
Recurso Especial nº 648.758 – RJ (2004/0026183-4) 
  RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO. CONTROLE JURISDICIONAL. 
  1. Assentada e comprovada a falsificação da ata de conclusão dos trabalhos de CPI 
estadual, sobressai inequívoco o interesse de agir na obtenção de decisão de mérito acerca 
das ilegalidades apontadas, mercê da natureza não jurisdicional da referida entidade 
formal. 
  2. É que o § 1º do artigo 58 da Constituição Federal de 1988 faz exsurgir da conclusão da 
CPI efeitos jurídicos, por isso que se o ato é nulo, essa eficácia mitiga-se, mercê de o 
Ministério Público, como dominus litis, poder atuar sponte sua, independente de prévia 
CPI. 
  3. Provimento do Recurso Especial para que a instância a quo conheça e conclua sobre os 
vícios apontados na ação declaratória. 
Acórdão 
  Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, 
por maioria, vencidos os Srs. Ministros Relator e TEORI ALBINO ZAVASCKI, conhecer do 
recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro LUIZ FUX, que 
lavrará o acórdão. Votaram com o Sr. Ministro LUIZ FUX os Srs. Ministros DENISE ARRUDA e 
JOSÉ DELGADO. 
  Sustentou oralmente o Dr. Raphael Dodd Milito, pela recorrente. 
  Brasília (DF), 06 de dezembro de 2005 (Data do Julgamento) 
  Ministro Luiz Fux – Presidente e Relator p/ Acórdão 
Relatório 
  O Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO: Trata-se de recurso especial interposto por Clínica 
Médica e Cirúrgica Santa Genoveva Ltda., com esteio nas alíneas “a” e “c” do permissivo 
constitucional, visando à reforma de v. acórdão que restou assim ementado: 
  “Processual civil. Ação declaratória proposta por clínica médica, pugnando pela nulidade de 
atos praticados por comissão parlamentar de inquérito após o advento do termo final de seu 
prazo de funcionamento. Ausência de interesse processual afirmada pela sentença, com 
fundamento na circunstância de não possuírem os atos da cpi natureza de atos 
administrativos com produção de efeitos próprios e imediatos. descaracterização da presença 
do binômio utilidade + necessidade, não possuindo o relatório e conclusões finais da cpi 
autonomia justificadora da declaração da respectiva nulidade. Inaplicabilidade do disposto no 
art. 4º, cpc. Correção e adequação da sentença impugnada. Rejeição da preliminar de 
intempestividade recursal, argüida pela Curadoria de Fazenda, diante do caráter interruptivo 
da fluência de qualquer outro prazo recursal decorrente da apresentação de embargos 
declaratórios. Improvimento do apelo.” 
  Sustenta a recorrente ter o aresto a quo contrariado o art. 4º, inciso I, do Código de 
Processo Civil, ao argumento de que “a pretensão autoral se circunscreve à declaração de 
nulidade de ato ilegalmente praticado contra ela, qual seja, aprovação de relatório final 
caduco, de uma CPI já arquivada por preclusão temporal, em total desrespeito ao texto 
constitucional e demais normas pertinentes”, sendo, portanto, juridicamente possível o 
pedido e manifesto o seu interesse de agir. Ainda, colaciona acórdãos a sustentarem 
juridicamente a sua tese. 
  É o relatório. 
Ementa 
  Processual civil. Ato administrativo. Comissão parlamentar de inquérito. Ação declaratória 
de nulidade, em face de alegado vício procedimental. Interesse de agir. inexistência. Violação 
do art. 4º, inc. i, do cpc não configurada. 
  I – “O poder de investigar não é um fim em si mesmo, mas um poder instrumental ou ancilar 
relacionado com as atribuições do Poder Legislativo. A investigação parlamentar reveste-se 



de caráter unilateral, à semelhança do que ocorre no âmbito da investigação penal realizada 
pela Polícia Judiciária, e pode subsidiar, sem qualquer vinculação às suas conclusões, a 
atuação persecutória do Ministério Público, enquanto dominus litis”.(sentença, f.791/796). 
  II – Daí porque carecedora a autora do interesse de agir, na medida em que a declaração de 
nulidade do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito não lhe trará nenhuma 
utilidade, porquanto não tem o condão de obstar eventual repercussão civil ou criminal dos 
fatos por esta apurados, independentemente de sua conclusão. 
