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Resumo 

 

As medidas provisórias são um dos principais instrumentos de governo utilizado pelo 
Poder Executivo no Brasil desde a redemocratização do país, uma vez que 
garantem ao Presidente da República o poder unilateral para alterar o status quo da 
dinâmica política junto ao Congresso Nacional. Entretanto, ao proferir decisão sobre 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.127, de 2015, o Supremo Tribunal 
Federal vedou a possibilidade de apresentação de emendas parlamentares que não 
guardassem pertinência temática com o texto principal das medidas provisórias, 
alterando consideravelmente a lógica da relação entre os Poderes Legislativo e 
Executivo no que tange à tramitação desta espécie normativa, uma vez que, até 
então, preponderava um diálogo que consolidava matérias esparsas dentro de um 
mesmo diploma legal. Por esta razão, o objetivo do presente trabalho é verificar a 
limitação ao poder de emenda dos parlamentares nas medidas provisórias em razão 
do julgamento da ADI 5.127, de 2015, bem como, investigar se a atuação da 
Suprema Corte foi motivada por um ativismo judicial ou, caso contrário, se se trata 
de uma ação de judicialização da política.  

 

 

Palavras-Chave: Processo legislativo; medidas provisórias; poder de emenda; 

contrabando legislativo; ativismo judicial; judicialização da política. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende analisar a decisão do Supremo Tribunal 

Federal sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.127, de 2015, que passou 

a vedar a possibilidade de apresentação de emendas parlamentares que não 

guardassem pertinência temática com o texto principal das medidas provisórias. 

Para tanto, busca-se verificar se a referida decisão consistiu em uma intervenção 

devida do judiciário brasileiro nos trabalhos do Poder Legislativo ou se, por outro 

lado, tratou-se de uma decisão motivada pelo fenômeno do ativismo judicial.  

Vislumbra-se que as medidas provisórias são um dos principais 

instrumentos de governo utilizado pelo Poder Executivo no Brasil desde a 

redemocratização do país, uma vez que garante ao presidente o poder unilateral 

para alterar o status quo da dinâmica política junto ao Congresso Nacional. Percebe-

se, portanto, que esse instituto assume um papel de destaque grande no Processo 

Legislativo brasileiro e, consequentemente, na dinâmica do chamado 

presidencialismo de coalizão. 

Entretanto, quando uma mudança da dinâmica da relação entre os 

poderes Executivo e Legislativo emerge a partir de uma decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal, depreende-se alguns elementos de indagação, 

especialmente no que concerne a relação entre os três poderes da República. Na 

ocasião, o STF decidiu que, embora tenha mantido a validade da norma 

questionada, as emendas sem pertinência temática, apelidadas de jabutis ou 

contrabando legislativo, não se constituíam em uma prática compatível com a 

Constituição Federal. 

Percebe-se que a crescente atuação do Poder Judiciário desde a 

redemocratização do país tem trazido situações capazes de alterar o equilíbrio entre 

os três poderes. Diante disso, torna-se relevante verificar se a referida decisão 

sustenta-se na necessidade de intervir no processo legislativo de forma a saná-lo ou 

se, por outro lado, se trata de uma exacerbação da competência da Suprema Corte. 

Considerado que a tramitação de Medidas Provisórias no Parlamento 

brasileiro exerce profunda influência na montagem e nos ajustes da configuração 
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político-institucional, é perceptível que uma decisão do Poder Judiciário sobre uma 

prática costumeira da vida parlamentar tende a produzir efeitos importantes na 

dinâmica política da relação entre os Poderes. 

Dessa forma, o trabalho será realizado em quatro seções e terá por 

escopo metodológico a análise comparativa de bibliografia. Objetiva-se a realização 

de levantamento bibliográfico aprofundado para embasar os aspectos teóricos do 

estudo e com isso analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal com a maior 

clareza possível. Para tanto, será consultada a doutrina especializada, bem como 

informações contidas nos diversos bancos de dados da Câmara dos Deputados.  

No primeiro capítulo, discorrer-se-á sobre a tramitação ordinária das 

medidas provisórias no processo legislativo brasileiro, abordando a sua natureza 

jurídica, sua origem, o direito comparado e introdução da Emenda Constitucional nº 

32/2001, que foi fundamental para disciplinar o seu procedimento, além de introduzir 

a possibilidade de emendas por parlamentares.  

O segundo capítulo destina-se à análise das medidas provisórias 

dentro da lógica do presidencialismo de coalizão no Brasil. Para tanto, serão 

analisados os conceitos de presidencialismo e parlamentarismo, passando-se à 

abordagem do presidencialismo de coalizão e, consequentemente, a dinâmica das 

medidas provisórias na lógica política brasileira. 

O terceiro capítulo tratará da decisão sobre a ADI 5.127/2001 

propriamente dita. Na ocasião, serão analisados os fundamentos jurídicos e 

principais argumentos levantados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento da ação, passando-se à verificação, no caso concreto, de conceitos 

fundamentais, da classificação do vício de inconstitucionalidade, dos efeitos 

moduladores da decisão e, por fim, da alegação de interferência sobre questão de 

natureza interna corporis do parlamento. 

O quarto e último capítulo versará sobre ativismo judicial e 

judicialização da política, ocasião em que serão abordados os conceitos de cada um 

dos fenômenos, suas semelhanças e respectiva diferenciação, com o fim de verificar 

em qual dos dois a decisão da Suprema Corte respalda-se. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo verificar a 

limitação dos detentores de mandato eletivo em seu poder de emendar medidas 



3 

 

 

 

provisórias em razão do julgamento da ADI 5.127, de 2015, que vedou um 

comportamento costumeiro da prática do Congresso Nacional.  

Diante disso, questiona-se: teria sido o julgado motivado por uma 

deliberada ação da Suprema Corte, fundamentando-se numa atitude de ativismo 

judicial para ampliar unilateralmente as suas competências constitucionais? Ou, por 

outro lado, tratou-se de uma judicialização devida, tendente a remediar um processo 

legislativo doente e incompatível com suas funções precípuas? 

Nesse contexto, objetiva-se através do presente trabalho analisar os 

efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a ADI 5.127 no processo 

legislativo brasileiro, a fim de verificar se houve uma eventual exasperação da 

competência do Poder Judiciário em detrimento do Poder Legislativo, motivado por 

um ativismo judicial, ou se, pelo contrário, tratou-se de necessária judicialização da 

política por parte do Poder Judiciário com vistas sanar um processo legislativo falho.  
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1 A TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 

As Medidas Provisórias (MP) são espécies normativas primárias 

introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro a partir da Constituição Federal de 

1988 (CF). De autoria do Chefe do Poder Executivo, a MP possui processo 

legislativo constitucional diferenciado daquele ordinariamente seguidos pelas demais 

espécies que, para existirem, precisam ser previamente apreciadas pelo Poder 

Legislativo. Assim, possuem força de lei a partir de sua edição, passando pela 

deliberação do Poder Legislativo apenas posteriormente, representando exercício 

atípico pelo Presidente da República da função legislativa. 

A MP surgiu no direito brasileiro em substituição ao antigo Decreto-Lei 

(TRINDADE, 2012, p.190), inspirada no Direito Italiano1, sendo regulamentada pelo 

art. 62, da CF/88. Percebe-se que, na visão do constituinte, havia a necessidade de 

permitir ao Presidente da República a utilização de um mecanismo célere com 

efeitos de lei, mas englobando a participação do Poder Legislativo no processo 

(MENDES e BRANCO, 2012, p.944).  

Diante da peculiaridade de tal espécie normativa, a Carta Magna 

preconiza em seu artigo 62 pressupostos específicos para sua adoção pelo 

Presidente da República, além de um rito especial de tramitação legislativa, com 

institutos e prazos diferenciados. Preconiza o referido dispositivo que: 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá 
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado 
extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias. 

Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, 
se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua 
publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas 
delas decorrentes. (BRASIL, 2016) 

                                                 
1
 A título de comparação com o Direito Constitucional Italiano, o artigo 77 da Constituição Italiana de 

1947 estabelece que “O governo não pode, sem delegação das Câmaras, promulgar decretos que 
tenham valor de lei ordinária. Quando em casos extraordinários de necessidade e de urgência, o 
Governo adota, sob a sua responsabilidade, Medidas Provisórias com força de lei. Deve, contudo, 
apresentá-las no mesmo dia para a apreciação das Câmaras que, mesmo que dissolvidas, são 
convocadas e devem reunir-se dentro de 5 (cinco) dias. Os decretos perdem o seu poder legal desde 
o início, se não são convertidos em lei no prazo de 60 (sessenta) dias da sua publicação. As 
Câmaras podem, contudo, regulamentar com lei as relações jurídicas surgidas na base dos decretos 
não convertidos em lei”. 
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Dessa forma, as medidas provisórias constituem atos normativos 

primários, cujo poder de editá-las cabe privativamente ao Presidente da República, 

em situações excepcionais, obedecidos os pressupostos de relevância e urgência, 

uma vez que o risco na demora poderia ocasionar danos irreversíveis ou de difícil 

reparação, característica semelhante aos procedimentos judiciais cautelares 

(MENDES e BRANCO, 2012, p. 945). A Constituição Federal é, portanto, taxativa 

quanto à necessidade dos requisitos simultâneos de relevância e urgência, uma vez 

que a conjunção aditiva atesta a intenção do constituinte nesse sentido (MENDES, 

p. 986, 2012). 

