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Resumo 

 

O controle judicial dos atos do Poder Legislativo apresenta-se como tema relevante e que vem 

assumindo recente protagonismo na discussão relativa à interação entre os poderes da República. 

Nesse contexto, releva-se importante a análise dos mecanismos disponíveis no ordenamento 

jurídico brasileiro para que seja realizada a aferição da constitucionalidade dos atos do Poder 

Legislativo. No mesmo sentido, afigura-se tema atual o manejo de Mandado de Segurança 

perante o Supremo Tribunal Federal, impetrado por parlamentar, com vistas à garantia do devido 

processo legislativo. Delimitar os reais contornos desse instituto e dos requisitos para a sua 

propositura permite ponderar o modo pelo qual parte do controle de constitucionalidade é 

realizado na realidade jurídico-política brasileira. 

 

 

Palavras-Chave: separação de poderes – controle de constitucionalidade – devido processo 

legislativo – mandado de segurança parlamentar. 
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INTRODUÇÃO  

 

A separação e harmonia entre os poderes, princípio fundamental e condicionante dos 

regimes democráticos, permite que, por vezes, a interação e o controle que regem as relações 

entre eles produzam um protagonismo de um poder sobre os demais. As causas de tal fenômeno 

possuem razões diversas, que se assentam no contexto social e político vigente e nas deficiências 

enfrentadas pelos poderes da República no desempenho de suas funções. 

 Nesse contexto, particularmente no que toca à relação entre os poderes Legislativo e 

Judiciário – tendo-se por base o controle judicial do processo legislativo –, vigoram mecanismos 

aptos a provocar a atuação do Poder Judiciário a partir de vícios observados no curso do processo 

legislativo. 

 O presente trabalho buscará, em uma análise que não se pretende exaustiva e profunda, 

visitar os contornos e os requisitos para a impetração, por parlamentares, de Mandado de 

Segurança com vistas a garantir o devido processo legal por ocasião da prática de atos no âmbito 

do Poder Legislativo.  

Para tanto, inicialmente serão expendidas breves considerações acerca do princípio da 

separação dos poderes e do fenômeno da judicialização da política. Posteriormente, pretende-se 

um exame sobre institutos ligados à medida, tais como a compreensão dos parâmetros que regem 

a garantia do devido processo legislativo e os contornos das denominadas questões interna 

corporis.  

No passo seguinte, serão expendidas considerações acerca dos mecanismos de controle de 

constitucionalidade dos atos do Poder Legislativo, sendo realizada uma breve compulsa dos 

entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que regem as diversas classificações dos 

mecanismos de controle, buscando, ao cabo, proceder ao devido enquadramento do objeto de 

estudo aqui tratado. 

Adentrando-se com maior vigor ao mérito do trabalho, serão examinados os requisitos, os 

pressupostos e os fundamentos do Mandado de Segurança parlamentar, sendo ponderadas as 

lições doutrinárias e a jurisprudência que confirmam os parâmetros atualmente predominantes 

sobre a medida de controle, pelo Judiciário, dos atos oriundos do Poder Legislativo. 



 

 

 

 

Ainda como foco central do presente exame, deseja-se, com uma exposição cronológica 

de diversos julgados relativos ao tema, uma compreensão sobre as variações do entendimento do 

Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, tanto no que toca às diferentes visões relativas aos 

fatos objetivos postos em discussão, quanto às modificações dos fundamentos que levaram a 

corte a resolver as controvérsias. 

Ao final, com base nos fundamentos expostos, pretende-se construir algumas conclusões 

relacionadas à rigidez ou flexibilidade dos parâmetros atualmente levados em conta no exame da 

matéria, sendo possível, nesse norte, verificar a necessidade e a intensidade da intervenção 

praticada pelo Poder Judiciário em atos do Poder Legislativo. Em outras palavras, busca-se 

delinear os parâmetros de cabimento e aceitação da medida pelo Supremo Tribunal Federal. Mais 

ainda, a presente pesquisa visa aferir se a forma como vem sendo utilizado o Mandado de 

Segurança parlamentar representaria um eficaz mecanismo de controle ou, em lado oposto, uma 

interferência indevida de um Poder sobre o outro. 



 

 

 

 

1 SEPARAÇÃO DOS PODERES E JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

 

O princípio da separação dos poderes deriva da necessidade de que o poder central fosse 

dividido a fim de se evitar uma concentração excessiva. Contudo, somente a partir dos estudos de 

Montesquieu que essa separação passou a ser melhor delineada. Não por outra razão, 

Montesquieu é considerado o primeiro teórico a considerar que não somente a separação dos 

poderes seria necessária, mas também que fosse desempenhado por órgãos distintos e autônomos. 

Cumpre ressaltar que a necessidade dessa separação já havia sido mencionada anteriormente por 

teóricos como Aristóteles e John Lock, sem, contudo, terem mencionado a exigência de que os 

órgãos fossem autônomos e distintos (COELHO, 2007). 

Na sua obra intitulada Do espírito das leis, Montesquieu, ao adotar como parâmetro o 

ordenamento jurídico inglês, fez menção à existência de três poderes distintos e autônomos, tendo 

sido delimitada a função de cada um: fazer leis, executar as resoluções públicas e julgar os crimes 

ou divergências entre os indivíduos. Não menos importante, o pensador fez menção em seus 

trabalhos à necessidade de existência de um controle recíproco a ser realizado entre os poderes de 

forma a garantir e manter a harmonia institucional. Hoje, essa divisão é entendida como a busca 

pelo bem comum como guia de todas as funções estatais, sendo imperiosa a observância da 

separação e autonomia entre os poderes, a fim de que prevaleça um sistema de equilíbrio, 

também denominado sistema de freios e contrapesos (COELHO, 2007). 

O preceito da separação dos poderes, cujos primórdios apontam para a antiguidade 

clássica, mantém até os dias atuais não apenas a sua utilidade e relevância histórica, mas também 

funciona como paradigma para a fixação de critérios para a organização e limitação dos poderes 

do Estado e, ainda, fomenta os mecanismos garantidores dos princípios democráticos e das 

liberdades individuais (QUEIROZ, 2001).  

A partir dessa premissa, tem-se como certo o entendimento de que, nos regimes 

democráticos, é fundamental a existência de uma divisão entre as funções do Estado, fazendo 

com que um poder não possua prevalência em relação a outro. Sob outro ângulo, mostra-se 

salutar a ocorrência de interações, interferências, vigilância e controle recíprocos entre os 

poderes, a fim de preservar e garantir o cumprimento das funções constitucionais de cada um 



 

 

 

 

deles, no que vem há tempos sendo denominado sistema de freios e contrapesos, ou checks and 

balances (ARAGÃO, 2013).  

Nesse contexto, a realidade experimentada por variadas nações nas quais vigora o 

regime democrático, os preceitos de independência e separação entre os poderes constituídos 

apresentam, por vezes, certo desequilíbrio, oriundo do panorama político e social vigente e dos 

ruídos que interferem nessa relação institucional. Inegável, por sua vez, que, não raro, esse 

vínculo caracteriza-se por uma nítida interferência de um poder sobre o outro, fenômeno que se 

assenta em causas diversas, conforme será visto a seguir. 

Cingindo-se o presente ensaio à relação observada entre os poderes Judiciário e 

Legislativo do país, nota-se que a crescente e recente modificação dos parâmetros de atuação do 

Poder Judiciário revela evidente protagonismo e razoável ascendência desse poder na dinâmica 

de interação com o Poder Legislativo. Essa configuração inspira inquietação quanto às causas que 

a vêm moldando e quanto aos mecanismos disponíveis para a sua manutenção, aspectos sobre os 

quais se avança a seguir. 

O termo judicialização seria utilizado para designar, a um só tempo, a propagação da 

ação e do protagonismo do Poder Judiciário quanto o crescimento da quantidade de processos nos 

tribunais. No mesmo passo, a judicialização da política representaria o fenômeno pelo qual o 

Poder Judiciário exerceria influência nas instituições político-sociais (ARAGÃO, 2013). Sobre a 

consagrada confluência entre os termos judicialização e ativismo judicial, o Ministro do Supremo 

Tribunal Federal Luís Roberto Barroso (2010) procura estabelecer distinção conceitual relevante: 

 

A judicialização e o ativismo judicial são primos. Vêm, portanto, da mesma 

família, frequentam os mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. Não 

são gerados, a rigor, pelas mesmas causas imediatas. A judicialização, no 

contexto brasileiro, é um fato, uma circunstância que decorre do modelo 

constitucional que se adotou, e não um exercício deliberado de vontade política. 

Em todos os casos referidos acima, o Judiciário decidiu porque era o que lhe 

cabia fazer, sem alternativa. Se uma norma constitucional permite que dela se 

deduza uma pretensão, subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe dela conhecer, 

decidindo a matéria. Já o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo 

específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e 

alcance. Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder 

Legislativo, de um certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil, 

impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva. A ideia 



 

 

 

 

de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do 

Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais.  

 

Diversas seriam as causas da crescente expansão da atividade jurisdicional, podendo ser 

destacadas: a positivação constitucional e o fortalecimento das garantias e dos direitos 

individuais; a ampliação dos mecanismos e dos legitimados a impulsionar o controle de 

constitucionalidade das normas; a progressiva constitucionalização do Direito, entre outros. 

Em um plano de análise mais sociológica, verifica-se que alguns fatores, tais como uma 

participação política mais efetiva da população; a maior disponibilização de ferramentas de 

fiscalização; a crescente polarização ideológica e o grande processamento de informações em 

prazos cada vez menores; vêm contribuindo para que os políticos, sobretudo os parlamentares, 

passem a pautar a sua atuação por princípios de cautela e preciosismo. Disso resultaria uma 

procura crescente por provimentos judiciais que possam oferecer critérios precisos e que 

ofereçam maior segurança quanto à regularidade de determinados procedimentos. 

De outro turno, não se pode negar que os mesmos fenômenos acima destacados vêm 

fomentando uma transformação principiológica e comportamental na magistratura brasileira, 

notadamente nos ministros integrantes das cortes superiores, propiciando um exercício judicante 

menos apegado aos princípios tradicionais afetos ao Poder Judiciário. 

Não menos relevante, nota-se que a exposição à opinião pública das engrenagens e 

negociações políticas, aliada aos seguidos casos de corrupção trazidos à tona, acarretou profunda 

deterioração da percepção social sobre a classe política, o que produziu inibição e retração na 

atuação do Congresso Nacional e, de forma compensatória, um fortalecimento da atividade do 

Poder Judiciário. 

Imbuídos dessas premissas, alguns autores ressaltam que a postura mais ativa do Poder 

Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal – STF e o Tribunal Superior Eleitoral - 

TSE, vem se aprofundando à medida que se consolidam os institutos democráticos, o que, 

logicamente, justificaria a postura cautelosa adotada pela corte constitucional nos primeiros 

momentos que se seguiram à transição democrática. (MAGALHÃES, 2010).  



 

 

 

 

2 OS MECANISMOS DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS DO PODER 

LEGISLATIVO 

 

Pode-se dizer que há várias espécies de controle que podem incidir sobre os atos 

emanados pelo Poder Legislativo. Tratando-se, no presente trabalho, somente dos atos típicos - já 

que os atos administrativos suportam mecanismos de controle não relacionados ao presente 

trabalho -, não há como negar as inúmeras possibilidades de controle disponíveis tanto no âmbito 

interno quanto no âmbito externo. 

No que toca ao controle interno, não há como negar, inicialmente, a existência de 

limitações que decorrem da ausência de personificação distinta entre o controlador e o controlado 

(CARVALHO, 2002). Ainda assim, a existência de procedimentos internos que, de alguma 

forma, interferem ou limitam a produção do ato legislativo permite a compreensão dos 

mecanismos e dos parâmetros que serão levados em conta em uma eventual análise judicial do 

ato. Nesse norte, ainda que tal modalidade de controle não seja o objeto central do presente 

estudo, fazem-se necessárias algumas considerações sobre o tema. 