Voto Vencido 
  O Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO: A recorrente objetiva, por meio da tutela 
jurisdicional declaratória, a declaração de nulidade de todos os atos posteriores à extinção da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução nº 331/96, para fins de apurar 
a qualidade dos serviços médicos por ela prestados. 
  A Corte ordinária manteve a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, 
sendo este o seu teor: 
  “(...) a inicial não resiste à crítica preliminar sobre o interesse de agir e mesmo sobre a 
possibilidade jurídica do pedido. 
  É de trivial sabença, segundo os postulados da Teoria Geral do Processo, qualquer 
julgamento de mérito pressupõe a regularidade formal do devido processo de lei (CR, art. 5º, 
LIV), com a observância, antecedente, das vulgarmente denominadas condições da ação 
(legitimidade para a causa, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido), além dos 
pressupostos processuais de existência (dualidade de partes, órgão judicial e demanda) e de 
validade (capacidade de ser parte, de estar em juízo e postulatória, competência, citação 
válida, originalidade da demanda, compatibilidade para a causa) (cf. CARREIRA ALVIM, 
Elementos de Teoria Geral do Processo, Forense, 1989, p. 223). 
  No âmbito das condições da ação, dispõe o art. 3º do Código de Processo Civil que para 
propor ou contestar a ação é preciso ter, ao largo da indispensável legitimidade ad causam, o 
interesse processual, que se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na 
utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. 
  O interesse no uso do remédio processual vem a ser, com bem ensina HUMBERTO 
THEODORO JÚNIOR, ‘a necessidade ou utilidade da medida para assegurar ao promovente o 
fim colimado’ (Comentários ao CPC, Forense, 1983, vol. 5, p. 288). Por isso, adverte o 
doutrinador que o pedido deve ser indeferido se não se mostrar necessário. O interesse 
processual decorre do binômio utilidade + necessidade, expressão conhecida de CLÁUDIO 
MORTARA, devendo o juiz questionar se é útil à parte o ingresso em juízo e se tal ingresso é 
necessário. 
  Assim, na exatidão dessa orientação, é de se ver que a peça vestibular não permite divisar 
em que a declaratória de nulidade possa ser útil à autora. 
  Pois bem, nos moldes como se encontra posto o pedido mediato, busca a autora a 
declaração de nulidade de todos os atos da Comissão Parlamentar de Inquérito posteriores a 
data em que teria se consolidado a preclusão temporal, notadamente o alvejado relatório 
conclusivo, alinhando o seu interesse de agir na necessidade de sustar os seus efeitos 
jurídicos, ou como colocado na réplica autoral, evitar ação futura, seja de responsabilidade 
civil ou criminal (f. 563). 
  Positivamente, não há que se perscrutar efeitos jurídicos às conclusões das Comissões 
Parlamentares de Inquérito. Inexiste. A Comissão Parlamentar de Inquérito se destina a 
apurar fatos relacionados com a Administração (art. 49, inc. X, da CF ), com a finalidade de 
conhecer situações que possam ou devam ser disciplinadas em lei, ou ainda para verificar os 
efeitos de determinada legislação, sua excelência, inocuidade ou nocividade. Não se destina a 
apurar crimes nem a puni-los, da competência dos Poderes Executivo e Judiciário; entretanto, 
se no curso de uma investigação, vem a deparar com fato criminoso, dele dará ciência ao 
Ministério Público, para os fins de direito, como qualquer autoridade, e mesmo qualquer do 
povo (art. 58, par. 3º, in fine, CF). 



  O poder de investigar não é um fim em si mesmo, mas um poder instrumental ou ancilar 
relacionado com as atribuições do Poder Legislativo. A investigação parlamentar reveste-se 
de caráter unilateral, à semelhança do que ocorre no âmbito da investigação penal realizada 
pela Polícia Judiciária, e pode subsidiar, sem qualquer vinculação às suas conclusões, a 
atuação persecutória do Ministério Público, enquanto dominus litis. 
  O relatório final dos trabalhos da CPI não contém, nem podem conter, restrição a direitos, 
muito menos produzir qualquer efeito jurídico. O que pode vir a subsidiar eventual 
responsabilidade civil ou criminal não é o relatório final e suas conclusões, fase regimental na 
estrutura das comissões parlamentares, mas o apurado no decorrer da investigação 
parlamentar. 