Acerca da necessidade de um mecanismo constitucionalmente 

estabelecido com o fim de evitar danos em questão de uma eventual morosidade na 

aprovação de matéria legislativa, atesta-se que a medida provisória é um ato julgado 

necessário em face de situações emergenciais sujeito, todavia, ao controle 

parlamentar (FERREIRA FILHO, 2002). 

Editada a medida provisória, ocorre o envio imediato, através de 

mensagem presidencial, ao Congresso Nacional para a sua apreciação e 

consequente transformação em lei no prazo de sessenta dias, prorrogáveis por igual 

período2. Recebida pelo Presidente do Congresso Nacional, forma-se então uma 

comissão mista de deputados e senadores para exame e formulação de um parecer, 

remetendo a votação inicialmente para a Câmara dos Deputados (MENDES e 

BRANCO, 2012, p. 953-954), obedecendo ao disposto no artigo 62, §8º, da 

Constituição Federal. 

Ressalta-se que a eficácia da medida provisória se mantém 

integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o seu projeto de lei de 

conversão, nos termos do §12, do artigo 62 da Constituição Federal, uma vez que o 

texto original poderá ser alterado por emendas parlamentares (BRASIL, 2016, p.28). 

Caso o texto da medida provisória seja aprovado sem alterações, o próprio 

                                                 
2
 Há, excepcionalmente, possibilidades em que a tramitação da medida provisória ultrapassa o 

período de cento e vinte dias sem que isso implique na sua caducidade. Há o caso de recesso 
parlamentar, hipótese em que o seu prazo é suspenso e retomado com o reinício das atividades do 
Congresso Nacional. Outra hipótese é quando aprovado o texto do projeto de lei de conversão pelo 
Congresso Nacional e remetido ao Poder Executivo para sanção ou veto. Neste caso, ainda que 
ultrapasse o prazo de cento e vinte de dias, o §12, do artigo 62 da CF permite até quinze dias para a 
manifestação do Presidente da República, sem que a medida provisória caduque. 
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presidente do Congresso Nacional promulgará a lei, sem a necessidade de sanção. 

Entretanto, havendo alterações do texto original por meio de emendas de autoria 

parlamentar, o projeto de lei de conversão será remetido ao Presidente da República 

pela Casa onde houver sido concluída a votação para sanção ou veto (MENDES e 

BRANCO, 2012, p.955-956). 

Ademais, cumpre ressaltar que a matéria objeto de veto presidencial 

será apreciada em sessão conjunta do Congresso Nacional onde os parlamentares, 

nos termos do §4º, do artigo 66, da Constituição Federal, poderão rejeitar o 

respectivo veto pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores (BRASIL, 

2016). Além disso, as relações jurídicas formadas durante a vigência da medida 

provisória deverão ser objeto de decreto legislativo, nos termos do §3º, do mesmo 

dispositivo. 

Entretanto, ressalta-se que o referido rito somente se deu com a 

introdução da Emenda Constitucional (EC) n. 32 de 2001. A alteração foi motivada 

em razão das constantes reedições de medidas provisórias de caráter similar e em 

larga escala, uma vez que Carta Magna não dispunha de um procedimento 

específico para o processamento de medidas provisórias (SANTOS, 2003, p.137). 

Suzuki et al (2003, p.27) verificou que de 1984 até 2001 foram editadas 5.770 

medidas provisórias, evidenciando a utilização demasiada do instituto, nem sempre 

acompanhado dos requisitos de relevância e urgência, constitucionalmente exigidos. 

A edição desenfreada de medidas provisórias já gerava uma série de 

críticas no meio jurídico brasileiro antes mesmo da EC 32/2001. Agapito Machado 

(apud SOUZA, 2003, p.29) ressalta que os requisitos constitucionais para edição de 

medidas provisórias eram sobrepujados por critérios políticos, resultando em uma 

“ditadura” dessa espécie jurídica, agredindo direitos e princípios jurídicos. Portinho 

Dias (apud SOUZA, 2003, p.29) endossa tal posição, argumentando que o uso 

desenfreado de medidas provisórias se constituía como um abuso do poder de 

legislar, já que a utilização do instituto se dava em situações desprovidas de um 

mínimo de existência dos pressupostos de relevância e urgência. 

Foram diversos os abusos do poder de legislar ocorridos ao longo dos 

anos uns de ordem procedimental, isto é, quando referentes ao processo de edição 
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e tramitação das medidas provisórias, e outros de ordem material, pertinentes ao 

seu conteúdo (ABREU JUNIOR, 2002, p. 48). Diante disso, as Medidas Provisórias 

tornaram-se uma emenda pior que o soneto, uma vez que deram cabimento a 

distorções, de complexa solução, impossibilitando a regularidade do processo 

legislativo (FERREIRA FILHO, 2002). 

Dessa forma, a EC 32/2001 surgiu como tentativa de dirimir a 

arbitrariedade do Poder Executivo na edição de medidas provisórias. Segundo Rene 

Nicolau (2009, p.136), foram dois os objetivos da alteração. Primeiramente, 

restringiu-se o âmbito material das MPs, impossibilitando a sua utilização para 

determinadas matérias. O segundo objetivo foi acelerar a tramitação das medidas 

provisórias no Congresso Nacional. Para o autor, alcançou-se êxito no primeiro 

objetivo, pois consolidou um entendimento doutrinário que já havia sido ressaltado. 

Entretanto, quanto ao segundo objetivo, não se verificou o mesmo sucesso. 

Frisa-se que EC 32/2001 veio a estabelecer, pela primeira vez no 

ordenamento jurídico pátrio, um procedimento para a tramitação de medidas 

provisórias. Primeiramente, tornou obrigatória a análise do texto por uma Comissão 

Mista de Deputados e Senadores, cujo objetivo é a elaboração de parecer 

(NICOLAU, 2009, p. 138). Além disso, restou vedada a reedição de medidas 

provisórias na mesma sessão legislativa em caso de rejeição expressa3.  

No tocante às limitações materiais impostas pela EC 32/2001, 

DAMÁSIO sintetiza: 

Deduzo, por tudo, que imunes às Medidas Provisórias estão: (...) b) As 
matérias reservadas à Lei complementar; c) As matérias de lei que tenham, 
por preceito constitucional, a iniciativa como competência exclusiva de outro 
órgão que não a Presidência da República; d) Os atos de competência 
exclusiva do Congresso Nacional; e) Os atos de competência exclusiva da 
Câmara dos Deputados; f) Os atos do Senado Federal; g) Matérias atinentes 
à organização do Poder Judiciário, organização do Ministério Público, e sobre 
a carreira e garantia dos seus membros; h) Matérias atinentes à 
nacionalidade, à cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais; i) 
Matérias que não podem ser objetos de delegação legislativa; h) Matéria que, 
por sua natureza, em confronto com a provisoriedade da medida, seus efeitos 
não podem ser desfeitos, sob o aspecto físico-natural ou jurídico-social, na 
hipótese da não conversão da medida em lei. (2003, p.79-78) 

                                                 
3
 Ibid, p. 142 
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Ainda, a EC 32/2001 estabeleceu a regra do sobrestamento de pauta 

através do §6º, do artigo 62 da Constituição Federal, inovando diretamente no 

processo legislativo ao determinar o sobrestamento de todas as proposições 

legislativas da Casa em que tiver tramitando a medida provisória após 45 dias de 

sua publicação pelo Poder Executivo, levando ao trancamento da pauta de plenário, 

suspendendo-se as votações até a sua apreciação (NICOLAU, 2009, p. 145). 

Vislumbrou-se, portanto, que referida regra de sobrestamento de pauta se tornou em 

uma punição ao Parlamento, uma vez que teria seus trabalhos inviabilizados até que 

a votação de uma medida provisória fosse concluída (NICOLAU, 2009, p.146).  

Ressalta-se, entretanto, que a regra relativa ao sobrestamento da 

pauta não se deu em caráter absoluto, uma vez que houve a flexibilização do 

trancamento por meio de decisão relativa à questão de ordem nº 411, de 20094, que 

será objetos de estudo em momento posterior do presente trabalho. 

Outra mudança significativa, bem como relevante para o presente 

trabalho, foi a possibilidade da alteração do texto original das medidas provisórias 

pela via das emendas de parlamentares (NICOLAU, 2009, p. 142). Tal possibilidade 

abriu caminho para o chamado “contrabando legislativo” (MARRAFON e ROBL 

FILHO, 2013, p. 236), ou seja, a edição de emendas sem pertinência com a matéria 

central das MPs, conforme se abordará posteriormente. 

Por fim, Felipe de Paula sintetiza de forma sucinta os pontos positivos 

e negativos do rito estabelecido pela EC 32/2001, ressaltando que, no entanto, o 

regramento foi incapaz de diminuir a utilização massiva do instrumento, conforme se 

intentava. Pondera o autor que: 

De um lado, é fato que a participação do Congresso nos textos normativos 
aumentou: houve mais emendas, mais análises em plenário, e um maior 
número de MPs rejeitadas. Todavia, o entendimento de que o trancamento 
configurava-se em excelente instrumento de controle da agenda legislativa 
por parte do Executivo — e também o entendimento de que a MP era veículo 
rápido e simples para emendas por parte do Congresso — fez com que o 
número de MPs crescesse, ao contrário do que se esperava. A dinâmica 
legislativa, e não seu novo desenho constitucional, incentivou seu uso. (2015) 

                                                 
4
 Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Sessão Extraordinária do dia 11 de março de 2009. 