São várias as possibilidades de exercício desse controle no âmbito interno do 

parlamento, entre eles (CARVALHO, 2002): i) a existência de turnos de votação e de quórum 

especial para deliberação de determinadas matérias; ii) a configuração do parlamento como um 

sistema bicameral, com a existência de casas revisoras; iii) o juízo prévio de admissibilidade 

exercido pelo Presidente e pelas comissões de justiça; iv) a existência de institutos regimentais 

como recursos, reclamações e questões de ordem; v) a possibilidade de utilização de mecanismos 

de obstrução para interferir no andamento dos trabalhos legislativos; vi) as fases apresentação de 

emendas e destaques; vii) a declaração de prejudicialidade. 

Conforme se verá adiante, a existência desses instrumentos à disponibilidade do 

parlamento constitui relevante paradigma a ser considerado na análise, pelo Supremo Tribunal 

Federal, da viabilidade do Mandado de Segurança Parlamentar. Isso porque a possibilidade de 

autorregulação e, no limite, de saneamento de eventuais vícios existentes no curso da produção 

legislativa impõem-se como fator importante no juízo de ponderação acerca da necessidade e do 

cabimento do writ.  



 

 

 

 

No que se refere ao controle externo, mais precisamente o controle judicial dos atos do 

Poder Legislativo, surge como primordial a compreensão dos meios adequados e do momento em 

que tal controle se dará. Ademais, impõe-se a análise acerca dos fundamentos que regem o 

controle de constitucionalidade de normas, ainda que uma análise mais profunda do tema não seja 

o objeto central do presente estudo. 

 

2.1 O controle de constitucionalidade 

 

Inicialmente, cumpre expor o magistério de Canotilho acerca dos fundamentos do 

controle de constitucionalidade (TAVARES, 2006): 

 

Ao falar-se do valor normativo da constituição, aludiu-se à constituição como 

lex superior, quer porque ela é fonte da produção normativa (norma noemarum), 

quer porque lhe é reconhecido um valor normativo hierarquicamente superior 

(superlegalidade material) que faz dela um parâmetro obrigatório de todos os 

atos estaduais. 

 

O controle de constitucionalidade pode ser conceituado nos seguintes termos 

(TAVARES, 2006) 

O controle de constitucionalidade poderia ser definido como um mecanismo 

através do qual determinado órgão estatal (político, judiciário ou ambos) 

averigua a conformidade do ato legislativo ou administrativo à constituição, 

fazendo valer a sua superior hierarquia (supremacia) e a mantença do 

ordenamento em vários graus de subordinação. Controle não é hierarquia ou 

supremacia da constituição; controle é um método, mais precisamente, uma 

técnica através da qual se averigua aquela conformidade. 

 

É seguro afirmar que são diversos os atores envolvidos e as modalidades de controle de 

constitucionalidade dos atos do Poder Legislativo existentes em nosso ordenamento. Esse 

controle tem por essência a busca e a manutenção da adequação do ordenamento jurídico e das 

proposições ainda em tramitação à Constituição Federal de 1988 - e, em alguns casos, também às 

Constituições anteriores. Pedro Lenza assevera que os requisitos essenciais para a ocorrência 

regular dessa aferição de constitucionalidade seria a existência de uma Constituição rígida e a 



 

 

 

 

atribuição de competência a um órgão para resolver os problemas de constitucionalidade, órgão 

este que variará de acordo com o sistema de controle adotado (LENZA, 2012).  

Diversos também seriam os momentos em que se permite a realização do controle de 

constitucionalidade, o que ensejou classificação didática pela doutrina e jurisprudência acerca 

dessa delimitação temporal. Nesse sentido, denominar-se-ia prévio o controle de 

constitucionalidade realizado ainda durante o processo de formação da norma, por ocasião da sua 

tramitação pelo Congresso Nacional. Já o controle repressivo seria caracterizado pela sua 

incidência em momento posterior ao ingresso formal da norma no ordenamento jurídico. Vale 

repisar, por oportuno, que o ponto central de ambas as modalidades é o confronto da proposição 

ou da norma com determinada regra prevista no texto constitucional. 

Tomando-se por base apenas o ordenamento jurídico brasileiro, o controle prévio de 

constitucionalidade pode ser realizado pelo próprio Poder Legislativo, por meio de suas 

comissões temáticas ou pelo Plenário de ambas as Casas; pelo Poder Executivo, por ocasião da 

fase de sanção ou veto da proposição; e pelo Poder Judiciário, possibilidade esta acolhida pelo 

Supremo Tribunal Federal e limitada à impetração de Mandado de Segurança visando à garantia 

do devido processo legislativo, objeto central do presente estudo e que será detalhado em 

momento posterior.  

No que toca ao controle repressivo, o sistema adotado pelo Brasil é o controle realizado 

pelo Poder Judiciário de forma exclusiva. Por esse modelo, o Supremo Tribunal Federal e os 

Tribunais de Justiça dos Estados seriam os legitimados a realizar o controle concentrado de 

constitucionalidade das normas – federais e estaduais, respectivamente –, controle esse que 

visaria retirar a norma sob exame do ordenamento jurídico. Por sua vez, o controle difuso, 

concreto ou aberto, também chamado de por via de exceção, possibilita que todo juiz ou tribunal, 

ante um caso concreto posto à sua apreciação, realize o controle de constitucionalidade da norma. 

Em relação à abrangência e aos efeitos da declaração, o controle também pode ser 

classificado em concentrado e difuso. O controle difuso de constitucionalidade pode ser exercido 

por qualquer juiz ou tribunal, avaliando se, em um caso concreto, a norma colide com regras ou 

princípios previstos na Constituição. Não há declaração de inconstitucionalidade que retire a 

norma do ordenamento jurídico, mas tão somente a não aplicação do conteúdo normativo em uma 

determinada lide judicial. A controvérsia acerca da constitucionalidade da norma não representa a 



 

 

 

 

questão principal discutida no processo, mas sim, fundamento alegado na tese que fundamenta o 

pedido da parte. A decisão judicial, notadamente a desconsideração da vigência da norma, possui 

aplicação apenas entre as partes envolvidas. 

Diferentemente, no controle concentrado o que se busca é a retirada do ato normativo 

atacado do ordenamento jurídico, no caso das ADIs, ou a confirmação de sua conformidade com 

a Constituição, no caso das ADCs. Dado não ser esse o tema central do presente estudo, não se 

pretenderá analisar mais detidamente as nuances e os efeitos das demais medidas aptas a 

provocar o controle concentrado. Pode-se afirmar que, nessa modalidade, a aferição da 

constitucionalidade da norma representa o objetivo principal da ação, possibilitando, ao final, a 

extensão dos efeitos a todos, não se restringindo às partes diretamente envolvidas na lide (DEL 

NEGRI, 2003).  

Nesse ponto, cumpre ressaltar que o controle concentrado de constitucionalidade é 

realizado, no âmbito federal, por meio de ações constitucionais específicas, a saber, a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, a Ação 

Declaratória de Constitucionalidade, e, por fim, a Ação de Inconstitucionalidade Interventiva. Em 

relação ao controle difuso, o espectro de medidas aptas a concretizar o controle incidental mostra-

se mais amplo, na medida em que o controle pode ser realizado a partir da forma processual 

utilizada no caso concreto. 

Em outro prisma, tendo como foco as formas de inconstitucionalidade objetos tanto do 

controle difuso quanto do controle concentrado, a doutrina majoritária subdivide as espécies de 

controle a partir dos vícios aferíveis por ocasião da elaboração da norma. Dessa forma, essas 

espécies seriam denominadas: formal e material. Os vícios formais seriam relativos à forma de 

elaboração do ato normativo, ao procedimento exigível para sua formação no parlamento ou à 

autoridade do qual emanou. Já os vícios matérias estariam afetos a temas que, de alguma forma, 

seriam insuscetíveis de alteração legislativa, o que pode ser ilustrado, em nosso ordenamento, 

pelas cláusulas pétreas constitucionais (CANOTILHO, apud FILHO, 2016). 

Com vistas a subsidiar a análise sobre os Mandados de Segurança Parlamentar, cumpre 

delimitar os contornos desse instituto processual face às classificações do controle de 

constitucionalidade acima aduzidas. Assim, pode-se afirmar que a medida poderia ser enquadrada 

como um instrumento do controle preventivo de constitucionalidade, haja vista que visa impedir 



 

 

 

 

a tramitação de proposições ainda em fase de deliberação nas Casas legislativas. Incabível a 

classificação do mandamus como inserido nas tipologias do controle concentrado ou difuso, haja 

vista as peculiaridades afetas à fase pré-normativa que caracteriza esse passo processual. Cumpre 

trazer à tona, pelo elucidativo magistério que permite introduzir a temática, ementa de julgado do 

Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Vejamos: 

 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO. CONTROLE INCIDENTAL 

DE CONSTITUCIONALIDADE (CF, ART. 60, § 4º). MANDADO DE 

SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MEMBRO DO CONGRESSO 

NACIONAL. WRIT MANDAMENTAL UTILIZADO POR SERVIDOR 

PÚBLICO. FALTA DE QUALIDADE PARA AGIR. MANDADO DE 

SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. O processo de formação das leis ou de 

elaboração de emendas à Constituição revela-se suscetível de controle incidental 

ou difuso pelo Poder Judiciário, sempre que, havendo possibilidade de lesão à 

ordem jurídico-constitucional, a impugnação vier a ser suscitada por membro do 

próprio Congresso Nacional, pois, nesse domínio, somente ao parlamentar – que 

dispõe do direito público subjetivo à correta observância das cláusulas que 

compõem o devido processo legislativo – assiste legitimidade ativa ad causam 

para provocar a fiscalização jurisdicional. A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal firmou-se no sentido de recusar, a terceiros que não ostentem a condição 

de parlamentar, qualquer legitimidade que lhes atribua a prerrogativa de 

questionar, incidenter tantum, em sede mandamental, a validade jurídico-

constitucional de proposta de emenda à Constituição, ainda em tramitação no 

Congresso Nacional. Precedentes. Terceiros, ainda que invocando a sua 

potencial condição de destinatários da futura lei ou emenda à Constituição, não 

dispõem do direito público subjetivo de supervisionar a elaboração dos atos 

legislativos, sob pena de indevida transformação em controle preventivo de 

constitucionalidade em abstrato – inexistente no sistema constitucional 

brasileiro. (MS 2487-DF. Relator Min. Celso de Mello. Julgamento em 

01/08/2001. Publicação em 14/08/2001, p. 236) 

 



 

 

 

 

 3 PARÂMETROS DO MANDADO DE SEGURANÇA PARLAMENTAR 

IMPETRADO PARA A GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO 

LEGISLATIVO 

 

 3.1 Os atos interna corporis 

 

A discussão relativa aos atos interna corporis possui como questão central a avaliação 

sobre a possibilidade da incidência do controle jurisdicional sobre determinadas controvérsias 

existentes. 

Pode-se dizer que a questão remonta ao dogma da soberania do Parlamento, erigido a 

princípio inserto na Constituição inglesa. Tal princípio compreenderia, entre outras acepções, a 

impossibilidade de invalidação ou suspensão da eficácia dos atos legislativos por instâncias 

externas ao Parlamento. É fato, contudo, que, atualmente, o princípio não mais possui a mesma 

força e influência de épocas anteriores, sendo constantemente questionados a extensão e os 

limites do poder emanado pelo Parlamento. Nesse novo paradigma, a supremacia do Parlamento 

foi cedendo lugar à supremacia da Constituição (MACEDO, 2007). 