  Tal como ocorre com o inquérito policial, as irregularidades porventura existentes no 
procedimento investigatório não afetam a essência dos elementos informativos, nem 
contaminam a ação penal que vier a ser instaurada com base neles (Revista ST J 28/69 e 
Revista ST J 76/55). 
  A talhe, excerto do voto do E. Ministro MAURÍCIO CORRÊA, no Agravo Regimental em 
Habeas Corpus de nº 79171/RJ, julgado em 1/9/1999: 
  Como bem salienta o Ministério Público Federal no parecer de f. 139/141, ‘possíveis 
irregularidades ou ilegalidade, supostamente existentes no âmbito da Comissão, não 
contaminariam necessariamente a denúncia oferecida com base nos elementos do inquérito 
policial e outros constantes dos autos do processo’. 
  Portanto, a declaração de nulidade almejada pela declaratória não é necessária e nada de 
útil trará para a autora, já que, não podendo obstar eventual repercussão civil ou criminal do 
fato apurado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, o quão juridicamente impossível se 
revela, nenhum efeito produzirá. 
  Ao passo da ausência de interesse processual, tem-se por inelutável a impossibilidade 
jurídica do pedido. 
  Em primeiro, a pretensão de declarar a nulidade de atos da Comissão Parlamentar de 
Inquérito delira da abrangência da ação declaratória. A ação declaratória só é cabível para a 
declaração de existência ou inexistência de relação jurídica ou de autenticidade ou falsidade 
de documento (art. 4º, CPC). Não se admite declaratória para dizer se os atos da Comissão 
são válidos ou não, se o relatório e suas conclusões são nulos ou não (conf. PONTES DE 
MIRANDA, Tomo I, f. 180, Forense, 1973). 
  Em segundo, o pedido declaratório direcionado a obstar futuras ações civis e criminais é 
juridicamente impossível, como também é, por não serem passíveis de controle jurisdicional, 
os atos de conveniência de administração parlamentar, no caso, as conclusões contidas no 
relatório final, do qual é o parlamento o juiz exclusivo, sob pena de violação do princípio da 
separação de poderes, que tem assento no art. 2º da Lei Fundamental. 
  O inusitado do pedido vai de par com a falta de demonstração de condições para ação. 
  Destarte, ao freio da carência acionária pela ausência de interesse processual e a 
impossibilidade jurídica do pedido, outra solução não há senão a extinção desta demanda 
sem o exame de mérito”. 
  Ante a percuciência das razões desenvolvidas pela il. Magistrada estadual, confirmadas em 
grau de apelação, adoto-as como razão de decidir e, nada obstante conheça do recurso 
especial, presentes os pressupostos gerais e específicos à sua admissibilidade, nego-lhe 
provimento. 
  É como voto. 
Voto Vencedor 
  Recurso especial. Ação declaratória. Atos da comissão parlamentar de inquérito. Controle 
jurisdicional. 
  1. Assentada e comprovada a falsificação da ata de conclusão dos trabalhos de CPI estadual, 
sobressai inequívoco o interesse de agir na obtenção de decisão de mérito acerca das 
ilegalidades apontadas, mercê da natureza não jurisdicional da referida entidade formal. 



  2. É que o § 1º do artigo 58 da Constituição Federal de 1988 faz exsurgir da conclusão da CPI 
efeitos jurídicos, por isso que se o ato é nulo, essa eficácia mitiga-se, mercê de o Ministério 
Público, como dominus litis, poder atuar sponte sua, independente de prévia CPI. 
  3. Provimento do recurso especial para que a instância a quo conheça e conclua sobre os 
vícios apontados na ação declaratória. 
  O Exmo. Sr. Ministro LUIZ FUX: Consoante relatado pelo E. Relator: 
  Trata-se de recurso especial interposto por Clínica Médica e Cirúrgica Santa Genoveva Ltda., 
com esteio nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, visando à reforma de v. 
acórdão que restou assim ementado: 
  “Processual civil. Ação declaratória proposta por clínica médica, pugnando pela nulidade de 
atos praticados por comissão parlamentar de inquérito após o advento do termo final de seu 
prazo de funcionamento. Ausência de interesse processual afirmada pela sentença, com 
fundamento na circunstância de não possuírem os atos da cpi natureza de atos 
administrativos com produção de efeitos próprios e imediatos. Descaracterização da 
presença do binômio utilidade + necessidade, não possuindo o relatório e conclusões finais 
da cpi autonomia justificadora da declaração da respectiva nulidade. Inaplicabilidade do 
disposto no art. 4º, cpc. correção e adequação da sentença impugnada. Rejeição da 
preliminar de intempestividade recursal, argüida pela curadoria de fazenda, diante do caráter 
interruptivo da fluência de qualquer outro prazo recursal decorrente da apresentação de 
embargos declaratórios. Improvimento do apelo.” 