Ordem do dia. Questão de Ordem suscitada pelo Deputado Régis de Oliveira, PSC/SP. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/>. Acesso em 24 de ago. de 2017. 

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
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2 AS MEDIDAS PROVISÓRIAS NO PRESIDENCIALISMO 

BRASILEIRO 

Precede-se ainda à abordagem da ADI 5127 a necessidade de 

compreensão do comportamento das medidas provisórias dentro da dinâmica da 

política brasileira. Uma vez que vislumbra-se uma gama de atores que atuam no 

processo legislativo, seria imprudente ignorar a lógica, limitando-se a um estudo 

puramente jurídico do caso concreto. Dessa forma, compreender a utilização das 

medidas provisórias pelo Poder Executivo como mecanismo para criar um “poder de 

agenda” (SANTOS, 2003, p.17) e seus respectivos desdobramentos se torna um 

ponto fundamental e que antecede a análise do julgamento da ADI 5127. 

Na prática, as medidas provisórias são um dos principais instrumentos 

de governo utilizado pelo Poder Executivo no Brasil desde a redemocratização do 

país, uma vez que garante ao presidente o poder unilateral para alterar o status quo 

(FIGUEIREDO e LIMONGI, 2007, p.152). Percebe-se, portanto, que esse instituto 

assume um papel de destaque no Processo Legislativo federal, tendo por requisito 

formal a sua edição pelo Presidente da República e, para que possam ser 

expedidas, é preciso concorrência dos requisitos da relevância e da urgência 

(ÁVILA, 1997), conforme já abordado. 

Os sistemas de governo estão definidos como as técnicas que regem 

as relações entre o poder legislativo e o poder executivo, no exercício das funções 

governamentais, sendo o resultado da posição destes órgãos de poder e de suas 

relações no que concerne ao processo governamental, e a partir da dinâmica destas 

relações que emerge o parlamentarismo ou o presidencialismo (DALLARI, 2005, p. 

254). 

O regime presidencialista consiste em um sistema de governo em que 

o Presidente da República ocupa as funções de chefe de governo e chefe de 

Estado. Como chefe de Estado, é ele quem indica os ministros dos grandes órgãos 

do Executivo. No aspecto jurídico, o presidencialismo se caracteriza pela separação 

dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário (BONAVIDES, 2000, p. 254).  
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A origem do sistema presidencialista remonta à Constituição norte-

americana de 1787 (MORAES, 2004, p.19), se caracterizando como um sistema de 

governo de separação de poderes, baseado na tripartição de Montesquieu (FILHO, 

2003, p.151). O sistema da separação de poderes que, de início, mostrou-se rígido, 

passou a atenuar-se, consolidando o conceito de harmonia entre nos termos do 

artigo 2º da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2015, p. 11). 

Por sua vez, o parlamentarismo tem sua origem ligada à Europa 

medieval, tendo passado por longo processo de evolução histórica (BONAVIDES, 

2000, p. 415-434), e consiste em um sistema de em que a chefia de governo é 

confiada ao próprio parlamento, sendo exercida por um Primeiro Ministro, que 

comanda um gabinete formado por ministros auxiliares, enquanto que a chefia do 

Estado é incumbida ao Presidente da República ou, se a forma de governo for a 

monárquica, ao Rei (DALLARI, 2005, p.232). 

Entretanto, conforme atesta Pojo do Rego (2015, p. 59) no caso 

brasileiro construiu-se um sistema híbrido: juntaram-se elementos do 

presidencialismo e do parlamentarismo, uma vez que a Constituição Federal 

autoriza o Presidente da República a editar medidas provisórias com força de lei, 

enquanto que no parlamentarismo europeu impede-se que a autoridade do Poder 

Executivo englobe funções do Poder Legislativo, pois necessita do apoio de uma 

maioria no parlamento para se manter no poder, sob pena de, não a tendo, sofra um 

voto de desconfiança, tendo o seu gabinete dissolvido. 

Ainda sobre o caráter sui generis da utilização de um instrumento típico 

do parlamentarismo em um sistema presidencialista, como é o caso das medidas 

provisórias no Brasil, sem contar com o mecanismo do voto de desconfiança, Renê 

Sampar ressalta que: 

Enquanto o Presidente é eleito, via de regra, pelo sufrágio universal para 
governar por um período determinado, o Primeiro-Ministro é indicado pela 
coalizão majoritária no Parlamento, fonte de sua sustentação política. Caso 
abuse no uso de suas prerrogativas, os legisladores podem a qualquer 
momento requerer a moção de desconfiança, solicitando a substituição ou 
queda do governo (Primeiro-Ministro e gabinete). A responsabilização do 
governo no regime parlamentar é mais restrita e o legislador constituinte não 
olvidou de mencioná-la no artigo que trata da espécie normativa que se 
aproxima da Medida Provisória brasileira. (2012, p. 43-44) 
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Entretanto, Magno Araújo (2003, p. 496) alerta que houve uma 

transposição inadequada de um instrumento típico do sistema parlamentarista, como 

é o caso das medidas provisórias, cujo uso indiscriminado contribuiu para 

deturpações do instituto e consequente insegurança nas relações jurídicas. 

No que concerne à doutrina tradicional, vislumbra-se um entendimento 

crítico à edição de Medidas Provisórias, acusando-se o instituto de representar 

infração à separação dos Poderes sob o manto do autoritarismo, herdado do 

Decreto-Lei, ao permitir ao Poder Executivo legislar, desequilibrando a balança de 

poder (BONAVIDES, 2001, p. 41). Paulo Bonavides sintetiza o pensamento 

doutrinário clássico ao argumentar:  

(...) trata-se de um abuso inominável quando se reedita por via obliqua e, 
assim, usurpa a legitimidade do legislador, quebrando o princípio da 
separação dos poderes e deposita nas mãos da autoridade executiva um 
poder de arbítrio sem limites. As medidas provisórias de usurpação, cujo 
efeito imediato é concorrer sobre modo para enxovalhar o regime, minar a 
segurança jurídica e aniquilar a legalidade e a legitimidade com que se legisla 
no País. (2001, p. 42). 

Gilmar Mendes (2012, p.987), por sua vez, relativiza o caráter dado 

como autoritário das medidas provisórias, ressaltando a sua relevância como 

instrumento para soluções céleres demandadas pelos tempos atuais, frisando, no 

entanto, que a sua utilização continua sendo objeto de polêmica em razão do 

elevado número de medidas editadas. Indo mais além, Felipe de Paula, argumenta 

que: 

(...) parte da doutrina política contemporânea detecta alguns aspectos 
cooperativos entre Executivo e Legislativo no que tange ao uso das MPs. Por 
certo há abusos e insatisfações. No entanto, haveria uma espécie de delegação 
condicional, do último ao primeiro, quanto à tarefa de assumir a agenda e de 
inovar no ordenamento. Longe de subjugação, a prerrogativa de manifestação a 
posteriori do Congresso Nacional lhe garantiria, dentre outras benesses, a 
possibilidade de mapear críticas, de não assumir medidas impopulares e de 
negociar ajustes em prol de setores econômico-sociais. (2015) 

O presidencialismo brasileiro, por sua vez, é caracterizado por um 

multipartidarismo amplo, gerando a necessidade da formação de coalizões 

parlamentares que viabilizem a governabilidade do Poder Executivo por meio da 

distribuição de postos administrativos, ministérios e demais entes da administração 

pública entre representantes de diversos segmentos políticos com o objetivo de 
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obter maioria parlamentar (REGO, 2015, p. 54). Por isso, Abranches conceitua o 

sistema de governo brasileiro como presidencialismo de coalizão, atentando 

especialmente sobre a relação entre o Executivo e Legislativo, destacando: 

(...) o Brasil é o único país que, além de combinar a proporcionalidade, o 
multipartidarismo e o “presidencialismo imperial”, organiza o Executivo com 
base em grandes coalizões. A esse traço peculiar da institucionalidade 
concreta brasileira chamarei, à falta de melhor nome, “presidencialismo de 
coalizão”(...). (1988, p. 21-22) 

Abranches (1988, p. 27), ressalta ainda que a formação de coalizões é 

realizada em três momentos típicos. O primeiro momento se dá na formação de 

alianças eleitorais, que englobam uma afinidade programática rasa e objetivos 

pouco claros, mas com vistas à espaço no governo em caso de vitória no pleito. O 

segundo momento se dá já a partir da constituição do governo, predominando uma 

disputa mais clara por cargos e compromissos relativos a um programa mínimo de 

governo, ainda bastante genérico. O terceiro e último momento se dá com a 

efetivação da coalizão quando aquele que assume o governo precisa pôr em prática 

a sua agenda.  

A fim de garantir apoio para a execução da sua agenda de governo, o 

Executivo organiza e forma a sua base também por meio de distribuição de cargos 

junto a ministérios e a outros órgãos da Administração Pública, em troca de apoio no 

Congresso Nacional na aprovação de medidas, reformas e políticas públicas de seu 

interesse (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2001, p.38).  

Geralmente, nessa distribuição, os partidos com maiores bancadas 

barganham mais. Por meio dos líderes, o presidente da República mantém relação 

com os demais membros do partido. Dentro do parlamento, o líder partidário possui 

a prerrogativa de indicar os membros para as comissões. No caso específico das 

medidas provisórias, a indicação para compor a Comissão Mista tende a ser 

influenciada por tais fatores (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2001, p.38). 