A primeira construção teórica dos atos interna corporis foi criada pelo alemão Rudolf von 

Gneist, no século XIX, segundo assinala Cristiane Branco Macedo (2007): 

 

Questionado sobre a possibilidade de fiscalização judicial sobre a lei aprovada 

em desconformidade com o procedimento constitucional previsto para sua 

elaboração, Rudolf von Gneist defendeu a admissibilidade do pronunciamento 

judicial sobre a validade formal da norma, desde que não adentrasse o exame das 

fases procedimentais que se desenvolvem exclusivamente no interior das Casas 

Legislativas, que ele definiu como matéria interna corporis. Tal como 

preconizado no direito parlamentar inglês que lhe serviu de inspiração, os 

interna corporis acta constituiriam matéria submetida à competência exclusiva 

do Poder Legislativo, com exclusão de qualquer outro poder ou órgão. A 

contratio sensu, o controle judicial somente estaria autorizado a incidir sobre 

fases ou atos com relevância externa. 

 

As matérias classificadas como interna corporis seriam aquelas sobre as quais só se 

poderia encontrar solução para eventual conflito a partir de parâmetro obtido no âmbito interno 



 

 

 

 

do Poder Legislativo.1 Na esteira desse conceito, alguns estudiosos, aqui representados por Henry 

Lopes Meirelles, advogam pela tese de que os órgãos jurisdicionais não estariam autorizados a 

intervir nos atos praticados pelos órgãos legislativos (CASTRO, 2016).  

Por outro lado, alguns outros especialistas (FIGUEIREDO, 2003) sustentam que, 

partindo-se da premissa de que o sistema do direito positivo seria a fonte apta a prescrever as 

normas atinentes à devida formulação do processo legislativo, não haveria que se falar em 

impossibilidade de controle do processo legislativo – ainda que relacionado a normas interna 

corporis – por uma norma emanada por meio de um processo jurisdicional. Deporia a favor desse 

entendimento a constatação de que a eventual inobservância de determinados requisitos no curso 

do processo legislativo não acarretaria repercussão negativa apenas no meio político. Antes, 

representaria ofensa ao próprio ordenamento jurídico, reclamando atuação dos órgãos 

jurisdicionais por força do disposto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal de 1988.2  

Esse entendimento decorre da constatação de que a própria existência de Regimentos 

Internos decorre do próprio texto constitucional. Somente em virtude da autorização dada pela 

Constituição é que as normas internas das casas legislativas podem ser editadas e respeitadas. 

Inexistem normas de qualquer espécie, com a exceção da Constituição, que se coloque entre o 

texto constitucional e os regimentos, razão pela qual é possível dizer que as normas regimentais 

possuem natureza primária. Há, inclusive, diversas matérias para as quais a Constituição 

expressamente destina legislação regimental específica. Nesses casos, normas de outras espécies 

não poderão dispor sobre os temas, sendo reservada a competência aos regimentos internos. 

(MACEDO, 2007). O Supremo Tribunal Federal, analisando a autonomia dos Tribunais para 

editarem seus Regimentos Internos assim preconizou: 

 

Em relação à economia interna dos tribunais a lei é o regimento. O regimento 

interno dos tribunais é lei material. Na taxionomia das normas jurídicas o 

regimento interno dos tribunais se equipara à lei. A prevalência de uma ou de 

outro depende da matéria regulada, pois são normas de igual categoria. Em 

matéria processual prevalece a lei, no que tange ao funcionamento dos tribunais 

o regimento interno prepondera. (ADI 1105/DF) 

 

                                                 
1 Mandado de Segurança nº 22.503/DF. Relator Min. Marco Aurélio. Publicado no DJ de 06/06/97. 
2 A título de elucidação, cite-se o dispositivo constitucional: Art. 5º, XXXV. A lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 



 

 

 

 

Sobre o tratamento dado pelas Constituições brasileiras às questões interna corporis, 

tem-se que as Constituições de 1934 e 1937 fixaram expressamente a vedação “ao Poder 

Judiciário de conhecer questões exclusivamente políticas” (Texto das Constituições). Já o texto 

constitucional de 1967 estipulou apenas determinados atos que estariam excluídos de uma 

eventual sindicância judicial. A CF de 1988 não tratou expressamente do tema. (MACEDO, 

2007) 

Finalmente, no que toca ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a 

matéria, convém asseverar que a corrente tradicional se manifestava, com maior ênfase, no 

sentido de, em observância ao princípio da separação dos poderes, não cabimento do controle 

exercido sobre atos legislativos que interpretem os regimentos internos e /ou normas afetas ao 

funcionamento interno das Casas Legislativas.3  

Entretanto, a Corte Constitucional vem, nos últimos anos, inaugurando nova orientação 

no sentido de flexibilizar a rigidez conceitual dos denominados atos interna corporis, conforme 

os exemplos recentes das definições procedimentais que balizaram o processo de impeachment 

da Presidente Dilma Roussef na Câmara dos Deputados, e outros julgados menos recentes, como 

o reconhecimento do direito das minorias parlamentares à criação de Comissões Parlamentares de 

Inquérito se atendidos os requisitos legais e constitucionais. Nesse último ponto, convém a 

transcrição de trecho do referido acórdão: 

 

O CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS PARLAMENTARES: 

POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A 

DIREITOS E/OU GARANTIAS DE ÍNDOLE 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 República, ainda que essa atuação institucional se projete na 

esfera orgânica do Poder Legislativo. 

- Não obstante o caráter político dos atos parlamentares, revela-se legítima a 

intervenção jurisdicional, sempre que os corpos legislativos ultrapassem os 

limites delineados pela Constituição ou exerçam as suas atribuições 

institucionais com ofensa a direitos públicos subjetivos impregnados de 

qualificação constitucional e titularizados, ou não, por membros do Congresso 

Nacional. Questões políticas. Doutrina. Precedentes. (MS 22831/DF. Rel. Min. Octavio 

Galloti. Julgamento em 07/05/1997. Publicado no DJ de 13/05/97.) 

                                                 
3 Mandado de Segurança nº 22.503/DF. Relator Min. Marco Aurélio. Publicado no DJ de 06/06/97. 



 

 

 

 

3.2 O devido processo legislativo 

 

Conceitualmente, o processo legislativo pode ser compreendido sob diferentes ângulos. 

No plano jurídico, que possui maior aproximação com o presente estudo, o processo legislativo 

pode ser colocado como um ramo inserido na Teoria Geral do Processo, possuindo afinidade com 

o Direito Processual e representando parte de seu objeto de estudo.  

Dessa forma, como ramo do direito processual, o processo legislativo deve ser regido – 

respeitada as devidas adaptações – pelos princípios e regras que norteiam o Direito Processual, 

especialmente a garantia do devido processo legal. 

A cláusula do devido processo legislativo deriva da garantia do devido processo legal, que 

foi desenvolvida nos Estados Unidos a partir da aprovação de emendas à Constituição americana. 

Inicialmente, a garantia foi delimitada em sua acepção formal, referindo-se apenas às 

questões de natureza tipicamente processuais. Nessa época, uma análise material, substantiva, 

não era submetido ao crivo da Suprema Corte americana. Tal compreensão passou a ser 

modificada a partir de 1890, quando a cláusula do ‘due processo of law’ adquiriu, em 

decorrência de construção jurisprudencial, o sentido de proteção substancial dos direitos e 

liberdades civis (COELHO, 2007). 

Com isso, a partir desse momento, a garantia do devido processo legal acabou tendo o seu 

alcance ampliado, passando a abarcar uma análise formal e material da norma sob exame. Pelo 

devido processo sob a ótica formal, compreende-se a observância de um processo ou rito 

previamente previsto para o desenvolvimento de determinado ato. Não há que se falar, nessa 

modalidade, em qualquer análise do conteúdo do ato. 

Em outro prisma, no estudo do devido processo material – que, conforme se verá adiante, 

possui adaptações no âmbito do devido processo legislativo –, o julgador leva em conta aspectos 

não relacionados ao processo de formação da norma, mas ao seu conteúdo, podendo se socorrer 

de parâmetros normativos ou a princípios expressos e implícitos. (COELHO, 2007). 

A relevância de um processo legislativo que respeite as regras instituídas deve-se à 

necessidade de aprovação das normas jurídicas a partir da observância de um rito legislativo 

definido previamente e público, que, permitindo a ocorrência do contraditório por aqueles que 



 

 

 

 

discordarem, representa considerável avanço sobre a deliberação “individualizada, indiscutida e 

secreta” (MACEDO, 2007). 

Assim, pode-se afirmar que o grau de legitimidade das normas aprovadas estará vinculado 

e condicionado a uma deliberação que percorra um processo que atenda aos requisitos e etapas 

estipuladas, permitindo a todos os envolvidos no processo a plena participação (HABERMAS, 

apud MACEDO, 2007). 

No que se refere aos atos legislativos, pode-se afirmar que a garantia de um processo 

legislativo que observe as regras instituídas e que zele, em todas as suas etapas, pelo respeito aos 

ritos e formalidades impostas possui assento constitucional e decorre dos princípios da 

legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica. Segundo Sebastião Gilberto Mota 

Tavares (2006): 

 

O processo legislativo, como consequência lógica do disposto no art. 1º, 

parágrafo único, da Constituição, que entregou a soberania do Estado brasileiro 

ao seu povo, e por conta do princípio da legalidade, torna-se uma verdadeira 

garantia constitucional, no sentido de que o cidadão só estará obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa, não simplesmente através de lei, mas, sim, através 

de lei processada constitucionalmente. Como já destacamos, não basta mais 

simplesmente a lei; é preciso a lei devidamente processada ou, em outros termos, 

o respeito do parlamento ao devido processo legislativo e regimentalmente 

previsto. 

 

Não há como negar que a garantia do devido processo legislativo foge ao interesse 

exclusivo do parlamentar, representando mecanismo de preservação da liberdade, da segurança 

jurídica e do pluralismo político (MACEDO, 2007). 

Dada a sua relevância, não se pode olvidar que o desrespeito às regras de produção 

legislativa inaugura pretensão que pode ser submetida ao crivo do Poder Judiciário. Nessa seara, 

embora possua maior incidência, o controle dos atos legislativos não está restrito à aplicação em 

face de uma norma já em vigor, que perfez o regular processo legislativo que lhe é afeto. 

Conforme sugere a própria temática proposta pelo presente trabalho, o controle dos atos 

legislativos também engloba o próprio ato de formação da norma, tanto no plano constitucional 

quanto no plano regimental (TAVARES, 2006). 



 

 

 

 

Questão interessante cinge-se à diferenciação entre a regularidade formal e material de um 

ato normativo. Ainda, interessa o debate sob o âmbito de abrangência do direito à garantia do 

devido processo legislativo nesse prisma. Essas questões serão enfrentadas mais à frente no 

presente trabalho. 

 

3.3 Pressupostos processuais para o cabimento 

3.3.1 Adequação da via eleita 

 

Decorrente do princípio constitucional da inafastabilidade de jurisdição4 e da própria 

inclusão do writ como uma ação constitucional5, o direito à impetração do Mandado de 

Segurança Parlamentar tem por origem, mutatis mutandis, a amplitude do direito de insurgência 

contra atos considerados ilícitos, este último conceito sendo compreendido de forma genérica. É 

essa a lição de Cássio Scarpinella Bueno (2002), quando preceitua:  

 

Dada a previsão constitucional do mandado de segurança, não pode haver 

dúvidas quanto à circunstância de ele ser mecanismo apto a coibir qualquer 

atividade ilícita em suas mais diversas formas de manifestação por qualquer um 

que exerça função pública. 