  Sustenta a recorrente ter o aresto a quo contrariado o art. 4º, inciso I, do Código de 
Processo Civil, ao argumento de que “a pretensão autoral se circunscreve à declaração de 
nulidade de ato ilegalmente praticado contra ela, qual seja, aprovação de relatório final 
caduco, de uma CPI já arquivada por preclusão temporal, em total desrespeito ao texto 
constitucional e demais normas pertinentes”, sendo, portanto, juridicamente possível o 
pedido e manifesto o seu interesse de agir. Ainda, colaciona acórdãos a sustentarem 
juridicamente a sua tese.  
  É o relatório. 
  Assiste razão ao recorrente quando sustenta: 
  (...) 
  O artigo 4º do Código de Processo Civil é claro ao afirmar que o interesse do autor pode 
limitar-se à declaração de existência ou inexistência de relação jurídica e de falsidade ou 
autenticidade de documento. 
  O interesse deve consistir em que se declare. E basta que haja esse interesse (PONTES, in 
Comentários, 4ª edição, Forense, f. 162). 
  Não precisa a ação de ter havido alguma violação de direito, nem, sequer ameaça. 
  O interesse na interpretação da lei, de que resultaria a existência de relação jurídica ou não, 
também é interesse suficiente à declaração (ob. cit. p. 163). 
  Assim, dizer que a recorrente não tem interesse, estar-se-á violando diretamente o disposto 
no artigo 4º, inciso I, do CPC. É absurdo afirmar que não há interesse da recorrente na 
declaração de nulidade dos atos de conclusão da CPI 331/96, incluindo-se a aprovação e 
publicação do seu relatório final, principalmente quando a recorrente foi o único e exclusivo 
objeto de investigação da referida Comissão. 
  É verdade que, em tese, a função de toda a CPI é a de apurar denúncia sobre fato 
determinado e nesta operação, fica exaurida a fase investigatória, base para o relatório, 
aprovado pela maioria de seus membros. 
  Porém, no caso concreto, o relatório final da CPI 331/96, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro no dia 21/05/97 contendo falsidades ideológicas, é difamador e 
caluniador como uma manifestação oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, 
sobre o episódio envolvendo a Clínica Santa Genoveva, com enorme e devastador poder de 
prejudicar a recorrente e seus sócios, isto após atropelar o devido processo legal (não 
judicial).” 



  Reza o art. 4º, inciso I, do CPC, que o interesse do autor pode limitar-se à declaração da 
existência ou da inexistência da relação jurídica. Evidencia-se o interesse da recorrente, tão 
somente na declaração da nulidade dos referidos atos administrativos que resultaram na 
aprovação e publicação do relatório final, diante da simples certeza desta da nulidade dos 
referidos atos, principalmente diante do princípio da legalidade ao qual está vinculada a 
administração pública. 
  Em sendo a declaração de nulidade, por si só, suficiente a caracterizar o interesse de agir da 
recorrente, inócua seria a indagação dos efeitos práticos da referida declaração de nulidade, 
ad argumentandum, embora sejam óbvios os benefícios para a recorrente da anulação de um 
relatório de uma CPI na qual foi injustamente desmerecida. 
  Assim, ao entender a recorrente não teria interesse de obter a declaração de nulidade dos 
referidos atos administrativos, contraria literalmente o disposto no art. 4º, I, do CPC, pelo que 
deve ser conhecido e provido o presente recurso para que seja reformado o v. acórdão, 
dando-se provimento ao apelo da recorrente, determinando-se a anulação da r. sentença 
para que outra, de mérito, seja proferida. 