Assim, apesar de o atual modelo constitucional prever a participação 

do Poder Executivo na formação da vontade legislativa, a exemplo dos casos de 

iniciativa privativa, edição de MPs, e a possibilidade de sanção ou veto, o 

presidencialismo brasileiro tem de lidar com o multipartidarismo exacerbado, 



13 

 

 

 

refletindo diretamente no processo legislativo, implicando na importância de se fazer 

coalizão no Congresso no atual modelo político brasileiro (FIGUEIREDO e LIMONGI, 

1999, p.127).  

Nesse contexto, a medida provisória surge como um importante 

instrumento de que o presidente dispõe, uma vez que, ao editá-la, força a 

apreciação da matéria, já que esse ato normativo tem força de lei imediata e inova, 

portanto, o sistema jurídico. Em suma, o chefe do Poder Executivo detém de um 

poder de agenda, pois além de determinar o que Congresso deverá 

obrigatoriamente apreciar, determina também quando essa apreciação se dará 

(FIGUEIREDO e LIMONGI, 2001, p.23). Não obstante, a regra de sobrestamento de 

pauta introduzida pela EC 32/2001 consolidou esse poder por parte do Presidente 

da República (PAULA, 2017). 

Entretanto, a regra que trata do sobrestamento estabelecida pela 

redação da EC 32/2011 acabou restando flexibilizada por uma decisão interna 

corporis no ano de 2009. Respondendo à Questão de Ordem (QO) nº 411/2009, 

indagação do Deputado Régis de Oliveira, o então Presidente da Câmara dos 

Deputados, Michel Temer, procedeu à liberação da votação de instrumentos cuja 

matéria não fosse suscetível de tratamento via MP, como propostas de emenda à 

constituição, projetos de lei complementar e projetos de lei ordinários (PAULA, 

2017). Passa-se à transcrição do questionamento fomentado pelo Deputado Regis 

de Oliveira: 

“Sr. Presidente, apresento uma questão de ordem com base no art. 95, 
entendendo que, quando o § 6º do art. 62 da Constituição da República fala 
no sobrestamento de todas as deliberações legislativas da Casa, quando 
houver o trancamento por medida provisória, as resoluções previstas no 
inciso VII do art. 59 não estarão aí compreendidas. (...) Diante dessa 
observação, quero suscitar essa questão de ordem: que, para efeito do 
trancamento da pauta, todos os itens do art. 59 realmente trancam a pauta, 
salvo as resoluções. (...) Esta é a questão de ordem que suscito a V. Exa., 
entendendo que podemos deliberar sobre resoluções e toda matéria 
administrativa, como ontem, aliás, deliberamos, tranquilamente, sobre a 
prorrogação de prazo para término de CPI. Por consequência, a indagação ou 
a questão de ordem que suscito, Sr. Presidente, é que o Plenário não fique 
com a sua pauta fechada. É claro que fica com a pauta fechada em todas as 
matérias, como estamos vendo aqui, mas resoluções não estão subordinadas 
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ao trancamento da pauta. Esta é a questão de ordem que apresento a V. 
Exa.”5 

Em resposta à QO 411/2009, Michel Temer optou por realizar uma 

interpretação que iria além das resoluções ao sintetizar que: 

“E antes mesmo de começar a discussão, peço a atenção dos senhores 
membros do plenário e daqueles que ainda estão no gabinete, já fizemos uma 
comunicação aos Srs. Líderes sobre isso, pois quero responder a uma 
questão de ordem formulada anteriormente. É a questão de ordem proposta 
pelo Deputado Regis de Oliveira, em que S.Exa. sustenta que não se aplica 
ao caso das resoluções aquele final do §6º, do art. 62, dizendo que ficam 
sobrestadas, até que se ultimem à votação da Medida Provisória, 
naturalmente, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que 
estiver tramitando a medida provisória. Este tema que vou abordar, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, diz respeito às medidas provisórias. Ao 
responder a essa questão de ordem, e vou fazê-lo para constar das notas 
taquigráficas desta Casa, para que eventualmente os argumentos aqui 
expedidos possam ser objeto de contestação, contestação da mais variada 
natureza, mesmo de ordem judicial. Portanto, passando a responder a 
questão de ordem do Deputado Regis de Oliveira, quero dizer -- já faço uma 
síntese preliminar -- que além das resoluções, que podem ser votadas apesar 
do trancamento da pauta por uma medida provisória, também assim pode 
ocorrer com as emendas à Constituição, com a lei complementar, com os 
decretos legislativos e, naturalmente, com as resoluções. 6 

 A referida decisão rendeu a alcunha de “Doutrina Temer”, tida como 

uma resposta à imposição do poder de controle da agenda de plenário do Poder 

Legislativo pelo Executivo (PAULA, 2017). 

Entretanto, Felipe de Paula (2015), ressalta que para manter uma 

elevada taxa de sucesso na apreciação das matérias de sua autoria, e garantir sua 

governabilidade, o Presidente da República precisa manter constante diálogo com o 

Poder Legislativo, o que impede o chefe do Poder Executivo de agir com 

arbitrariedade sob pena de pôr em risco a própria governabilidade. 

Foi nesse contexto de diálogo entre os poderes acerca da tramitação 

das medidas provisórias que surgiram as emendas vedadas pela decisão do 

                                                 
5
 Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Sessão Extraordinária do dia 11 de março de 2009. 

Ordem do dia. Questão de Ordem 411, de 11 de mar. de 2009, suscitada pelo Deputado Régis de 
Oliveira, PSC/SP.  Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/>. Acesso em 24 de 
ago. de 2017. 
6
 Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Sessão Extraordinária do dia 11 de março de 2009. 

Ordem do dia. Questão de Ordem 411, de 11 de mar. de 2009, suscitada pelo Deputado Régis de 
Oliveira, PSC/SP. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/>. Acesso em 24 de ago. 
de 2017. 

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
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Supremo Tribunal Federal, cuja análise será objeto de capítulo posterior do presente 

trabalho. Adotando-se, em razão do costume parlamentar, a nomenclatura de 

emendas “jabutis”7, “caronas legislativas” (PAULA, 2015) ou “contrabando 

legislativo” legislativo (MARRAFON e ROBL FILHO, 2013, p. 236), sendo esta última 

utilizada no próprio julgamento da ADI 5.127/2015, nos termos do voto da ministra-

relatora Rosa Weber, tratam-se de emendas sobre temas estranhos inseridos nos 

projetos de lei de conversão de medidas provisórias. 

Uma vez que não se vislumbrava, até então, qualquer vedação a tal 

prática no rito estabelecido no EC 32/2001, ou seja, não havia uma proibição sobre a 

introdução de matérias estranhas a uma Medida Provisória, a sua apreciação 

restava obrigatória, sob pena de sobrestamento da pauta (SANTOS, 2015). Nesse 

sentido, a proliferação dessas emendas resultou, conforme atesta Luiz Alberto dos 

Santos no “(...) aguçamento do oportunismo no processo legislativo, visto que, dada 

a obrigatoriedade de sua apreciação em plenário, as medidas provisórias passaram 

a converter-se em locomotivas às quais se atrelavam, no curso da tramitação, 

vagões carregando os mais diferentes conteúdos” (2015). 

Há de se ressaltar, no entanto, que já havia uma proibição enfática à 

apresentação de “jabutis” por parlamentares, entretanto ignorada. O Regimento 

Comum do Congresso Nacional já estabelecia que as emendas que tragam em seu 

conteúdo matérias estranhas ao texto proposto pelo Poder Executivo deveriam ser 

retiradas de imediato pelo Presidente da Comissão Mista, nos termos do art. 4º da 

Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional:  

Art. 4º Nos 6 (seis) primeiros dias que se seguirem à publicação da Medida 
Provisória no Diário Oficial da União, poderão a ela ser oferecidas emendas, 
que deverão ser protocolizadas na Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal.  
...................................................................................................... 
§ 4º É vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria 
estranha àquela tratada na Medida Provisória, cabendo ao Presidente da 
Comissão o seu indeferimento liminar. (BRASIL, 2015, p.44) 

                                                 
7
 É desconhecida a utilização inicial da expressão no meio político, sendo vagas as fontes. Há, 

entretanto, um conto popular, de autoria desconhecida que trata a expressão como uma situação 
inusitada, porém provocada, vide anexo 1. 
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A regra regimental, no entanto, não foi suficiente para que a introdução 

de matérias estranhas às medidas provisórias se tornasse uma verdadeira moeda 

de troca dentro da relação entre o Poder Executivo e Poder Legislativo, bastando 

que as emendas simplesmente atendessem o prazo estipulado (PAULA, 2015). O 

regimento não foi capaz de eliminar a discricionariedade e conveniência política 

deste ato e o que se observou foi a manutenção da dinâmica individualista e 

oportunista nas relações entre o Executivo e o Congresso, que ignorou a regra 

(PAULA, 2015). 

Não obstante a conivência do parlamento ao não realizar o controle 

previsto das emendas jabutis, o cargo de relator da Comissão Mista também possui 

papel fundamental na modificação do texto do Projeto de Lei de Conversão (PLV). 