 

Em relação à exigência para que se verifique um ato ilícito praticado por autoridade 

pública – ou, mais precisamente, autoridade coatora -, tem-se, na particularidade do processo 

legislativo, o surgimento do direito a partir de conduta praticada por quem tenha a competência 

legislativa, aliada à ofensa ao preceito normativo geral insculpido no § 4º, do artigo 60, da CF/88, 

que materializa as cláusulas pétreas implícitas e explícitas. Vejamos:  

 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

[…]  

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  

                                                 
4 Art. 5º, XXXV, da CF: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
5 Art. 5º, LXIX, da CF: 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; 



 

 

 

 

I - a forma federativa de Estado;  

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;  

III - a separação dos Poderes;  

IV - os direitos e garantias individuais. 

 

Sobre esse espaço material de ofensa ao devido processo legislativo, foi esse o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal externado por ocasião do julgamento do Mandado de 

Segurança 20.257/DF, do qual, àquela época, já se evidenciara esse posicionamento no voto do 

então Ministro Moreira Alves: 

  

Objeto de deliberação significa, sem a menor dúvida, objeto de votação, porque 

é neste momento que se delibera a favor ou contra a ela.  

[...] a vedação constitucional se dirige ao próprio processamento da lei ou da 

emenda, vedando a sua apresentação [...] ou deliberação [...]. Aqui, a 

inconstitucionalidade diz respeito ao próprio andamento do processo legislativo, 

e isso porque a constituição não quer – que sequer se chegue à deliberação, 

proibindo-a taxativamente. A inconstitucionalidade, nesse caso, já existe antes 

do projeto ou de a proposta se transformarem em lei ou emenda constitucional, 

porque o próprio processamento já desrespeita frontalmente a Constituição. (MS 

20257/DF. Rel. Min. Décio Miranda. Julgamento em 08/10/1980. Publicado no 

DJ de 27/02/1981) 

 

Para a demonstração da existência de direito líquido e certo deve-se demonstrar, 

portanto, ato de autoridade legislativa que viole regra constitucional atinente ao processo 

legislativo ou que esteja tendente a abolir determinada cláusula pétrea, gerando direito subjetivo 

de impedir a tramitação da matéria.  

 

3.3.2 Legitimidade 

 

No que concerne à legitimidade ativa para a impetração do Mandado de Segurança 

parlamentar, pacífico o entendimento de que seriam os parlamentares os titulares exclusivos do 

direito subjetivo a um processo legislativo em conformidade com os ditames constitucionais. 

Assim, apenas a eles é franqueado o direito de exigir que não sejam deliberadas proposições que 

afrontem os limites materiais da competência legislativa constitucional. Com vistas a ilustrar esse 



 

 

 

 

entendimento, cumpre transcrever trecho do voto do Ministro Celso Melo, proferido por ocasião 

do julgamento do Mandado de Segurança nº 24.642/DF:  

 

Titulares do poder de agir, em sede jurisdicional, contudo, hão de ser os próprios 

membros do Congresso Nacional, a quem se reconhece, como líquido e certo, o 

direito público e subjetivo à correta observância da disciplina jurídico-

constitucional regedora da formação das espécies normativas. O parlamentar, 

fundado na sua condição de copartícipe no procedimento de elaboração das 

normas estatais, dispõe da prerrogativa de impugnar, em juízo, -o eventual 

descumprimento, pela instituição parlamentar, das cláusulas constitucional que 

lhe condicional a atividade jurídica. (MS 24642/DF. Rel. Min. Carlos Velloso. 

Julgamento em 18/02/2004. Publicado no DJ de 18/06/2004.) 

 

No mesmo sentido: 

 

O STF admite a legitimidade do parlamentar – e somente do parlamentar – para 

impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no 

processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com 

disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Precedentes 

do STF: MS 20.257/DF, min. Moreira Alves (leading case) (RTJ 99/1031); MS 

20.452/DF, min. Aldir Passarinho (RTJ 116/47); MS 21.642/DF, Min. Celso de 

Mello (RDA 191/200); MS 24.645/DF, min. Celso de Mello, DJ de 15-9-2003; 

MS 24.593/DF, min. Maurício Corrêa, DJ de 8-8-2003; MS 24.576/DF, min. 

Ellen Gracie, DJ de 12-9-2003;MS 24.356/DF, min. Carlos Velloso, DJ de 12-9-

2003." (MS 24.667-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-12-2003, 

Plenário, DJ de 23-4-2004.) No mesmo sentido: MS 32.033, rel. p/ o ac. 

min. Teori Zavascki, julgamento em 20-6-2013, Plenário, DJE de 18-2-2014. 

 

Compulsando o entendimento doutrinário prevalecente, impõe-se colacionar a lição de 

Marcelo Novelino (2014) sobre o tema: 

 

Os parlamentares têm direito público subjetivo à observância do devido processo 

legislativo constitucional. Por isso, apenas eles, e nunca terceiros estranhos à 

atividade parlamentar, têm legitimidade para impetrar o mandado de segurança 

nessa hipótese. A iniciativa somente poderá ser tomada por membros do órgão 

parlamentar perante o qual se achem em curso o projeto de lei ou a proposta de 

emenda. Trata-se de um controle concreto, uma vez que a impetração 

do mandamus surge a partir da suposta violação de um direito (ao devido 

processo legislativo)”. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85046
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85155
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85155
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=86123
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=373374
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5290006


 

 

 

 

No mesmo contexto, relevante assentar que a perda superveniente do mandato constitui-

se como fator que retira a legitimidade ativa para impetração do writ. Vejamos: 

“(...) a perda superveniente de titularidade do mandato legislativo tem efeito 

desqualificador da legitimidade ativa do congressista que, apoiado nessa 

específica condição político-jurídica, ajuizou ação de mandado de segurança 

com o objetivo de questionar a validade jurídica de determinado 

procedimento que ambas as Casas do Congresso Nacional têm adotado em 

matéria de apreciação de medidas provisórias. É que a atualidade do 

exercício do mandato parlamentar configura, nesse contexto, situação 

legitimante e necessária, tanto para a instauração, quanto para o 

prosseguimento da causa perante o STF.” (MS 27.971, rel. min. Celso de 

Mello, decisão monocrática, julgamento em 1º-7-2011, DJE de 1º-8-2011). 

 

Finalmente, cumpre salientar que o Mandado de Segurança Parlamentar, por 

representar modalidade de controle prévio de constitucionalidade não previsto em normas, 

caracteriza-se como medida excepcional e, portanto, o caso concreto deve ser interpretado 

restritivamente, sob pena de comprometimento do processo regular de produção legislativa. 

Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal sobre o tema. Vejamos: 

 

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE 

PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE 

PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE. 

1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de 

constitucionalidade material de projetos de lei (controle preventivo de 

normas em curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem 

admitido, como exceção, é a legitimidade do parlamentar - e somente do 

parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de 

coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda 

constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que 

disciplinam o processo legislativo (MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, 

DJ de 23.04.04). Nessas excepcionais situações, em que o vício de 

inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e 

procedimentais da atuação legislativa, a impetração de segurança é 

admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já 

efetivamente concretizado no próprio curso do processo de formação da 

norma, antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não. 

2. Sendo inadmissível o controle preventivo da constitucionalidade material 

das normas em curso de formação, não cabe atribuir a parlamentar, a quem a 

Constituição nega habilitação para provocar o controle abstrato repressivo, a 

prerrogativa, sob todos os aspectos mais abrangente e mais eficiente, de 

provocar esse mesmo controle antecipadamente, por via de mandado de 

segurança. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%2827971%2ENUME%2E+OU+27971%2EDMS%2E%29%28%28CELSO+DE+MELLO%29%2ENORL%2E+OU+%28CELSO+DE+MELLO%29%2ENPRO%2E%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas


 

 

 

 

3. A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de 

formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de 

universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela 

Constituição, subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação 

plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os 

projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. 

Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material 

de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do exercício responsável 

do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe 

veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a 

seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, 

eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a 

possibilidade de provocar o controle repressivo pelo Judiciário, para negar-

lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico. 

4. Mandado de segurança indeferido. (MS 32033/DF. Rel. Min. Gilmar 

Mendes. Julgamento em: 20/06/2013. Publicado no DJE n. 23, de 18/02/14) 

 

Por fim, questão relevante é a análise da possibilidade de extensão da legitimidade 

para impetração do Mandado de Segurança ao cidadão. Para os que defendem essa via, o povo 

também possuiria legitimidade para questionar a tramitação de atos legislativos, na medida 

em que é o titular do Poder Constituinte, do qual, em alguma medida, decorre a garantia do 

devido processo legislativo. Assim, como receptor das normas produzidas pelo parlamento, 

possuiria direito líquido e certo a um processo legislativo que respeite as normas cabíveis à 

espécie normativa. Conquanto existam defensores dos argumentos expostos, o STF não 

reconhece ao cidadão, a partidos políticos e a outras entidades a titularidade do direito 

subjetivo à intervenção em atos do Poder Legislativo em trâmite. 

 

3.4 Fundamentos 

 

Além das normas previstas pelo Regimento Comum e pelos Regimentos Internos das 

casas integrantes do Congresso Nacional, o processo de elaboração de normas, no Brasil, 

possui assento na Constituição Federal de 1988, mais precisamente nos artigos 59 a 69. Dessa 

forma, o desrespeito às regras instituídas permite o controle de constitucionalidade a ser 

exercido pelo Supremo Tribunal Federal.  

Na maior parte dos casos, esse controle é exercido em um momento posterior ao 



 

 

 

 

processo de elaboração das normas, podendo ser exercido por qualquer juiz, via controle 

difuso de constitucionalidade, e pelos Tribunais estaduais e o STF, via controle concentrado 

de constitucionalidade. Todavia, o STF vem admitindo que esse controle ocorra previamente 

ao término do processo legislativo, visando impedir justamente que o processo seja concluído 

e a norma passa a viger. 

Cumpre asseverar, contudo, que nem sempre foi esse o entendimento predominante na 

corte. À época da construção da jurisprudência atual, Ministros se manifestaram pela 

impossibilidade de controle do Poder Judiciário de um ato legislativo em formação, sob o 

argumento de que caberia ao próprio Poder Legislativo o saneamento de eventuais vícios. 

Veja-se, por oportuno, o trecho do voto do então Ministro Soarez Munhoz sobre o tema: 

 

Penso, porém, que a pretendida intervenção do Supremo tribunal Federal no 

processo legislativo, de forma a impedir que o Congresso Nacional pratique 

ato de oficio, que lhe é privativo, vale dizer, discuta, aprove, ou não, e 

promulgue emenda constitucional, exorbita do controle que a Constituição 

Federal atribui ao Poder Judiciário. 

Tal controle, no que respeita à função legislativa, pressupõe a existência de 

lei, devidamente promulgada. Não alcança os atos anteriores, enquanto 

estejam sendo realizados, porque, durante eles, é o próprio Congresso que 

privativamente examina acerca da constitucionalidade, ou não, de emenda à 

Constituição.” (MS 20257/DF) 

 

Com o passar dos anos, a jurisprudência do STF foi sendo modificada para permitir a 

possibilidade de intervenção da corte nas hipóteses de descumprimento de regras com assento 

na Constituição Federal, restando descabidos questionamentos com fundamento em normas 

regimentais que não decorressem diretamente do texto constitucional.  Vejamos: 

 

Em rigor, há distinção entre ato discricionário, questão exclusivamente 

política, e atos interna corporis. Ato discricionário é aquele em que o poder 

judiciário não pode intervir para a verificação de sua conveniência, 

oportunidade ou justiça. Questão exclusivamente política é questão de 

discricionariedade política, também infensa ao controle jurisdicional. Já com 

referência aos atos interna corporis, esta Corte, por vezes, a meu juízo, tem 

entendido que são os que dizem respeito a questões relativas à aplicação de 

normas regimentais, quando não violam direitos subjetivos individuais, quer 

de terceiros – como foi o caso do impeachment do Presidente da República -, 

quer dos próprios membros do Congresso. Portanto, essa exceção não 

abrange normas regimentais que dizem com o processo legislativo, normas 

essas meramente ordinatórias. A observância dessas normas ordinatórias se 



 

 

 

 

exaure na esfera do Poder Legislativo, sendo imune à jurisdição desta Corte. 