  A Recorrente cuidou de consultar o Eminente Professor Emérito da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, Dr. CAIO TÁCITO, uma das maiores autoridades em Direito Público da 
atualidade, para se certificar que a medida ora tomada seria a correta, na busca de esclarecer 
toda a verdade sobre o episódio ocorrido. 
  Conclui o Eminente Parecerista que a violação do prazo obrigatório para conclusão dos 
trabalhos importou na extinção da CPI, sem conclusão válida de seus trabalhos, 
acrescentando que a aprovação do Relatório em tal situação é ato juridicamente inexistente, 
verbis: 
  “E ato juridicamente inexistente, desprovido de eficácia, na medida em que a CPI pereceu, 
vencido o prazo certo de sua vigência.” 
  Cabe ainda destacar do parecer a conclusão no sentido de que a publicação tardia do 
relatório não pode produzir os efeitos nefastos contra a autora, conforme vem ocorrendo, 
verbis: 
  “Em qualquer dessas hipóteses, é inequívoco que a tardia publicação do relatório (ademais, 
carente de real e comprovada aprovação em reunião plenária da Comissão) nenhum efeito 
jurídico pode produzir.” 
  O legítimo direito de ação está bem definido, tanto no interesse de agir, quanto na 
possibilidade jurídica do pedido. 
  Para caracterizar o dissídio jurisprudencial, nos termos da alínea “c”, do inciso III, do art. 
105, da CF, a Recorrente aponta como julgado dissonante do v. acórdão recorrido o Recurso 
Especial nº 39.274-8/SC, cuja cópia integral segue em anexo, retirada do site do STJ na 
internet www.stj.gov.br/jurisprudencia). 
  Assim como no presente caso, o que foi objeto do Resp. 39.274 também versa sobre ação 
declaratória de nulidade de ato administrativo. 
  A divergência jurisprudencial é evidente, e diz respeito ao interesse de agir na ação 
declaratória de nulidade de ato administrativo, e pode ser facilmente percebida na própria 
ementa, in verbis: 
  “Processual. Ação declaratória. Pressupostos. Incerteza jurídica. Incerteza do autor. Carência 
de ação 
  O exercício da dação declaratória pressupõe incerteza a ser obviada pela sentença. 
  A incerteza não deve residir, necessariamente, no espírito do autor. Ela deve resultar do 
próprio conflito de interesses. 
  Quem está convicto de que determinado ato administrativo é nulo tem interesse processual 
para o exercício da ação declaratória de nulidade.” (STJ – Resp. 39.274/SC -1ª Turma – Rel. 
Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS – J. 27/10/93 – DJ 22/11/93) (grifo e sublinhado 
nossos). 



  Veja V.Exa. os trechos do julgado paradigma que assemelham à hipótese do acórdão 
recorrido: 
  “Neste processo, os demandantes, por entenderem nulo um ato administrativo que agredia 
seus interesses, impetraram declaração judicial de tal nulidade. 
  O V. Acórdão declarou-os carentes de ação, porque eles não demonstraram insegurança, 
quanto à qualidade jurídica do ato malsinado. Pelo contrário, afirmaram, com segurança, a 
existência do vício. 
  Sem embargo da erudição que presidiu a fundamentação do aresto, tenho-o como 
equivocado. 
  ... 
  A incerteza que dá ensejo à ação declaratória é aquela resultante da própria lide. 
  Na hipótese, a autora (ora recorrente) entende nulo o ato concessivo do alvará. Em 
contrapartida, o recorrido, afirma a boa qualidade do ato. 
  Nesta controvérsia, abriga-se a incerteza a ser obviada através da ação declaratória. 
  A recorrente guarda consigo evidente interesse em superar a incerteza, obtendo declaração 
de ser nulo o ato administrativo malsinado.” (grifo e sublinhado nossos) 
  Veja que o julgado supra deste STJ entendeu de forma contrária ao acórdão recorrido, 
diante de hipótese semelhante. 
  A clínica recorrente afirma ser nulo o relatório final da CPI 331/96, bem como todos os atos 
posteriores à preclusão temporal com o término de seu prazo de trâmite, inclusive a 
aprovação e publicação do referido relatório. Entretanto o recorrido afirma a sua validade. 
Daí o inequívoco interesse da recorrente em ver declarada a nulidade que afirma. 