Isso se dá porque ao relator é dado o poder de apresentar emendas ao texto após o 

prazo regimental de seis dias, nos termos do inciso XI artigo 57 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, que estabelece que: 

Art. 57. No desenvolvimento dos seus trabalhos, as Comissões observarão as 
seguintes normas: 
............................................................................................................................. 
XI - se ao voto do Relator forem sugeridas alterações, com as quais ele 
concorde, ser-lhe-á concedido prazo até a reunião seguinte para a redação 
do novo texto; (BRASIL, 2015, p. 37) 

  Com relação a toda essa prática, Luiz Alberto dos Santos explica que 

o uso desenfreado deste artifício, que representa a junção não só de interesses 

públicos, como de interesses privados, uma vez que reforçou a atuação de grupos 

de lobby, atribuiu um dado protagonismo ao Poder Legislativo, especialmente após 

as alterações introduzidas pela EC nº 32/2001. Entretanto, conforme pondera o autor 

que este protagonismo se deu de forma distorcida, ao ressaltar que: 

O uso não apenas excessivo, como irrazoável, dessa flexibilidade, atendendo 
ora ao interesse parlamentar, ora ao interesse do próprio Executivo, gerou 
não somente um descontrole, inclusive fiscal, como até mesmo situações de 
confronto entre Executivo e Legislativo, com a necessidade de vetos 
presidenciais, ou de leniência, com a sanção de alterações que, em situações 
normais, não poderiam ser sancionadas. O protagonismo do Legislativo, 
assim, passou a se dar por via transversa, já que exercido por meio de 
“caronas” em medidas provisórias, que passaram a ser a forma privilegiada 
para veicular benefícios fiscais, flexibilizações de obrigações e outras 
matérias de interesse de setores do Congresso ou mesmo da sociedade que, 
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pelo rito legislativo normal, jamais chegariam a ser apreciadas com a mesma 
celeridade. (2015) 

Depreende-se da análise que a prática de introduzir emendas com 

conteúdos estranhos ao texto das medidas provisórias apresentava indícios de 

violação do devido processo legislativo (MARRAFON e ROBL FILHO, 2013, p. 235-

236). A maior participação do Poder Legislativo na tramitação deste instrumento 

passou a se dar através de um método que visava consignar interesses particulares 

de seus agentes sem que sejam obedecidas as devidas regras que regem a criação 

das leis, em uma lógica de presidencialismo de coalizão (FIGUEIREDO e LIMONGI, 

2001, p. 128).  

Dessa forma, a distorção do processo legislativo através da introdução 

das emendas jabutis refletia-se em uma clara má qualidade da produção normativa 

do ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, verifica-se um abuso no poder de 

legislar, pois é tênue a linha entre o casuísmo e a necessidade de inovação do 

ordenamento (NASCIMENTO, 2004), já que, logo de início, ignora os pressupostos 

básicos de relevância e urgência para a sua edição, bem como o ato legislativo de 

emendar se torna uma via deturpada para atender as demandas individuais de 

parlamentares. 
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3 ANÁLISE DA ADI 5.127/2015 FRENTE AO QUADRO TEÓRICO 

APRESENTADO  

 

Findada a análise do procedimento ordinário de tramitação das 

medidas provisórias, bem como do seu papel como instrumento amplamente 

utilizado pelo Poder Executivo no âmbito do presidencialismo de coalizão, passa-se 

a análise propriamente dita da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

5.127, de 2015 sob a ótica de conceitos jurídicos fundamentais.  

Em um momento imediatamente após a decisão sobre a ADI 

5.127/2015, vislumbrou-se um cenário de contrariedade dentro do Parlamento 

brasileiro com relação à decisão do Poder Judiciário, que levantou a hipótese de 

uma eventual interferência indevida da Suprema Corte nos trabalhos e 

procedimentos do Poder Legislativo, sob a forma de um ativismo judicial ou até 

mesmo de uma deliberada judicialização a política (SANTOS, 2015).  

No entanto, passado certo lapso temporal, percebeu-se uma adaptação 

dos trabalhos do Congresso Nacional à nova regra, superando o impacto inicial da 

decisão, uma vez que a prática tendeu a diminuir, muito embora tenha havido o seu 

desaparecimento por completo (DE PAULA, 2017). 

Entretanto, da análise da decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5127 depreende-se alguns 

elementos de indagação, especialmente no que concerne a relação entre os três 

poderes da República. Na ocasião, o STF decidiu que, embora tenha mantido a 

validade da norma questionada, as emendas “jabutis” não eram compatíveis com a 

Constituição Federal.  
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3.1 Fundamentos jurídicos da decisão: devido processo legislativo, 

princípio da segurança jurídica e abuso do poder de legislar 

 

 Em meados de outubro de 2015, o Supremo Tribunal Federal decidiu 

sobre o questionamento lançado pela Confederação Nacional dos Profissionais 

Liberais - CNPL através da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5127. 

Naquela ocasião, a confederação sindical aguardava a manifestação da Suprema 

Corte com relação à validade das alterações realizadas na Medida Provisória nº 

472/2009 que culminaram na extinção da profissão de técnico em contabilidade.  

Conforme se depreende do texto original editado pelo então Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, não havia qualquer dispositivo na MP 472/2009 que 

tratasse da profissão de técnico em contabilidade8. Entretanto, o texto do projeto de 

lei de conversão da respectiva medida provisória, posteriormente convertido na Lei 

nº 12.249/2010, trouxe em seu texto Art. 76, objeto de emenda de redação que 

incluiu matéria estranha, alterando os artigos 2o, 6o, 12, 21, 22, 23 e 27 do Decreto-

Lei no 9.295, de 27 de maio de 19469 e que, consequentemente, extinguiu a 

profissão de técnico em contabilidade. 

                                                 
8
 BRASIL. Medida Provisória n. 472, de 15 de dez. de 2009. Institui o Regime Especial de Incentivos 

para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste - REPENEC; cria o Programa Um Computador por Aluno - PROUCA e institui o Regime 
Especial de Aquisição de Computadores para uso Educacional - RECOMPE; prorroga benefícios 
fiscais; constitui fonte de recursos adicional aos agentes financeiros do Fundo da Marinha Mercante - 
FMM para financiamentos de projetos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha 
Mercante - CDFMM; dispõe sobre a Letra Financeira e o Certificado de Operações Estruturadas; 
altera a redação da Lei n

o
 11.948, de 16 de junho de 2009; ajusta o Programa Minha Casa Minha 

Vida - PMCMV; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Mpv/472.htm> Acesso em: 24 de ago. de 
2017. 
9
 BRASIL. Lei nº 12.249, de 11 de jun. de 2010; Institui o Regime Especial de Incentivos para o 

Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste - REPENEC; cria o Programa Um Computador por Aluno - PROUCA e institui o Regime 
Especial de Aquisição de Computadores para Uso Educacional - RECOMPE; prorroga benefícios 
fiscais; constitui fonte de recursos adicional aos agentes financeiros do Fundo da Marinha Mercante - 
FMM para financiamentos de projetos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha 
Mercante - CDFMM; institui o Regime Especial para a Indústria Aeronáutica Brasileira - RETAERO; 
dispõe sobre a Letra Financeira e o Certificado de Operações Estruturadas; ajusta o Programa Minha 
Casa Minha Vida - PMCMV; altera as Leis n

os
 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de 

dezembro de 1991, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.484, de 
31 de maio de 2007, 11.488, de 15 de junho de 2007, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 9.430, de 
27 de dezembro de 1996, 11.948, de 16 de junho de 2009, 11.977, de 7 de julho de 2009, 11.326, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Mpv/472.htm
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Muito embora a ADI 5.127/2015 tenha sido julgada improcedente, 

mantendo a validade do dispositivo que extinguiu a profissão de técnico em 

contabilidade através de uma emenda que englobava matéria estranha, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu que a introdução de emendas sem pertinência temática 

com o texto principal das medidas provisórias não se tratava de prática compatível 

com a Constituição Federal ao ferir o devido processo legal e o princípio 

democrático, restando vedada a partir de então (STF, ADI 5127-DF).  

O devido processo legal é princípio assegurado, pelo inciso LIV, do 

artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e preconiza como direito fundamental que 

“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” 

(BRASIL 2014, p.11), remetendo-se à garantia expressa das liberdades públicas. 

Didier (2009, p. 29-30), discorre acerca desde princípio, frisando o seu papel como 

postulado fundamental do processo, o que implica na sua interpretação extensiva 

que o torna garantidor do processo legislativo. 

Gilmar Mendes (2012, p.435), atenta ao fato de que os direitos de perfil 

marcadamente institucional, a exemplo do devido processo legal, valem-se de uma 

proteção mais abrangente pelo princípio da segurança jurídica enquanto postulado 

do Estado de Direito. 

A frequência com que vinha se dando o emendamento de medidas 

provisórias com matérias estranhas, uma vez que tal prática com finalidades 

meramente individualistas acabam contribuindo para a deterioração do processo 

legislativo ao distanciar o que se pretende como legítimo e a realidade político-social 

(CATTONI, 2006, p.42). Coadunando neste sentido, Patrícia Rosset (2008, p. 92) 

ressalta a importância dos instrumentos que são subtraídos do espectro social, 

                                                                                                                                                         
24 de julho de 2006, 11.941, de 27 de maio de 2009, 5.615, de 13 de outubro de 1970, 9.126, de 10 
de novembro de 1995, 11.110, de 25 de abril de 2005, 7.940, de 20 de dezembro de 1989, 9.469, de 
10 de julho de 1997, 12.029, de 15 de setembro de 2009, 12.189, de 12 de janeiro de 2010, 11.442, 
de 5 de janeiro de 2007, 11.775, de 17 de setembro de 2008, os Decretos-Leis n

os
 9.295, de 27 de 

maio de 1946, 1.040, de 21 de outubro de 1969, e a Medida Provisória n
o
 2.158-35, de 24 de agosto 

de 2001; revoga as Leis n
os

 7.944, de 20 de dezembro de 1989, 10.829, de 23 de dezembro de 2003, 
o Decreto-Lei n

o
 423, de 21 de janeiro de 1969; revoga dispositivos das Leis n

os
 8.003, de 14 de 

março de 1990, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 5.025, de 10 de junho de 1966, 6.704, de 26 de 
outubro de 1979, 9.503, de 23 de setembro de 1997; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12249.htm> Acesso em: 24 de ago. 
de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12249.htm
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como audiências públicas e debates, quando ignorados os pressupostos de 

relevância e urgência, ponderando que: 

 O fundamento de um Estado Democrático de Direito, pressupõe, de um lado, 
que todos os indivíduos, os grupos sociais e o Estado estejam sujeitos às leis, 
como expressão da vontade geral, no dizer de Rousseau; de outro significa 
que as leis, a que todos se submetem, deverão ser promulgadas com respeito 
aos princípios democráticos, entre os quais, especialmente, o princípio 
segundo o qual a promulgação deve ser feita por aqueles a quem a 
Constituição atribui competência para fazê-lo em nome e em proveito da 
sociedade. 