(MS 21131/DF)  

 

Conforme se verá adiante, esse entendimento vem, ao longo dos anos, possuindo 

variações face à indeterminação da amplitude das questões interna corporis. Para alguns 

estudiosos, como Francisco Campos, o controle judicial não poderia adentrar às questões 

relacionadas ao processo formal de elaboração da lei, tendo em vista serem essas normas 

interna corporis (MACEDO, 2007). Já para outros, como Hely Lopes Meirelles, o Poder 

Judiciário poderia exercer o controle sobre os atos políticos, os atos legislativos e os atos 

interna corporis (MEIRELLES, 2003). 

Nesse norte, os parâmetros a serem considerados na análise da norma podem estar 

presentes na Constituição, em leis ou no Regimento, bastando para isso que prevejam formas 

e processos específicos para a elaboração do ato (MEIRELLES, 2003). Assim, não somente 

os atos administrativos como os atos praticados no curso do processo legislativo no 

Congresso Nacional poderão ser questionados via impetração de Mandado Segurança no STF, 

exigindo-se como fundamentação direito subjetivo que demonstre ofensa a normas 

constitucionais ou a normas regimentais (MEIRELLES, 2003). 

 No que toca à fundamentação possível para a impetração do Mandado de Segurança, 

tem-se que o questionamento pode se dar em relação ao desrespeito às regras de elaboração da 

norma, o que ensejaria o controle formal, ou quanto ao conteúdo tratado pela proposta em 

tramitação, o que revela a possibilidade de controle material do ato. 

Em relação ao controle material, somente é cabível o controle de propostas de 

emendas à constituição, projetos de lei ou outras proposições, na hipótese de o ato prevê 

dispositivo que venha a colidir com as cláusulas pétreas, previstas pelo art. 60, § 4º, da 

Constituição Federal. Dessa forma, poderá ter o trâmite legislativo interrompido qualquer 

proposição que venha a colidir com a forma federativa do Estado; o voto direto, secreto, 

universal e periódico; a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais.  

O fundamento que rege o posicionamento da corte reside na constatação de que a 

própria CF foi expressa a impedir a deliberação de emendas que possam colidir com as 

cláusulas pétreas. Não faria sentido aguardar toda a tramitação legislativa para que, ao final, o 



 

 

 

 

STF venha a se manifestar sobre a questão. Noutro prisma, em uma interpretação sistêmica, 

ainda que a CF faça menção expressa apenas às emendas constitucionais, razoável o 

entendimento de que qualquer proposição esteja sujeita a essa modalidade de controle. Vale 

trazer à tona o posicionamento do então Ministro Moreira Alves (MS 20257/DF) sobre o 

tema: 

 

Não admito mandado de segurança para impedir tramitação de projeto de lei 

ou de proposta de emenda constitucional com base na alegação de que seu 

conteúdo entra em choque com algum principio constitucional. E não admito 

porque, nesse caso, a violação à Constituição só ocorrerá depois de o projeto 

se transformar em lei ou de a proposta de emenda vir a ser aprovada. Antes 

disso, nem o Presidente da Casa do Congresso, ou deste, nem a mesa, nem o 

Poder Legislativo estão praticando qualquer inconstitucionalidade, mas 

estão, sim, exercitando seus poderes constitucionais referentes ao 

processamento da lei em geral. A inconstitucionalidade, nesse caso, não será 

quanto ao processo da lei ou da própria emenda, razão porque só poderá ser 

atacada depôs da existência de uma ou de outra. 

Diversa, porém, são as hipóteses como a presente, em que a vedação 

constitucional se dirige ao próprio processamento da lei ou da emenda, 

vedando a sua apresentação (como é o caso previsto no parágrafo único do 

artigo 57) ou a sua deliberação (como na espécie). Aqui, a 

inconstitucionalidade diz respeito ao próprio andamento do processo 

legislativo, e isso porque a Constituição não quer – em face da gravidade 

dessas deliberações, se consumadas – que sequer se chegue à deliberação, 

proibindo-a taxativamente. A inconstitucionalidade, neste caso, já existe 

antes de o projeto ou de a proposta se transformarem em lei ou em emenda 

constitucional, porque o processamento já desrespeita, frontalmente, a 

Constituição. 

E cabe ao Poder Judiciário – nos sistemas em que o controle da 

constitucionalidade lhe é outorgado – impedir que se desrespeite a 

Constituição. Na guarda da observância desta, está ele acima dos demais 

poderes, não havendo, pois, que falar-se, a esse respeito, em independência 

dos poderes. Não fora assim e não poderia ele exercer a função que a própria 

Constituição, para a preservação dela, lhe outorga. 

 

Restou patente, quando da apreciação do MS nº 20257/DF, considerado paradigma no 

que toca à temática proposta, que a ofensa às cláusulas pétreas possuiria vigor para obstar 

imediatamente a tramitação do feito. Em relação às demais normas constitucionais, mais 

sensato seria aguardar o fim do trâmite legislativo da norma para que eventuais vícios fossem 

arguidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade 



 

 

 

 

Em se tratando do controle formal dos atos legislativos em tramitação, a questão se 

mostra mais complexa. Isso porque alguns aspectos formais de produção da norma, quando 

não observados, podem impactar diretamente na declaração de sua nulidade, ainda que não 

sejam considerados, em princípio, cláusulas pétreas. Em relação às PECs, resta pacífico que o 

procedimento exigido para a sua aprovação é também considerado uma cláusula pétrea 

implícita, daí porque é também imposto como fundamento para invalidação de atos 

legislativos que não observem o seu conteúdo. 

Em relação a outros vícios formais, Cristiane Branco Macedo (2007) bem observa: 

 

É necessário averiguar quais as normas são de observância obrigatória e, 

após, em que medida o vício formal implicará nulidade da norma aprovada: 

por exemplo, a preterição da espécie legislativa estipulada 

constitucionalmente, como a regulamentação por lei complementar de 

matéria passível de veiculação por lei ordinária não acarretará a invalidez da 

norma aprovada, em homenagem aos princípios de economicidade e 

segurança jurídica, pois não configura lesão à ordem constitucional a 

submissão da matéria a quórum mais oneroso que o exigido. A hipótese 

contrária merece solução judicial pela invalidade da norma, para afastar a 

burla ao quórum especial exigido pelo texto constitucional para disciplina de 

determinados temas. Outro exemplo de sopesamento da gravidade dos vícios 

formais é a evolução do entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto 

à impossibilidade de convalidação do vício de iniciativa pela sanção. 

 

Depreende-se, portanto, que a arguição de vício formal como fundamento para a 

impetração de Mandado de Segurança com vistas à garantia do devido processo legislativo, 

permite um juízo de ponderação acerca da gravidade e das consequências da inobservância de 

determinada regra.  

De outro turno, o que se percebe, na esteira da modificação de entendimento que vem 

sendo observada em diversos outros ordenamentos jurídicos, é uma tendência de 

flexibilização ou, a rigor, de uma redução do alcance das chamadas questões interna corporis. 

Tal constatação possui como fundamento a crescente predominância do princípio da 

supremacia da Constituição sobre os atos emanados pelos três poderes (MACEDO, 2007). 

No mesmo contexto, em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, trazemos à 

baila, com vistas a verificar de forma mais detalhada o posicionamento da corte ao longo dos 

anos, resumo das questões postas à análise do STF por meio da impetração do Mandado de 



 

 

 

 

Segurança Parlamentar. Vejamos: 

 

MS 34530/DF – 2016 

Autor: Eduardo Bolsonaro 

Mérito: Alegação de que a alteração, pelas Comissões e pelo Plenário da Câmara, de um 

projeto de lei oriundo de uma medida de iniciativa popular colide com a Constituição Federal. 

Decisão: Deferida a liminar no Mandado de Segurança determinando que o projeto voltasse à 

Câmara para ser analisado novamente. O argumento adotado foi de que o processo legislativo 

realizado vulneraria o princípio democrático, desvirtuando a essência do projeto e violando os 

dispositivos constitucionais relacionados. Posteriormente, após medidas internas adotadas 

pelo Congresso, o MS foi julgado extinto. 

Relator(a):  Min. LUIZ FUX 

Julgamento: 14/12/2016 

 

MS 33837/DF - 2015 

Autor: Wadih Damous 

Mérito: Sustentou que o rito do procedimento de impeachment em desfavor da então 

Presidente Dilma Roussef não poderia ter sido decidido monocraticamente pelo Presidente da 

Câmara por meio de uma Questão de Ordem. Alegou-se ainda que o recurso protocolado 

contra a Questão de Ordem foi recebido como outra Questão de Ordem, e não como um 

recurso para o qual se pedia efeito suspensivo. 

Decisão: deferida a liminar para suspender os efeitos da Questão de Ordem, sob o argumento 

de que, embora pareça se tratar de questão interna, o fundamento subjacente, qual seja, a 

definição do rito do procedimento de impeachment, possui assento constitucional, não 

podendo ser decidido monocraticamente pelo Presidente da Câmara.  

Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI 



 

 

 

 

Julgamento: 12/10/2015 

 

MS 33705/DF - 2016  

Autora: Luíza Erundina. 

Mérito: Impetrado contra ato da mesa do Congresso Nacional que aprovou a nomeação dos 

integrantes do Conselho de Comunicação Social, fundamentado na alegação de inobservância 

do rito procedimental em sua composição. 

Decisão: Indeferido sob a justificativa de se tratar de norma regimental e, portanto, interna 

corporis.  

Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO. 

Julgamento:  03/03/2016            

Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

 

MS 33697/DF – 2015 

Autor: Darcísio Perondi 

Mérito: Impetrado contra decisão da Mesa que colocou em votação emenda aglutinativa 

apresentada à PEC da maioridade penal após a rejeição do substitutivo no dia anterior. 

Decisão: Indeferimento. O STF entendeu que o substitutivo rejeitado não pode ser 

considerado como a PEC propriamente dita, razão pela qual se permite a continuidade da 

votação da matéria por meio de instrumentos acessórios, como as emendas aglutinativas. 

Alegou-se ainda que a emenda não trouxe matéria nova, o que poderia ensejar a apreciação de 

uma nova PEC. 

Relator(a):  Min. GILMAR MENDES 

Julgamento: 15/02/2017 

 



 

 

 

 

MS 32033/DF - 2013 

Autor: Rodrigo Rollemberg 

Mérito: Alegação de que a tramitação do PL nº 4.470/2012 (vedação à transferência do tempo 

de televisão e do fundo partidário no caso de migração entre partidos) colidiria com a 

jurisprudência do STF, na medida em que o Supremo e o STF já haviam se manifestado de 

forma diferente nos casos de criação, fusão ou incorporação de partidos. 

Decisão: Indeferido sob a alegação de se tratar de uma tentativa de controle material de 

normas em trâmite, o que somente é admitido em casos restritos. 

Relator(a):  Min. GILMAR MENDES 

Julgamento:  20/06/2013 

Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

 

MS 31816/DF - 2013 

Autor: Alessandro Molon 

Mérito: Impossibilidade de análise de um veto presidencial determinado anteriormente à 

análise de vetos cujo prazo de vencimento ocorreu há mais tempo. Necessidade de que os 

vetos presidenciais fossem analisados em sua ordem cronológica; 

Decisão: Embora inicialmente deferida a liminar pleiteada, posteriormente foi cassada e, no 

mérito, o Mandado de Segurança foi indeferido. 