  Veja o que diz o acórdão recorrido: 
  “O pedido vestibular postula a declaração de nulidades de todos os atos posteriores à 
extinção da CPI instituída pela Resolução nº 331/96, por preclusão temporal, inclusive dos 
procedimentos de aprovação de seu relatório e conclusões, considerando não poderem 
produzir qualquer efeito jurídico em relação à autora e seus sócios. 
  Se assim é, com inteira razão se houve a douta sentença que, após assinalar os contornos da 
demanda, examinou com acuidade os pressupostos do julgamento de mérito, concluindo 
com base nas lições de CARREIRA ALVIM e de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (f. 793/794), 
pela ausência do interesse processual.” 
  Assim, demonstra-se cabalmente demonstrada a divergência jurisprudencial, esta que diz 
respeito à correta aplicação e interpretação do art. 4, I, do CPC, uma vez que decidiu o STJ, 
através do RESP 39.274, que há o interesse de agir na simples declaração de nulidade de 
determinado ato administrativo por parte de quem está convicto de tal nulidade, ficando o 
interesse caracterizado na mera declaração judicial. Já o acórdão recorrido entende que a 
simples declaração de nulidade do ato administrativo não é suficiente para caracterizar o 
interesse de agir na ação declaratória, sendo obrigação do autor a demonstração dos 
benefícios práticos que tal declaração lhe traria. 
  O próprio § único do art. 4º do CPC garante o cabimento da ação declaratória ainda que 
houvesse ocorrido violação de direito, valendo dizer que é admissível a declaratória ainda 
que o autor tenha, em outra demanda, tutela mais completa (RESP 8.303/SP – DJ 27/05/96 – 
PG. 17842). 
  Assim, demonstrada a divergência jurisprudencial, merece ser conhecido também pela 
alínea “c”, do permissivo constitucional, o presente recurso, bem como ser o mesmo provido. 
  (...) 
  Recentemente, já após ter sido interposto o presente recurso especial, a clínica logrou êxito 
em produzir perícia grafotécnica nos autos originais da CPI, cujas conclusões finais 
embasaram diversas ações cíveis ajuizadas contra a clínica. 
  Veja V.Exa. que o laudo pericial, em anexo, comprovou diversas fraudes grosseiras, todas 
elas visando encobrir a data da extinção da CPI, possibilitando a apresentação e a votação de 
um relatório final absolutamente intempestivo. 



  Em suma: 
  a) assentada e comprovada a falsificação da ata de conclusão dos trabalhos de CPI estadual, 
sobressai inequívoco o interesse de agir na obtenção de decisão de mérito acerca das 
ilegalidades apontadas, mercê da natureza não jurisdicional da referida entidade formal; 
  b) É que o § 1º do artigo 58 da Constituição Federal de 1988 faz exsurgir da conclusão da CPI 
efeitos jurídicos, por isso que se o ato é nulo, essa eficácia mitiga-se, mercê de o Ministério 
Público, como dominus litis, poder atuar sponte sua, independente de prévia CPI. 
  Com essas considerações, e pedindo venia ao E. Relator, dou provimento ao recurso especial 
para que a instância a quo conheça e conclua sobre os vícios apontados na ação declaratória. 
  É como voto. 
Voto 
  O Sr. Ministro JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, eu acompanharia o voto do Sr. Ministro TEORI 
ALBINO ZAVASCKI se fosse genérica a investigação, mas a Sra. Ministra DENISE ARRUDA 
trouxe-me um elemento de muita importância: há uma parte definida que está sendo 
investigada. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem um fim específico para apurar fatos 
que existem na outra ponta, a recorrente. 
  Segundo entendi, e o Sr. Ministro Relator pode me corrigir, terminou o prazo de 
funcionamento da CPI. Após esse prazo, não sei autorizado por quem, a Comissão 
Parlamentar de Inquérito apresentou o relatório final. O que se pretende é a investigação do 
fato, que se declare se esse fato apontado como ilegal é legal ou não no campo da ação 
declaratória. 
  Peço vênia ao Sr. Ministro Relator, porque penso que se trata de questão de se observar, 
primeiramente, a chamada competência para a investigação da autoridade legislativa. Em 
segundo lugar, em tese, há o direito de agir e pedir que o Poder Judiciário se pronuncie a 
respeito do fato que está sendo acusado de falso. 
  Acompanho a divergência iniciada por V. Exa. para que a ação prossiga. Conheço do recurso 
especial e dou-lhe provimento. 
 