Segundo Marcelo Cattoni (2006, p.51), o processo legislativo 

democrático é garantido através da institucionalização jurídica de formas discursivas 

e negociais do exercício da autonomia dos cidadãos. Complementa o autor, que não 

se admite tratar o exercício do mandato como questão privada, uma vez que isso vai 

de encontro com o pluralismo político inerente ao processo de produção legislativa 

e, consequentemente, com a defesa da própria democracia como um todo. 

Na ocasião, a relatora da ADI, Ministra Rosa Weber, faz lembrar que o 

rito diferenciado das medidas provisórias não se traduz em um procedimento típico e 

ordinário previsto na Constituição para a produção de normas jurídicas gerais e 

abstratas para regular as condutas individuais. No entanto, a existência de um rito 

especial para o processamento de medidas provisórias não deve ensejar a 

supressão do devido processo legislativo, uma vez que tal vilipêndio gera um 

produto final desprovido de legitimidade (DEL NIGRI, 2003, p. 86).  

Além disso, inferiu-se na ADI 5127 que a inserção de matérias 

estranhas nas medidas provisórias constitui de ato de afronta ao devido processo 

legislativo, conforme ponderou a ministra relatora ao apontar que: 

Não se trata em absoluto de apenas de aproveitar o rito mais célere para 
fazer avançar o processo legislativo, supostamente sem prejuízo. A hipótese 
evidencia violação do direito fundamental ao devido processo legislativo – o 
direito que têm todos os cidadãos de não sofrer interferência, na sua esfera 
privada de interesses, senão mediante normas jurídicas produzidas em 
conformidade com o procedimento constitucionalmente determinado. (STF, 
ADI 5127-DF) 

Até a decisão da Suprema Corte, a atuação parlamentar com o objetivo 

de introduzir emendas estranhas ao texto principal de uma medida provisória 

constituiu-se de uma prática verdadeiramente costumeira no âmbito do Poder 
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Legislativo. O ministro Luís Roberto Barroso alerta tal fato em seu voto, 

argumentando que: 

Diante da ausência de proibição, pelo menos explícita, o que se desenvolveu, 
Presidente e Ministro Celso de Mello, foi um costume que admitia essa 
prática. Um costume, como sabemos, é uma importante fonte subsidiária do 
Direito. O costume consiste, basicamente, numa prática reiterada que seja 
socialmente aceita. E, portanto, parece-me fora de dúvida que estamos 
falando de um costume constitucional que se criou e que se consolidou ao 
longo dos muitos anos de vigência da Constituição de 1988. Portanto, esta é 
a primeira observação que eu gostaria de fazer, Presidente: há um costume 
socialmente aceito e praticado ao longo de décadas. (STF, ADI 5127-DF) 

Neste sentido, Luciene Muscari (2003, p. 315) argumenta que constitui 

desvio de poder, subespécie do abuso de poder, o ato pelo qual o agente público 

pratica com uma finalidade diferente daquela determinada pela lei. Os parlamentares 

possuem competência, com base na EC 32/2001, para apresentar emendas às 

medidas provisórias, entretanto, a apresentação de emendas com matéria estranha 

consiste em prática que exorbita a atribuição, caracterizando o abuso de poder 

(MUSCARI, 2003, p. 316). 

Dessa forma, a ministra Rosa Weber (STF, ADI 5127-DF), sintetizou os 

fundamentos jurídicos apresentados ao determinar que o contrabando legislativo 

não denota mera inobservância de forma, mas um procedimento antidemocrático, 

em que se subtrai do debate legislativo – intencionalmente ou não – a discussão 

sobre normas que irão regular a vida em sociedade. Além disso, a ministra salientou 

que ao seguir o rito da conversão de MP, impediu-se que os dispositivos 

questionados fossem analisados por comissões temáticas, fossem objeto de 

audiências públicas e que fosse debatido e refletido de forma mais aprofundada. Por 

fim, remetendo à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a relatora conclui que: 

Nessa ordem de ideias, entendo que não encontra amparo na sistemática 
constitucional a admissão de emenda parlamentar sem pertinência temática 
com matéria versada na medida provisória submetida ao procedimento de 
conversão em lei. (STF, ADI 5127-DF) 
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3.2 Aspectos da constitucionalidade e efeitos de modulação da 

decisão 

No que tange aos aspectos da constitucionalidade, a relatora julgou a 

ADI 5.127/2015 procedente, declarando a inconstitucionalidade do artigo 76 da Lei 

12.149/2010, pela qual a medida provisória 472/2009 foi convertida em lei, e os 

seguintes efeitos da decisão: 

Declarado inconstitucional, por vício formal, o art. 76 da Lei 12.149/2010, uma 
vez reconhecida a ilegitimidade, perante os postulados constitucionais 
delineadores do devido processo legislativo (arts. 2º, 62 e 84, XXVI), a 
inserção, em projeto de lei de conversão de medida provisória, de dispositivos 
versando matéria sem pertinência com o objeto original da medida provisória 
submetida a referendo, há de se indagar sobre o reflexo da tese sobre um 
não desprezível número de leis atualmente em vigor cuja constitucionalidade 
não foi até o presente momento questionada nesses moldes. (BRASIL, ADI 
5127-DF) 

Quanto aos aspectos de classificação dos tipos de 

inconstitucionalidade, Gilmar Mendes (2012, p.1107) discorre sobre a dogmática 

tradicional ao diferenciar em formal ou material a inconstitucionalidade relacionada 

ao conteúdo da norma ou com relação às regras de caráter procedimental. A 

inconstitucionalidade material decorria do conteúdo da norma que gera um contraste 

com o parâmetro constitucional (MENDES, 2012, p.1110). 

Na ocasião da ADI 5.127/2015 o ministro Edson Fachin consignou em 

seu voto que, embora a prática parlamentar de produção das emendas jabutis não 

seja objeto de orgulho na tramitação das medidas provisórias, não se faz possível 

vislumbrar uma inconstitucionalidade material, pois são um instrumento de 

conversão em lei em sentido estrito, ponderando que: 

Reconhecer que a prática sistemática da edição de emendas em processo 
legislativo de conversão em lei com conteúdo temático distinto daquele da 
Medida Provisória sob o escrutínio do Congresso Nacional demonstra 
desobediência sistemática à moldura institucional construída pela 
Constituição, não significa, necessariamente, o reconhecimento da 
inconstitucionalidade de todas as leis de conversão promulgadas até a 
presente data, incluindo a Lei objeto desta ADI. (BRASIL, ADI 5127-DF) 

Por outro lado, trata-se de inconstitucionalidade formal a hipótese em 

que os vícios não se relacionam com o conteúdo da norma, mas com os requisitos 

procedimentais relativos à formação da lei, que em razão da sua inobservância 
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maculam o ato de formação da norma jurídica, dos seus pressupostos, do seu 

procedimento e de sua forma final (MENDES, 2012, p.1108) 

No âmbito da 5.127/2015, a autora (STF, ADI 5127-DF) da ação 

argumentou que a extinção da profissão de técnico em contabilidade por meio de 

emenda à medida provisória constituiria ofensa ao art. 5º, XIII, da Constituição 

Federal, uma vez que implicaria em uma restrições ao exercício profissional por via 

diversa da lei específica. Entretanto, a relatora afastou a tese de 

inconstitucionalidade do referido dispositivo, ao salientar que: 

A necessária observância do postulado da legalidade, na veiculação de 
normas delineadoras de exigências a serem atendidas para o regular 
exercício de trabalho, ofício ou profissão que suponha qualificação específica, 
não exclui, a priori, a espécie normativa da medida provisória. Ademais, 
tampouco se identifica a matéria objeto do dispositivo impugnado com 
aquelas sobre as quais é vedada a edição de medidas provisórias pelo art. 
62, § 1º, da Carta Política. (BRASIL, ADI 5127-DF) 

Uma vez que se declarou a inconstitucionalidade formal da inserção de 

emendas com matérias estranhas no projeto de lei de conversão da medida 

provisória, a relatora demonstrou preocupação sobre os efeitos da decisão sobre as 

demais leis em vigor que padecem do mesmo vício, embora sua constitucionalidade 

não tenha sido questionada (BRASIL, ADI 5127-DF). 