Relator(a):  Min. LUIZ FUX 

Julgamento:  27/02/2013       

Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

 

 

MS 24849/DF – 2006 (No mesmo sentido, MS 24831/DF) 



 

 

 

 

Autor: José Agripino 

Mérito: Alegação de a Mesa estaria frustrando a instalação de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito, embora todos os requisitos formais já tivessem sido preenchidos. 

Decisão: Concessão da segurança, sob a alegação de que a maioria parlamentar não pode 

frustrar, no âmbito do congresso nacional, o exercício, pelas minorias legislativas, do direito 

constitucional à investigação parlamentar. Seria, portanto, uma prerrogativa das minorias 

parlamentares. 

Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO 

Julgamento:  22/06/2005        

Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

 

MS 24667/DF – 2004 

Autor: Alaor Barbosa dos Santos 

Mérito: Suspender a atividade legislativa de emenda constitucional referende à modificação 

do regime público de previdência, especificamente quanto à taxação dos servidores públicos 

inativos. 

Decisão: Não conhecido, haja vista a impetração do MS, nessa modalidade, ser prerrogativa 

de parlamentares, carecendo, pois, o impetrante, de legitimidade ativa. 

Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO 

Julgamento:  04/12/2003            

Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

 

MS 24645/2004 

Autor: Luiz Carlos Hauly 

Mérito: Alegação de que a Comissão Especial alterou indevidamente a PEC da Reforma da 



 

 

 

 

Previdência aprovada pelo Plenário da Câmara. 

Decisão: Julgado prejudicado face à decisão em outro feito. 

Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO. 

Julgamento: 21/11/2004.  

Publicação DJ 27/11/2004. 

 

MS 24642/2004 

Autor: Onyx Lorenzoni 

Mérito: Alegação de que a Comissão Especial alterou indevidamente a PEC da Reforma da 

Previdência aprovada pelo Plenário da Câmara. 

Decisão: Indeferimento, sob o argumento de que a alteração foi meramente redacional. 

Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO 

Julgamento:  18/02/2004            

Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

 

MS 24593/DF – 2003 

Autor: Edvar Elvas e Silva 

Mérito: Suspender a atividade legislativa de emenda constitucional referende à modificação 

do regime público de previdência, especificamente quanto à taxação dos servidores públicos 

inativos. 

Decisão: Não conhecido, haja vista a impetração do MS, nessa modalidade, ser prerrogativa 

de parlamentares, carecendo, pois, o impetrante, de legitimidade ativa. 

Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA 

Julgamento: 31/07/2003 



 

 

 

 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno 

 

MS 24576/DF – 2003 

Autor: Juan Gualberto Mérida Ontivero 

Mérito: Suspender a atividade legislativa de emenda constitucional referende à modificação 

do regime público de previdência, especificamente quanto à taxação dos servidores públicos 

inativos. 

Decisão: Não conhecido, haja vista a impetração do MS, nessa modalidade, ser prerrogativa 

de parlamentares, carecendo, pois, o impetrante, de legitimidade ativa. 

Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE. 

Julgamento: 27/06/2003. 

Publicação DJ 01/08/2003 

 

MS 24356/DF – 2003 

Autor: Eduardo Werneck 

Mérito: Irresignação contra arquivamento, pela Mesa da Câmara dos Deputados, de denúncia 

apresentada pelo impetrante ao Conselho de Ética em face de um parlamentar. 

Decisão: Não conhecimento do MS ao argumento de se tratar de questão interna corporis e, 

portanto, imune ao controle judicial. Alegou-se ainda inexistência de direito subjetivo do 

impetrante. 

 

MS 24138/DF – 2002 

Autor: Rubens Bueno 

Mérito: Tramitação de projeto de lei que visava permitir a prevalência dos acordos e 

convenções coletivas de trabalho sobre a lei, sob a alegação de se estar retirando direitos 



 

 

 

 

trabalhistas constitucionalmente previstos. 

Decisão: Indeferimento. Fundamentado na separação de poderes e no entendimento, à época 

adotado, de que somente as PECs - e não projetos de lei - que ferissem cláusulas pétreas 

estariam suscetíveis a esse tipo de controle. 

Relator(a):  Min. GILMAR MENDES 

Julgamento:  28/11/2002            

Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

 

MS 23334/RJ – 2002 

Autor: Miro Teixeira 

Mérito: Visa anular votação de projeto de lei complementar em virtude de supostas falhas no 

painel de votação e impossibilidade de aferição do quórum de maioria qualificada. 

Decisão: Indeferimento. Fundamentado na impossibilidade de o Judiciário adentrar questões 

interna corporis do Congresso. 

Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES. 

Julgamento: 02/09/2002.  

Publicação DJ 13/09/2002 

 

MS 22864/DF - 1997 

Autor: José Eduardo de Barros Dutra 

Mérito: Alegação de que a aprovação na Câmara da Emenda Constitucional que possibilitou a 

reeleição para cargos majoritários foi conquistada graças ao recebimento de vantagens 

indevidas. 

Decisão: Indeferido sob a alegação de falta de provas e de ausência de previsão normativa 

para o cabimento da medida. 



 

 

 

 

Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES 

Julgamento:  04/06/1997            

Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

 

MS 22503/DF – 1996 

Autora: Jandira Feghali 

Mérito: Alegação de que o Presidente da Câmara submeteu à discussão e votação emenda 

aglutinativa em contrariedade ao disposto no art. 60, § 5º, da CF (impossibilidade de 

reapresentação de matéria rejeitada na mesma sessão legislativa) e a normas regimentais.  

Decisão: Não conhecimento do MS no que tange à alegação de ofensa a normas regimentais. 

Conhecimento do MS e indeferimento na parte referente à alegação de desconformidade com 

dispositivo constitucional. 

Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO 

Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MAURÍCIO CORRÊA 

Julgamento:  08/05/1996            

Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

 

MS 22487/DF – 2001 (No mesmo sentido, MS 21648/DF) 

Autor: Miro Teixeira 

Mérito: Alegação de que a PEC teria sido aprovada em desacordo com normas constitucionais 

e regimentais. 

Decisão: Com a aprovação da PEC pelo Congresso, o STF entendeu que o MS perdeu o 

objeto, haja vista ter sido transformado em norma jurídica, passando a ser viável o seu 

questionamento judicial apenas pela via do controle concentrado. 

Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO.  



 

 

 

 

Julgamento: 01/08/2001.  

Publicação DJ 14/08/2001. 

 

MS 21754/DF – 1993 

Autor: Luiz Alfredo Salomão 

Mérito: Início de Sessão do Congresso Nacional sem a presença do quórum regimental 

mínimo de abertura. 

Decisão: Não conhecimento. Alegação de que a natureza interna corporis da deliberação 

congressional - interpretação de normas do Regimento Interno do Congresso - desautoriza a 

via utilizada. Cuida-se de tema imune à análise judiciária.  

Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO 

Relator(a) p/ Acórdão:  Min. FRANCISCO REZEK 

Julgamento:  07/10/1993            

Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

 

MS 21303/DF – 1991 

Autor: Newton Almeida Rodrigues 

Mérito: Contra ato de Comissão da Câmara dos Deputados tendente a possibilitar a adoção da 

pena de morte, mediante consulta plebiscitaria. 

Decisão: Não conhecimento. Falta de legitimidade ativa do Requerente, por falta de ameaça 

concreta a direito individual. 

Relator(a):  Min. OCTAVIO GALLOTTI 

Julgamento:  19/06/1991            

Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

 



 

 

 

 

MS 21131/DF – 1990 

Autor: Euclides Scalco 

Mérito: Anular ato do Presidente do Senado Federal consistente na devolução, ao Chefe do 

Poder Executivo, para sanção, do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 

1991, sem que o mesmo houvesse sido objeto de discussão e aprovação dos membros do 

Poder Legislativo. 

Decisão: Concedida a liminar, determinando a suspensão do ato. Após a regular votação da 

matéria, o MS perdeu o objeto. 

Relator(a):  Min. CÉLIO BORJA. 

Julgamento: 03/08/1990. 

Publicação DJ 09/08/1990. 

 

MS 20452/DF – 1984 

Autor: Orestes Quércia 

Mérito: Alegação de que o quórum para a aprovação de PECs era a maioria qualificada dos 

presentes na sessão, e não dos membros de cada casa legislativa. 

Decisão: Indeferimento sob o argumento de que o quórum para a aprovação de PECs é 

verificado em relação a todos os membros das casas legislativas. 

Relator(a):  Min. ALDIR PASSARINHO 

Julgamento:  07/11/1984            

Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

 

MS 20257/DF – 1980 

Autor: Itamar Franco 

Mérito: Admissão pela Mesa de PEC que visava à prorrogação de mandato de dois para 



 

 

 

 

quatro anos, tendo em vista a conveniência da coincidência de mandatos nos vários níveis da 

Federação. Os impetrantes alegavam que a medida permitiria uma prorrogação ilimitada de 

mandato e atentava contra a forma de governo republicana. 

Decisão: Indeferimento sob o argumento de que a prorrogação não atentaria, em princípio 

contra o princípio republicano. Os votos, embora tenham se manifestado pelo indeferimento, 

são paradigmáticos no estudo do Mandado de Segurança Parlamentar. 

Relator(a):  Min. DÉCIO MIRANDA 

Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MOREIRA ALVES 

Julgamento:  08/10/1980            

Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

 

MS 1423/DF – 1951 

Autor: Carlos Castilho Cabral 

Mérito: O Mandado pretendia permitir a convocação de sessões extraordinárias a partir de 

regra transitória de vigência dos mandatos estabelecida pela CF. 

Decisão: Com fundamento em Ruy Barbosa, entendeu-se que deliberações administrativas ou 

legislativas do parlamento não poderiam ser exercitadas fora dos limites constitucionais. 

Assim, a segurança foi concedida. 

Relator(a): Min. LUIZ GALLOTTI 

Julgamento: 22/02/1951 

Órgão julgador: Tribunal Pleno 

 

Cumpre informar, primeiramente, que esse amplo levantamento não pretendeu esgotar 

toda a jurisprudência da corte, tendo sido buscadas decisões relevantes que informam, em 

razoável escala, as diferentes nuances sobre a jurisprudência da corte ao longo dos anos. 

Ademais, pretendeu-se expor de forma resumida não somente as questões postas em 



 

 

 

 

discussão, mas também o conteúdo da decisão do STF sobre o tema. Dessa forma, cuidou de 

demonstrar que o Supremo Tribunal Federal possui decisões que ainda não apresentam certa 

uniformidade no que toca, sobretudo, à aferição e delimitação das chamadas questões interna 

corporis, ainda que sejam esses os provimentos predominantes sobre o assunto. 

 É notório que a jurisprudência ainda resguarda certas imunidades e conteúdos imunes 

à deliberação judicial, reconhecendo, em diversos casos, a natureza interna de matérias 

essencialmente regimentais. Além dos julgados citados que acolhem essa tese, Cristiane 

Branco Macedo (2007) ainda cita algumas hipóteses – ainda que não todas formuladas em 

sede de Mandado de Segurança – em que matérias com evidente teor regimental foram 

reconhecidas como interna corporis: 

 

(...) a decisão de anexação ou não de proposta de emenda à Constituição por 

critério de analogia ou conexão; oportunidade da inclusão de proposição na 

ordem do dia da Casa Legislativa; o processamento de requerimento de 

urgência urgentíssima; a aferição do quórum para abertura e funcionamento 

da sessão; a composição de comissões e a distribuição de tempo para 

comunicações em Plenário; a distribuição às comissões temáticas e a 

eventual ausência de oitiva de comissão; a omissão da publicação da 

mensagem do Poder Executivo em projeto de decreto legislativo submetido à 

deliberação; conferência do atendimento dos requisitos estabelecidos em 

regimento para prática de atos do processo legislativo; a substituição de 

presidente de comissão parlamentar de inquérito; os requisitos para 

apresentação de requerimento de constituição de comissão parlamentar de 

inquérito;  a limitação regimental do número de CPIs em funcionamento 

simultaneamente na Casa Legislativa; e a validação do registro de 

candidatura a cargo da Mesa.  

