, do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do RN submetem o efetivo funcionamento de CPI ao 

julgamento da maioria da Casa Legislativa, a qual pode interferir na nomeação de seus membros 

e na forma de sua organização, há nítida inconstitucionalidade dessas determinações. 

16. Nesse sentido, impõe-se o controle judicial dos efeitos concretos e 

contrários à Constituição Federal do Projeto de Resolução n.º 008/2021, proposto pela 

Autoridade Impetrada.  

17. Será ineficaz, contudo, aguardar o trânsito em julgado da decisão final 

desta Ação mandamental para, só então, tutelar judicialmente os pedidos do Impetrante. 

III – FUNDAMENTOS DA LIMINAR. 

18. Como é cediço, o art. 7º, III, Lei Federal n.º 12.016/2009, autoriza o 

deferimento de liminar na hipótese de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida. 

19. Com efeito, o fundamento relevante para o deferimento do pleito 

liminar do presente Mandamus encontra amparo nos argumentos e na decisão plenária do STF 

no MS n.º 37.760, a qual ratificou que a “instalação não pode ser obstada pela vontade da 

maioria parlamentar”. 

20. A prova inequívoca da verossimilhança da alegação do Impetrante 

encontra-se toda carreada à Inicial, desnecessitando qualquer tipo de dilação probatória. 

21. Está demonstrado documentalmente que a Autoridade Impetrada  

a) propôs o Projeto de Resolução n.º 008/2021 (Documento n.º 06) com a finalidade de “fixação 

de data para reunião e eleição dos cargos de Presidente e Vice-Presidente e designação de 

relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito”, nomeação dos membros para composição 

da CPI, prazo de funcionamento, a qual será submetida à votação do Plenário da Assembleia 

Legislativa, podendo ser rejeitada ou emendada pela vontade parlamentar preponderante; 

 

Parágrafo único. A matéria constante de proposição rejeitada somente poderá constituir objeto de nova proposição, 
na mesma sessão legislativa, mediante proposta de maioria absoluta dos Deputados.” 



 

b) e o Regimento Interno da ALRN, nos arts. 72, 73 e 196, III, b, submete a efetividade da CPI 

à deliberação da maioria do Plenário da Casa Legislativa, o que é, como visto, inconstitucional. 

22. Ademais, é indiscutível a existência de periculum in mora e de 

justificado receio de ineficácia do provimento final no presente caso. 

23. A votação do Projeto de Resolução n.º 008/2021 e sua possível 

alteração pelo Plenário poderá implicar na completa inefetividade da CPI, cuja composição e 

organização, submetida à vontade parlamentar predominante, indubitavelmente, restará 

irremediavelmente desconfigurada. 

24. Encontra-se adiada a votação do Projeto de Resolução, conforme 

matéria divulgada pela própria Assembleia8, porém, a matéria pode ser deliberada em qualquer 

das próximas sessões da Casa Legislativa e, uma vez votada, o objeto desta Ação restará 

comprometido. 

IV – PEDIDOS. 

25. Em face de todo exposto, é a presente para requerer a Vossa Excelência: 

a) liminarmente, inaudita altera par ou após a oitiva da parte contrária, a concessão de ordem 

para determinar que a Autoridade Impetrada adote as providências necessárias para 

efetivamente instaurar e nomear os membros da CPI para apurar atos administrativos durante a 

pandemia da Covid-19; 

b) a notificação da Autoridade Coatora e do órgão de representação judicial da Assembleia 

Legislativa do RN para, querendo, responder este Mandamus; 

c) protesta provar o alegado pelas provas documentais em anexo ou de outras que o Impetrante 

venha a ter acesso ou conhecimento, assim como das que se encontrem em poder da Assembleia 

Legislativa do RN; e 

 

8 Disponível em: http://www.al.rn.gov.br/noticia/21510/horario-dos-deputados-retoma-debate-sobre-adiamento-
da-cpi-da-covid-e-questoes-economicas. Acessado em 05/07/2021. 



 

d) no mérito, a concessão de ordem para – conferindo interpretação conforme à Constituição 

Federal dos arts. 72, 73 e 196, III, b, do Regimento Interno da ALRN, declarar inconstitucional 

a submissão dos atos de criação, nomeação e estabelecimento das condições organizacionais de 

CPI à aprovação por resolução e votação do plenário da Casa Legislativa – determinando que 

a Autoridade Impetrada adote as providências necessárias para efetivamente instaurar e nomear 

os membros da CPI para apurar atos administrativos durante a pandemia da Covid-19. 

26. Dá-se à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). 

Termos em que 

pede deferimento. 

Natal – RN, 05 de julho de 2021. 

PEDRO LUIZ TINOCO DOS SANTOS 
OAB/RN 16.472 

 