Faz-se necessário frisar que, embora não houvesse disposição 

constitucional nesse sentido, o Regimento Comum do Congresso Nacional através 

do §4º, do artigo 4º, da Resolução nº 1, de 2002, já vedava, de forma explícita a 

introdução de emendas com matérias estranhas ao projeto de lei de conversão de 

medidas provisórias, ao preconizar que: 

É vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha 
àquela tratada na Medida Provisória, cabendo ao Presidente da Comissão o 
seu indeferimento liminar. (BRASIL, 2015, p. 41) 

Em face da existência de uma norma interna corporis que já 

disciplinava a matéria, embora ignorada na prática parlamentar, a relatora sugeriu 

como marco temporal para reconhecimento da inconstitucionalidade das leis ainda 

não questionadas a data da edição da Resolução nº 1/2002, pontuando que: 
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Uma possibilidade, para reduzir o impacto da decisão, seria adotar a data da 
edição da Resolução nº 1º/2002 do Congresso Nacional como parâmetro 
temporal para o reconhecimento da inconstitucionalidade das emendas 
parlamentares sem pertinência temática com o objeto original da medida 
provisória. Na linha da tese da “lei ainda constitucional”, a incorporação de 
emendas estranhas ao objeto original das medidas provisórias não seria 
inconstitucional, porque ainda não fixados os contornos exatos do processo 
legislativo a esse respeito, até a edição da Resolução. (BRASIL, ADI 5127-
DF) 

Acerca da tese da lei ainda constitucional, Gilmar Mendes (2012, p. 

1417) pontua que a Corte Suprema deu um passo significativo rumo à flexibilização 

das técnicas de decisão no juízo de controle de constitucionalidade ao introduzir, ao 

lado da declaração de inconstitucionalidade, o reconhecimento de um estado 

imperfeito, insuficiente para justificar a declaração de ilegitimidade da lei eivadas de 

vício em seu processo de formação.  

Entretanto, uma segunda sugestão foi realizada pela relatora, na qual a 

aplicação dos efeitos se daria prospectivamente, ou pro futuro, tendo em vista a 

manutenção da segurança jurídica nas ações diretas de inconstitucionalidades, na 

qual a Suprema Corte preservaria a sua prerrogativa de julgar os casos já ajuizados, mas 

elimina eventuais impugnações oportunistas de normas antigas, consolidadas (BRASIL, ADI 

5127-DF). 

Por sua vez, o ministro Edson Fachin votou em divergência com a 

relatora ao se posicionar pela improcedência da ADI 5.127/2015 fundamentando 

que: 

O reconhecimento da inconstitucionalidade formal decorrente da 
impossibilidade de se incluir emenda em projeto de conversão de Medida 
Provisória em lei com tema diverso do objeto originário da Medida Provisória, 
deve, em obediência ao princípio da segurança jurídica, preservar, até a data 
deste julgamento, as leis fruto de emendas em projetos de conversão de 
Medida Provisória em lei, inclusive esta. (STF, ADI 5127-DF) 

O ministro Barroso, por sua vez, ao recapitular que se trata de um 

costume inconstitucional a inserção de matéria estranha através de emendas às 

medidas provisórias, segue o voto divergente do ministro Edson Fachin, julgando 

improcedente a ADI 5.127/2015, ao pontuar que:  

Como eu considero que é razoável a tese de que mudou apercepção do 
Direito, eu estou declarando a inconstitucionalidade desse costume daqui 
para frente, porque até aqui ele vinha sendo aceito, tanto que nunca foi 
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questionado perante o Supremo. Ao declarar incidentalmente o costume 
inconstitucional, pro futuro, (...) julgando improcedente o pedido, porque, se 
eu estou considerando que esta é uma prática inconstitucional daqui para 
frente, da manifestação do Supremo para frente, para traz, ela não vale. 
(BRASIL, ADI 5127-DF) 

O artigo 27 da Lei nº 9.868/99 que dispõe sobre o processo e 

julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 

constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, estabelece que: 

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo 
em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, 
poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus 
membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha 
eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a 
ser fixado. (BRASIL, 1999) 

Ao final, quanto a modulação dos efeitos da ADI 5.127/2015, restou 

decidido que o reconhecimento da inconstitucionalidade do caso em questão não 

implicaria no reconhecimento da inconstitucionalidade de todas as leis de conversão 

até então promulgadas, conforme fundamentou em seu voto o ministro Teori 

Zavascki: 

Em nome da segurança jurídica e dos elevados interesses sociais que a 
declaração de inconstitucionalidade ex tunc envolveria, salvar-se-iam todas 
as medidas provisórias com emendas sem pertinência temática. A declaração 
seria com eficácia ex nunc, ou seja, em relação às medidas provisórias ainda 
não definitivamente convertidas em lei até a data da publicação da ata do 
presente julgamento. (BRASIL, ADI 5127-DF) 

Diante disso, proclamou-se o resultado do julgamento, decidindo-se, 

por maioria de votos e com efeitos pro futuro, cientificar ao Poder Legislativo que a 

apresentação de emendas sem relação de pertinência temática com medida 

provisória submetida à sua apreciação não se trata de prática compatível com a 

Constituição, devendo ser abolida dali em diante (BRASIL, ADI 5127-DF). 
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3.3 O afastamento do STF em questões interna corporis do Poder 

Legislativo 

Na ocasião de seu voto, o Ministro Dias Toffoli apresentou divergência 

isolada, argumentando que não caberia ao Supremo Tribunal Federal apreciar um 

ato de competência do Congresso Nacional, sob pena de invadir a competência de 

um outro Poder, indo de encontro ao princípio da separação dos Poderes (STF, ADI 

5127-DF). Em sua divergência, o Ministro ressaltou que: 

(...) do meu ponto de vista, não cabe a este Supremo Tribunal avaliar se 
determinado ato normativo, resultante de emenda à projeto de conversão de 
medida provisória, veicula matéria correlata ou não ao tema do ato normativo 
originário. Essa questão diz respeito a assunto interno do Poder Legislativo, 
não devendo ser sindicada pelo Poder Judiciário. (BRASIL, ADI 5127-DF) 

Hely Lopes Meirelles (1997, p.582), discorre sobre os atos interna 

corporis, os definindo como “aquelas questões ou assuntos que entendem direta e 

imediatamente com a economia interna da corporação legislativa, com seus 

privilégios e com a formação ideológica da lei, que, por sua própria natureza, são 

reservados à exclusiva apreciação e deliberação do Plenário da Câmara”. 

A preocupação com uma interferência indevida do Poder Judiciário nos 

trabalhos do Congresso Nacional já era ressaltada no constitucionalismo clássico. 

Para Francisco Campos (1956, p.117), os atos interna corporis do Poder Legislativo 

atinentes ao processo legislativo são inatacáveis pelos demais poderes da 

República, uma vez que tal função está assentada na Carta Magna. 

Entretanto, conforme pontua Derly Silva Filho (2003, p.90) não haveria 

uma intromissão indevida pelo Poder Judiciário em assuntos privativos do Poder 

Legislativo quando a intervenção se destina a verificar se os atos de competência 

daquele poder foram realizados de acordo normas da Constituição Federal e se o 

procedimento foi fidedigno, uma vez que, se assim não ocorrer, o direito subjetivo da 

coletividade estaria em risco de violação. 

Por fim, no que diz respeito ao controle judicial dos atos interna 

corporis do Poder Legislativo, João Carlos Medeiros de Aragão argumenta que a 

não intervenção de um poder sobre o outro não deve significar que atos realizados 
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por um determinado poder corra ao descontrole e desobediência com o 

ordenamento jurídico, pontuando o autor que: 

Embora os atos interna corporis abarquem os princípios de imunidade que 
afastam a probabilidade de revisão judicial, não pode essa imunidade 
justificar a desobediência a direito público subjetivo. Nesse sentido, o 
Supremo Tribunal Federal tem repudiado a utilização de atos interna corporis 
pelas casas legislativas como amparo a posturas inadequadas, ilegítimas e 
até ilegais. (2013, p. 115) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

4 A ADI 5.127/2015: ATIVISMO JUDICIAL OU JUDICIALIZAÇÃO DA 

POLÍTICA? 

 

A atuação do Poder Judiciário no Brasil tem passado por uma presença 

a cada dia mais evidente nos que diz respeito a assunção de um papel político, sem 

que implique no desvio de sua função precípua de assegurador da justiça 

(GUERRA, 2008).  

Neste sentido, tem-se visto o Poder Judiciário como uma arena a cada 

dia mais preponderante nos debates de questões emergentes da sociedade, muito 

em razão da distância que se tem verificado entre os representantes do Poder 

Legislativo e os representados, conforme pontua Gustavo Guerra, ao argumentar 

que: 

No “Estado Judicante” é mais fácil conclamar o debate público na corte do 
que no parlamento. É o fenômeno da acessibilidade dos espaços judiciais, em 
substituição à representação política tradicional, em que os eleitores 
demandam de seus governantes as providências necessárias para o bom 
funcionamento da sociedade. Diante das frustrações da ausência de 
representação política, o julgador torna- se, ele próprio, porta-voz de uma 
ideologia refratária dos desmandos do poder, descendo ao “inferno de uma 
democracia desnorteada” (Paul Ricouer) e impondo severos 
comprometimentos ao espaço público e a sua própria instituição. (2008) 

Diante de tal panorama, percebeu-se uma mudança na percepção dos 

magistrados com relação a sua própria atuação, transitando de um comportamento 

passivo para uma função judiciária ativa, e até mesmo excessiva, em questões 

políticas que se restringiam, até certo momento, ao espaço do Poder Legislativo 

(GERRA, 2008). 