 

Todavia, há que se ressaltar que essa blindagem não se mostra absoluta, não sendo 

exagerada a afirmação de que, sobretudo ultimamente, vem ocorrendo certa flexibilização 

desses parâmetros em alguns julgados e decisões do STF. Cumpre, por oportuno, a análise da 

decisão do Ministro Luiz Fux por ocasião do recente julgamento do MS nº 34530/DF, 

impetrado pelo Deputado Eduardo Bolsonaro contra deliberação da Câmara no projeto 

denominado “10 Medidas contra a corrupção”:  

 

Considerada a análise conglobante entre as normas constitucionais e as 



 

 

 

 

contidas no Regimento Interno das Casas Legislativas, é de se ressaltar a 

impropriedade da visão que qualifica as discussões sobre transgressões a 

normas regimentais como questões interna corporis, imunes ao controle 

judicial. Subjacente a tal orientação encontra-se um resquício da concepção 

ortodoxa do princípio da separação de poderes, que, de certa forma, ainda 

visualiza a existência de domínios infensos à intervenção judicial, reservados 

que seriam à instituição parlamentar, responsável pela solução final de toda e 

qualquer matéria emergente no seu interior. 

Tal concepção, todavia, não é a mais adequada. Em um Estado Democrático 

de Direito, como o é a República Federativa do Brasil (CF, art. 1º, caput), é 

paradoxal conceber a existência de campos que estejam blindados contra a 

revisão jurisdicional, adstritos tão somente à alçada exclusiva do respectivo 

Poder. Insulamento de tal monta é capaz de comprometer a própria higidez 

do processo legislativo e, no limite, o adequado funcionamento das 

instituições democráticas. Daí por que se impõe revisitar esta atávica 

jurisprudência do Tribunal. 

 

Na ocasião, o parlamentar questionou a regularidade de uma alteração feita pelo 

Plenário da Câmara em um projeto que se originou de uma iniciativa popular. A decisão do 

Ministro ateve-se a aspectos formais de produção da norma, no sentido de que houve uma 

“desnaturação da essência da proposta popular destinada ao combate à corrupção”, tendo sido 

determinada a suspensão da tramitação do projeto e a devolução da matéria à Câmara para 

que fosse autuada como um projeto de lei de iniciativa popular. Cumpre ressaltar, contudo, 

que embora tenha sido concedida a medida cautelar, o Ministro arquivou a ação antes de levar 

o caso ao Plenário. 

Haja vista a contemporaneidade da decisão e a relevância do seu conteúdo, 

transcrevemos abaixo alguns fundamentos utilizados pelo Ministro: 

 

(...) as disposições regimentais consubstanciam, em tese, autênticas normas 

jurídicas e, como tais, são dotadas de imperatividade e de caráter vinculante. 

Sua violação, ademais, habilita a pronta e imediata resposta do ordenamento 

jurídico. Nesse cenário, é inconcebível a existência de normas cujo 

cumprimento não se possa exigir coercitivamente.  

 

(...) o papel das normas constitucionais é puramente estabelecer balizas 

genéricas para a atuação do legislador, sem descer às minúcias dos diferentes 

assuntos nela versados. E isso é verdadeiro também para o processo 

legislativo constitucional. Seus detalhes ficam a cargo do próprio corpo 

legislativo quando da elaboração dos Regimentos Internos. A fixação de tal 



 

 

 

 

regramento denota autolimitação voluntária por parte dos próprios 

legisladores, enquanto produção normativa endógena, que traduz um pré-

compromisso com a disciplina interna de suas atividades. Disso decorre que 

se, por um lado, há um prévio espaço de conformação na elaboração da 

disciplina interna das Casas Legislativas, por outro lado, não menos certa é a 

assertiva segundo a qual, uma vez fixadas as disposições regimentais, tem-se 

o dever de estrita e rigorosa vinculação dos representantes do povo a tais 

normas que disciplinam o cotidiano da atividade legiferante. É dizer, o seu 

(des)cumprimento escapa à discricionariedade do legislador. 

 

(...) as normas atinentes ao processo legislativo se apresentam como regras 

impessoais que conferem previsibilidade e segurança às minorias 

parlamentares, as quais podem, assim, conhecer e participar do processo 

interno de deliberação. Justamente porque fixadas ex ante, as prescrições 

regimentais impedem que as maiorias eventuais atropelem, a cada instante, 

os grupos minoritários. As normas de funcionamento interno das casas 

legislativas assumem aí colorido novo, ao consubstanciarem elemento 

indispensável para a institucionalização e racionalização do poder, 

promovendo o tão necessário equilíbrio entre maioria e minoria.  

 

(...) há um argumento de cidadania para admitir a sindicabilidade judicial nas 

hipóteses de estrito descumprimento das disposições regimentais. Trata-se de 

zelar pelo cumprimento das regras do jogo democrático, de modo a 

assegurar o pluralismo necessário e exigido constitucionalmente no processo 

de elaboração das leis. 

 

Na mesma esteira, por ocasião da definição do rito do impeachment da ex-Presidente 

Dilma Roussef, a Ministra Rosa Weber, ao deferir a segurança para suspender a Questão de 

Ordem emitida pelo Presidente da Câmara sobre os procedimentos a serem observados, 

assentou: 

 

Como reiteradamente tenho enfatizado (v.g. MS 32.885, decisão 

monocrática de 23.4.2014), na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte 

e em respeito à independência dos Poderes consagrada no texto 

constitucional, tenho pautado a minha atuação nesta Casa pela máxima 

deferência à autonomia dos Poderes quando o conteúdo das questões 

políticas em debate nas Casas Legislativas se reveste de natureza 

eminentemente interna corporis e, nessa medida, se mostra estranho à 

competência do Supremo Tribunal Federal (v.g., MS 32.033/DF, MS 

31.475/DF e MS 31.444/DF, também de minha relatoria). Abrem-se, 

contudo, as portas da jurisdição constitucional sempre que em jogo o texto 

da Lei Maior, cabendo ao Poder Judiciário o exercício do controle da 

juridicidade da atividade parlamentar. Nessa linha, ao Deputado Federal esta 

Suprema Corte reconhece o direito subjetivo ao devido processo legislativo e 

ao exercício pleno de suas prerrogativas parlamentares. 



 

 

 

 

Faço tais registros porque a controvérsia, na espécie, apenas aparentemente 

se circunscreve aos limites das questões de natureza interna corporis, em 

especial no que diz com a prevalência, ou não, do fundamento da preclusão 

expendido pela autoridade coatora para indeferir o processamento do recurso 

do ora impetrante contra a Resposta à Questão de Ordem nº 105/15, 

considerada a interposição em plenário na primeira oportunidade em que a 

ele conferida a palavra, mantido em pauta o assunto por força de acalorados 

debates, sem solução de continuidade, e presente a impossibilidade fática de 

manifestação simultânea de vários Deputados.  

Não há como desconsiderar, pelo menos em juízo precário de delibação, a 

controvérsia como um todo, nos moldes em que posta no mandamus, a ferir 

tema de inegável relevância e envergadura constitucional, pertinente à 

definição das regras sobre o processo e o julgamento de Presidente da 

República por crime de responsabilidade, objeto do art. 85, parágrafo único, 

da Constituição, e a apontar dificultada a deliberação do Plenário sobre 

incidentes a respeito. Visualizada nessa perspectiva, desvela-se, pelo menos 

em juízo perfunctório, o caráter materialmente constitucional do seu 

conteúdo. 

 

Sob outro prisma, questão relevante diz respeito à forma como o Supremo Tribunal 

Federal vem enfrentando a possibilidade de controle preventivo material de projetos de lei. 

Embora ainda não haja um entendimento pacificado acerca do tema, mostra-se interessante a 

análise do MS 32033/DF, por meio do qual o Senador Rodrigo Rollemberg alegou violação 

constitucional em razão da tramitação do PL nº 4.470/2012 (PLC 14/2013, no Senado), que 

estabelecia que a migração partidária que ocorrer durante a legislature não importará na 

transferência dos recursos do fundo partidário e do horário de propaganda eleitoral no radio 

e na televisão. 

O impetrante fundamentou seu pedido com base no fato de que o STF já havia 

decidido sobre a questão no julgamento da ADI 4430, em sentido diverso ao proposto pelo 

projeto de lei posteriormente à supramencionada decisão. Segundo sustentado pelo autor do 

writ, o objeto do projeto de lei seria impeder a criação e a fusão de partidos de oposição. Isso 

porque, ao se permitir a migração de parlamentares para novos partidos, sem que com isso 

ocorra a transferência proporcional dos recursos do fundo partidário e do horário de 

propaganda eleitoral no radio e na televisão, haveria um desestímulo – quase uma barreira, 



 

 

 

 

segundo defendido pelo impetrante – à criação de novos partidos, frustrando o que dispõe a 

Constituição em seu art. 17, caput e § 3º, da CF.6 A decisão anterior do STF na ADI 4430 

teris dido em direção diametralmente oposta. 

Em sede liminar, o Ministro Gilmar Mendes, relator do feito, deferiu o pedido, sob os 

seguintes fundamentos:  

 

“(...) Ante o exposto, considerando (i) a excepcionalidade do presente caso, 

confirmada pela extrema velocidade de tramitação do mencionado projeto de 

lei – em detrimento da adequada reflexão e ponderação que devem nortear 

tamanha modificação na organização política nacional; (ii) a aparente 

tentativa casuística de alterar as regras para criação de partidos na corrente 

legislatura, em prejuízo de minorias políticas e, por conseguinte, da própria 

democracia; e (iii) a contradição entre a proposição em questão e o teor da 

Constituição Federal de 1988 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal na ADI 4430; vislumbro possível violação do direito público 

subjetivo do parlamentar de não se submeter a processo legislativo 

inconstitucional e defiro o pedido de liminar para suspender a tramitação do 

PLC 14/2013, até o julgamento de mérito do presente mandado de 

segurança”. 

 

 

 

No recurso contra a decisão do STF, a Mesa do Senado Federal utilizou-se, dentre 

outros, dos seguintes argumentos: 

 

 
(…) O mandado de segurança não é sucedâneo de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade e não se presta ao controle concentrado de 

constitucionalidade.  

 

(…) A Constituição da República assegurou ao Supremo Tribunal Federal 

tão somente o controle de constitucionalidade repressivo dentro dos estritos 

parâmetros delineados na legislação processual de referência. 

 

(…) A jurisprudência construtiva da corte admitiu, em casos excepcionais, a 

hipótese de controle repressivo, desde que haja inconstitucionalidade 

escabrosa da matéria sob deliberação, que configure inequívoco 

desvirtuamento do due process of law (…), entende que, “no caso dos autos, 

não se afigura hipótese de inconstitucionalidade flagrante, nem há risco de 

                                                 
6 Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o 

pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: 

(...)  
§ 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei. 



 

 

 

 

aviltamento de cláusula pétrea. 

(…) Também poderia ocorrer a apresentação de argumentos 

relevantes para revisão do precedente firmado na ADI 4.430. 

