
 

 

 

 

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CONSULTOR LEGISLATIVO – 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

RECURSO QUESTÃO 32 

Questão 32 

ATENÇÃO: cada candidato deverá fazer alterações para o texto não sair padrão, 
evitando que a Banca rejeite o recurso. 

 

Sugestão de recurso: 

 

A Banca aponta como resposta correta a Letra “E” (necessidade de ver na prova do 
aluno qual a alternativa), segundo a qual a CPI “deverá ser criada e os poderes próprios de 
autoridade judicial serão exercidos uma vez aprovados pelo Plenário da comissão por maioria de 
votos, presente a maioria absoluta de seus membros”. 

Contudo, a alternativa apontada como correta apresenta erro, consoante orientação do 
Supremo Tribunal Federal. 

É que o Plenário do STF, no julgamento do MS 24.817, firmou a compreensão de que a 
quebra de sigilos por CPI deve observar o princípio da colegialidade, falando-se em quórum de 
maioria absoluta, e não apenas de maioria (simples), como constou na alternativa. 

A propósito, veja-se: 

 
“Impende registrar, por necessário, que a CPMI/Banestado possui trinta e três 
membros (33), sendo certo que a deliberação em causa foi adotada por vinte e 
um (21) congressistas, vale dizer, por número superior à maioria absoluta da 
composição total desse órgão de investigação parlamentar, consoante registra 
a ata referente à 41ª Reunião da mencionada CPI (fls. 57), o que evidencia a 
inteira observância, por esse órgão de investigação parlamentar, do postulado 
da colegialidade.” (MS 24.817, Relator Ministro Celso de Mello, decisão unânime 
do Plenário, julgamento em 03.02.2005 – destaques acrescidos) 

 

Para não se dizer que a decisão acima transcrita foi isolada, há outro julgado, também 
do STF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello.  

A propósito:  

 
“O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na 
regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão Parlamentar de 
Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência 
investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquela 



 

 

 

que importa na revelação das operações financeiras ativas e passivas de 
qualquer pessoa. O necessário respeito ao postulado da colegialidade qualifica-
se como pressuposto de validade e de legitimidade das deliberações 
parlamentares, especialmente quando estas – adotadas no âmbito de Comissão 
Parlamentar de Inquérito – implicam ruptura, sempre excepcional, da esfera de 
intimidade das pessoas. A quebra do sigilo bancário, que compreende a ruptura 
da esfera de intimidade financeira da pessoa, quando determinada por ato de 
qualquer CPI, depende, para revestir-se de validade jurídica, da aprovação da 
MAIORIA ABSOLUTA dos membros que compõem o órgão de investigação 
legislativa.” (MS 23.669, Relator Ministro Celso de Mello, julgamento em 
12.04.2000 – destaques acrescidos). 

 

Portanto, não há dúvidas de que a letra E está errada (necessidade de ver na prova do 
aluno qual a alternativa), ao nominar de “maioria de votos” quando há necessidade de maioria 
ABSOLUTA de votos para a quebra dos sigilos, dentro dos poderes de investigação das 
autoridades judiciais. 

Além de a resposta indicada pela Banca não está correta, há outra alternativa correta. 

Explico. 

É que a alternativa “D” (necessidade de ver na prova do aluno qual a alternativa) fala 
que a CPI “deverá ser criada, por ser direito de minoria e deverá ser composta majoritariamente 
pelos membros de partido de oposição que a requereu”. 

Decompondo as informações, realmente a criação de CPIs é um direito das minorias, 
tanto assim que só há necessidade de requerimento de 1/3 dos membros. 

Nesse sentido, se o partido A contava com 36% das cadeiras na Casa Legislativa, tal 
percentual foi alcançado. 

Avançando, o artigo 55 do RICLDF prevê que “na constituição das comissões, assegurar-
se-á, tanto quanto possível, representação proporcional aos partidos e aos blocos parlamentares 
que participem da Câmara Legislativa”. 

Mais, o § 2º do mesmo artigo dispõe que “as comissões temporárias são constituídas 
por representantes dos partidos ou blocos parlamentares, na proporção de sua representação 
na Câmara Legislativa, observado o sistema de rodízio e assegurada a inclusão do primeiro 
signatário do requerimento que motivar a sua criação”. 

Tal o cenário, considerando os dados constantes no comando da questão, o partido A 
tem a maior bancada na Casa, devendo contar com o maior número de membros na Comissão. 

Feitas tais considerações, o candidato pede e espera o deferimento do recurso, com a 
alteração do gabarito, considerando-se correta a alternativa “D” (necessidade de ver na prova 
do aluno qual a alternativa). 

Caso não seja esse o entendimento da Douta Banca, pede-se a anulação da referida 
questão, com a atribuição da pontuação a todos os candidatos. 
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