 

 

Chamado a se manifestar, o Ministério Público assim se posicionou: 

 

 
“Mandado de segurança impetrado por senador da república objetivando 

sustar o trânsito de projeto de lei cujo conteúdo afronta princípios 

constitucionais configuradores de cláusulas pétreas. Hipótese em que até a 

uma emenda constitucional seria vedado dispor como pretende o projeto de 

lei, disso resultando a possibilidade de legítima atuação do supremo tribunal 

federal. parecer pelo conhecimento da impetração e concessão da 

segurança”. 

  

 

 

Embora vencida a tese pela possibilidade de realização do controle material preventivo 

de projetos de lei, cumpre trazer à baila argumentos utilizados para justificar a tese pelo 

Ministro relator. Vejamos: 

 

A rigidez e a supremacia da Constituição, que garantem o seu núcleo essencial 

até mesmo em face do Constituinte reformador, não podem ser relativizados 

ante o legislador ordinário. A tese segundo a qual o controle prévio de 

constitucionalidade, mediante impetração de mandado de segurança por 

parlamentar, apenas se admitiria em face de tramitação de proposta de emenda 

à Constituição somente faria sentido caso esta Corte não realizasse o controle 

repressivo de emendas constitucionais. Essa linha de raciocínio trabalharia 

com a necessidade de se paralisar a tramitação de PECs potencialmente 

violadoras das cláusulas pétreas, ante a virtual impossibilidade de se controlar 

repressivamente a constitucionalidade da emenda constitucional depois de 

promulgada. Por essa argumentação, poder-se-ia admitir o raciocínio de que o 

controle prévio não se aplica aos projetos de lei, uma vez que, em face de lei 

efetivamente aprovada, caberia o controle de constitucionalidade repressivo. 

 

(…) 

 

Por essa razão, só se consegue perceber a inconstitucionalidade do PLC 

14/2013 verificando-se o seu conteúdo e a circunstância que envolvia a sua 

deliberação, que revelou seu caráter casuístico, ofensivo a direitos 

fundamentais como a isonomia, a igualdade de chances, a proporcionalidade, 

a segurança jurídica e a liberdade de criação de legendas, todos cláusulas 

pétreas da Constituição Federal de 1988. 



 

 

 

 

Em contrapartida a esses argumentos, a tese vencedora foi pela impossibilidade de 

realização do controle de constitucionalidade proposto. Pela relevância do julgamento, 

trazemos os principais pontos que fundamentaram a tese vencedora, sobretudo pelo Ministro 

Teori Zavascki, que inugurou a divergência:  

 

Registre-se desde logo, que o direito líquido e certo afirmado na impetração 

– de não ser obrigado, o parlamentar impetrante, a participar do processo 

legislativo –, não traduz a verdadeira e delicada questão constitucional que 

decorre do pedido formulado na demanda. Esse alegado direito representa, 

na verdade, uma engenhosa criação mental para justificar a utilização da 

ação de mandado de segurança, cujo objetivo real, todavia, é outro. 

Realmente, a esse afirmado direito subjetivo individual de não participar da 

formação da questionada proposição normativa, seria simples contrapor que 

tal direito não está sendo sequer ameaçado, nem mesmo em tese, eis que a 

participação do parlamentar no processo de formação das leis não é 

obrigatória, nada impedindo o impetrante de, espontaneamente, exercer o 

afirmado direito, abstendo-se de participar ou de votar ou mesmo, ainda, de 

apresentar voto contrário à aprovação. 

 

(…) 

 

Ora, admitir mandado de segurança com essa finalidade significa alterar 

radicalmente o entendimento até aqui adotado, a respeito do controle da 

atividade parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal. A mais notória e 

evidente consequência será a universalização do controle preventivo de 

constitucionalidade, em manifesto desalinhamento com o sistema 

estabelecido na Carta da República, abonado, nesse aspecto, por antiga e 

pacífica jurisprudência da Corte, como ao início ficou demonstrado.  

 

(…) 

 

Ora, inserir os tribunais na fiscalização do conteúdo material de projetos de 

leis significa transportá-los para o próprio âmago do debate político, o que 

compromete o distanciamento que se recomenda. E se recomenda, quanto 

mais não seja, até para preservar as Cortes Constitucionais de sua 

reconhecida inaptidão “para resolver, por via de ação, os conflitos 

carregados de paixões políticas”, uma vez que, como foi anotado com ironia 

e certo exagero, “à semelhança dos sismógrafos, que registram com precisão 

os abalos sísmicos ocorridos à distância, esses tribunais se transformam em 

escombros quando situados no epicentro dos terremotos politicos. 

 

(…) 

 

Não há dúvida que a antecipada intervenção do Judiciário no processo de 

formação das leis, ressalvadas as excepcionais hipóteses antes indicadas e 

justificadas, retira do Poder Legislativo a prerrogativa constitucional de ele 



 

 

 

 

próprio, através do debate parlamentar, aperfeiçoar o projeto e, quem sabe, 

sanar os seus eventuais defeitos. Reside justamente nesse debate a tipicidade 

e a essência da atividade parlamentar, com sua lógica e sua logística 

peculiares, que, embora diferentes das do Judiciário, devem ser igualmente 

respeitadas e preservadas. Não se pode desacreditar ou dispensar, por 

antecipação, a eficácia depuradora e enriquecedora da função parlamentar. 

 

Observa-se, dos julgados transcritos, que ainda paira certa indefinição acerca de uma 

precisa definição conceitual e concreta das questões interna corporis, razão pela qual, pela 

dificuldade de sua delimitação, o enquadramento tem sido analisado no caso em concreto 

posto sob o exame da corte. 

Ademais, conforme verificado na análise do MS 32033/DF, a jurisprudência do STF 

ainda se mostra reticente quanto à possibilidade do exame preventivo formal de 

constitucionalidade de projetos de lei, ainda que, conforme visto, a corte já tenha produzido 

decisões em sentido contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 EFEITOS CONCRETOS DO DEFERIMENTO DA SEGURANÇA 

 

Em grande parte dos casos, o objeto central do Mandado de Segurança vem 

acompanhado de um pedido de natureza antecipatória para que a tramitação da norma ou a 

prática do ato legislativo seja suspensa até que o mérito da matéria seja apreciado. Com 

frequência, a decisão acerca do cabimento ou não da medida liminar é tomada pelo Ministro 

relator do feito, sendo, em casos de maiores repercussão, sendo levada à decisão do Plenário 

da corte em prazo razoável. 

No tocante ao mérito do pedido, o deferimento do Mandado de Segurança acarreta a 

declaração de que a proposição feriu dispositivos constitucionais ou regimentais que impedem 

a continuidade do procedimento legislativo, sendo obstado o prosseguimento da norma ou 

determinada a invalidação de algum passo legislativo ultrapassado. 

Em virtude da natureza constitucional do espaço de discussão e deliberação 

parlamentar, a decisão do STF que defere a segurança, embora impeça a continuidade da 

tramitação da norma ou o prosseguimento do ato, acaba por não determinar o arquivamento 

de proposições em curso, haja vista que o parlamento possui mecanismos para sanear 

eventuais falhas procedimentais ou ajustar dispositivos que porventura atentem contra 

dispositivos constitucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSÃO  

 

A resistência judicial à possibilidade de aferição da constitucionalidade dos atos do 

Poder Legislativo não pode mais encontrar guarida em nosso ordenamento, estando em 

dissonância com os preceitos do constitucionalismo moderno. Nesse norte, o Poder Judiciário 

não deve se furtar a intervir na produção dos atos legislativos, em todos os seus momentos, 

caso seja essencial para a garantia do devido processo legislativo. 

De outro turno, tal participação deve observar preceitos fixos, não sendo devida a 

intervenção em atos passíveis de correção pelo próprio desenrolar do trâmite legislativo. Mais 

ainda, não se deve olvidar a soberania do Parlamento e de seus contornos políticos no que 

toca à superação de determinadas regras meramente regimentais em um caso concreto. Nesse 

ponto, surge com relevância a busca por uma definição mais precisa do conteúdo absorto pela 

garantia do devido processo legislativo e pelas denominadas questões interna corporis. 

Nesse contexto, o Mandado de Segurança Parlamentar, embora não 

institucionalizado normativamente como uma forma de controle prévio de 

constitucionalidade, produz efeitos que podem vir a obstar a tramitação de uma determinada 

matéria ou o prosseguimento de um feito legislativo, na medida em que o seu provimento 

produz imediata consequência no desenrolar de atos legislativos. 

Como requisitos para a propositura da medida, exige-se a sua autoria por parlamentar 

e a demonstração de ato atentatório a preceito constitucional relativo ao processo legislativo 

ou ofensa a cláusula pétrea constitucional.  

O Supremo Tribunal Federal, embora mantenha o entendimento do cabimento do 

writ, assentou a natureza excepcional da sua incidência. Isso porque o processo legislativo não 

é um procedimento estanque e, portanto, eventual vício em determinada etapa da formação do 

ato legislativo pode vir a ser saneado em momento posterior. As reservas estariam fundadas 

no receio de que a institucionalização e banalização do Mandado de Segurança Parlamentar 

como uma medida típica do controle prévio de constitucionalidade acarretaria uma 

interferência indevida no processo de formação e aperfeiçoamento das leis. 



 

 

 

 

Contudo, tem-se observado recentemente, na esteira do crescente protagonismo do 

Poder Judiciário no Brasil, uma maior interferência do Supremo Tribunal Federal no controle 

dos atos legislativos ainda em processo de formação. Ainda que esse novo horizonte não 

mereça, por si só, críticas mais profundas, torna-se ainda mais premente a busca por critérios 

objetivos que possam criar uma sólida jurisprudência, preservar a segurança jurídica e 

revestir-se de paradigma para a produção de atos legislativos futuros. 

No que toca às matérias passíveis de terem a sua constitucionalidade ou 

conformidade aferida pela via do Mandado de Segurança Parlamentar, esse breve estudo não 

se mostra apto a subsidiar a formulação de propostas que possam contribuir para o deslinde do 

feito, haja vista a complexidade, subjetividade e constante mutação das questões afetas ao 

tema. 

Em contrapartida, em relação aos parâmetros formais de deliberação, o presente 

trabalho fomentou no autor a ideia de que alguns critérios já instituídos para outros 

instrumentos de controle de constitucionalidade possam ser também adotados pelo Mandado 

de Segurança Parlamentar. 

Não sem antes ressaltar o modesto alcance e a singeleza do presente trabalho, 

entendemos que a intervenção do Poder Judiciário em atos legislativos ainda em processo de 

formação guarda certa correspondência com as medidas cautelares próprias das ações de 

controle difuso de constitucionalidade.  

Isso porque, com maior gravidade ainda, a interrupção do trâmite de um ato próprio 

de outro Poder também se mostra medida antecipatória e extrema, que somente deve ser 

adotada quando não houver outra forma de preservar as garantias e os direitos relacionados. 

Dessa forma, surge como razoável a imposição de requisitos formais para que a medida possa 

ser adotada. 

Com efeito, dispõe o art. 10 da Lei nº 9.896/1999, que regula o processo e 

julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 

constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, que a medida cautelar na ação 

direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal. Parece-nos 

uma regra plausível e que produz estabilidade, na medida em que exige um provimento 



 

 

 

 

oriundo da composição plena do Tribunal e, ainda, exige quórum qualificado para o seu 

deferimento. 

Por fim, ainda que não se mostre possível a instituição de regras formais - como a 

que essa conclusão sugere - para que o Mandado de Segurança Parlamentar seja deferido, 

mostra-se premente que, tanto sob o ponto de vista material quanto formal, sejam 

estabelecidos critérios mais objetivos para o processamento do feito, não somente para que 

indevidas interferências sejam evitadas, mas também para que, quando necessário, a 

segurança seja concedida e o devido processo legislativo seja garantido. 
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