Diante disso, são dois os fenômenos capazes de retratar o referido 

avanço da atuação do Poder Judiciário em questões de foro político: o ativismo 

judicial e a judicialização da política. Neste sentido, passa-se no presente trabalho à 

análise destes fenômenos de forma a verificar em qual deles a decisão sobre a ADI 

5127/2015 está inserido. 
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4.1 Ativismo judicial 

 

 O ativismo judicial é um fenômeno cuja origem se deu no início do 

século XIX a partir do mecanismo de controle de constitucionalidade exercido pela 

Suprema Corte dos Estados Unidos da América (RAUPP, 2016, p. 8).  

Aponta-se algumas razões fundamentais para a compreensão da 

origem do fenômeno naquele país. Primeiramente, uma vez que os Estados Unidos 

adotaram uma Carta Magna contendo poucas disposições, abriu-se espaço para 

uma ampla atuação do Poder Judiciário no sentido de dirimir as lacunas normativas 

(TASSINARI, 2013, p. 104). A segunda razão se dá pela adoção do sistema de 

common law naquele país, ou seja, em virtude da implementação de um sistema 

jurídico que se firma sobre os precedentes (RAUPP, 2016, p. 12). 

São variadas as teses que apresentam um conceito de ativismo 

judicial, não sendo possível a utilização de uma só definição de forma universal 

(RAUPP, 2016, p.56). Com relação ao caráter vago do conceito de ativismo judicial, 

Gonet Branco (2013, p. 388) aponta que o termo é utilizado sem maiores cuidados 

com a definição, preocupando-se com o risco da expressão se tornar vaga em 

demasia e acarretar em um debate público carregado de opiniões políticas baseadas 

em mistificações do fenômeno. 

Luís Roberto Barroso (2012) argumenta que o ativismo judicial pode 

ser compreendido como um aumento do espaço de atuação do Poder Judiciário 

além dos limites constitucionalmente estabelecidos. Dessa forma, o autor apresenta 

o seu conceito de ativismo judicial ao fundamentando que:  

A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e 
intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com 
maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A postura 
ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i) a 
aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 
contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do 
legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos 
normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que 
os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de 
condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de 
políticas públicas. (2008) 
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Diante do conceito apresentado anteriormente, Maurício Raupp (2016, 

p.61), argumenta que “o ativismo judicial está associado a uma ideia de 

concretização de direitos (e também valores) constitucionais mediante uma atuação 

proativa (mais enérgica) do Poder Judiciário, em face de omissões dos demais 

Poderes de Estado”. 

Entretanto, Elival Ramos (2010, p. 129) adota uma postura mais crítica 

sobre o fenômeno, ao argumentar que o ativismo judicial é compreendido como o 

exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio 

ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder Judiciário fazer atuar, 

resolvendo litígios de feições subjetivas – conflitos de interesses – e controvérsias 

jurídicas de natureza objetiva – conflitos normativos. 

Quanto à amplitude do exercício do Poder Judiciário, Carlos Alexandre 

de Azevedo Campos (2014, p.164) pontua que o exercício extensivo não 

caracteriza-se, necessariamente, por uma atuação ilegítima por parte da 

magistratura, uma vez que tem fundamento nas próprias Constituições, estão 

respondendo ao mais variados fatores políticos institucionais e se manifestam por 

meio de múltiplas práticas decisórias. 

Neste Sentido, Barroso (2012) defende que o ativismo judicial não se 

trata de um perpasse às competências constitucionalmente estabelecidas ao Poder 

Judiciário e à própria figura do magistrado, mas sim de uma interpretação mais 

extensiva da norma por autoridade competente, tendo em vista um recrudescimento 

de um outro Poder. Para o autor:  

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. (2012) 

Conforme pondera Luiz Flávio Gomes (2009), é possível identificar 

duas espécies de ativismo. A primeira se trata do ativismo revelador, ou seja, a 

atuação do STF é amparada em preceitos constitucionais para preencher uma 

lacuna legal que permita ao magistrado julgar. A segunda, nomeada de ativismo 

inovador se trata da criação de uma nova lei que renova o ordenamento, não com o 
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objetivo direto de instituir novas regras, mas sim preencher uma lacuna 

constitucional em aberto. 

Ao que parece perceptível, as ressalvas feitas ao ativismo judicial 

encontram o seu fundamento no receio de um eventual desequilíbrio entre os 

Poderes, tendo por produto final o esvaziamento da competência do Poder 

Legislativo pelo Poder Judiciário que se apropria de uma função atípica de legislar. 

Sarmento vai além, ao enfatizar que: 

(...) muitos juízes, deslumbrados diante dos princípios e da possibilidade de 
através deles, buscarem a justiça – ou que entendem por justiça -, passaram 
a negligenciar no seu dever de fundamentar racionalmente os seus 
julgamentos. Esta "euforia" com os princípios abriu um espaço muito maior 
para o decisionismo judicial (...) travestido sob as vestes do politicamente 
correto, orgulhoso com seus jargões grandiloquentes e com a sua retórica 
inflamada, mas sempre um decisionismo. Os princípios constitucionais, neste 
quadro, converteram-se em verdadeiras "varinhas de condão". (2007, p. 144) 

Vislumbra-se, portanto, que o ativismo judicial tende a ocorrer em 

situações nas quais o Poder Legislativo, a quem incumbe a função de legislar, assim 

não procede, permanecendo em descompasso com a realidade social (BARROSO, 

2012). Em resumo, o magistrado, por iniciativa própria, se permite realizar de uma 

atitude política de interpretação extensiva da lei, ainda que implique no exercício de 

uma função jurisdicional atípica, gerando uma nova regra (BARROSO, 2012).   

A principal crítica ao fenômeno se refere, portanto, quando o ativismo 

judicial é interpretado como uma deformação da atividade típica do Poder Judiciário, 

capaz de desrespeitar os limites normativos da função jurisdicional e passa 

compromete a harmonia entre os Poderes, uma vez que as soluções jurídicas 

advém de um juízo pessoal do magistrado e suas respectivas convicções 

individuais, impondo-as perante os jurisdicionados (RAUPP, 2016, p. 66). 

 Coadunando com esse quadro de protagonismo recente e crescente 

do Supremo Tribunal Federal desde a redemocratização do país, Azevedo Campos, 

comenta que o crescimento do ativismo judicial no Brasil decorre do descompasso 

entre os demais Poderes da República e as demandas da sociedade, atestando que: 

Nossa política vem alimentando o ativismo judicial e o ativismo judicial 
alimenta a si mesmo. A política dá a oportunidade e a Corte aproveita-a e 
avança sua posição e amplia seu poder no arranjo institucional brasileiro. 
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Quanto mais crescer esse papel da Corte, maior será sua tendência a adotar 
visões livres, expansivas e inovadoras da Constituição e dos direitos 
constitucionais. (2014, p.268-269) 

Por sua vez, Vladmir Santos Vitovsky (2010, p. 103), argumenta que o 

crescimento do ativismo judicial vem se dando no mundo como um todo em razão 

de uma crise nos Estados decorrente do processo de globalização. Para o autor, os 

Estados tem perdido a centralidade normativa, de forma que os magistrados 

buscam, por meio do ativismo judicial assegurar direitos sociais já existentes, além 

de expandi-los através de decisões jurídico-políticas (VITOVSKY, p. 103). 

Ressalta-se aqui a clássica concepção de separação dos poderes, que 

precisa ser refletida, especialmente quando há uma suspeita de concentração do 

poder de império nas mãos de uma só pessoa ou ente republicano. Primar pela 

manutenção do equilíbrio institucional do estado liberal caracteriza a primazia do 

próprio Estado Democrático de Direito (DOS ANJOS, 2010, p.138).  

Porém, é preciso lembrar que a divisão das esferas de atuação não é 

rígida ou imutável, sendo possível depreender interferências recíprocas de um Poder 

pelo outro, consolidando o sistema de freios e contrapesos (MONTESQUIEU, 2008, 

p. 601-616). Neste sentido, Ferreira Filho (2009, p. 130), ressalta que: 

O próprio Montesquieu abria exceção ao princípio da separação ao 
admitir a intervenção do chefe de Estado, pelo veto, no processo 
legislativo. A organização, todavia, dos três poderes na 
Constituição envolve sempre uma certa invasão de um poder na 
função reservada a outro. 

Com estas considerações, depreende-se, portanto, que o ativismo 

judicial pressupõe uma ampliação da ingerência do Judiciário no Congresso 

Nacional, na figura individual do magistrado, consolidada pelo colegiado, com o fim 

de intensificar uma interpretação extensiva dos valores e objetivos constitucionais 

(ARAGÃO, 2013, p.60).  

Ainda assim, cumpre ressaltar que que as decisões frutos do ativismo, 

embora não sejam encaradas, necessariamente, como juridicamente inaceitáveis, 

suscitam controvérsia acerca dos seus efeitos, sejam positivos ou negativos 

(ARAGÃO, 2013, p. 61).  
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 A atuação do Supremo Tribunal Federal, sendo este o principal agente 

do ativismo judicial no Brasil, vem aumentando consideravelmente desde a 

promulgação da Carta de 1988 (DOS ANJOS, 2010, p. 149). Entretanto, depreende-

se que a atuação da Suprema Corte no julgamento da ADI 5.127/2015 não se 

pautou em dispositivos constitucionais que abrissem caminho para uma 

interpretação mais extensiva do ordenamento jurídico, uma vez que já existia uma 

legislação relativa à vedação de inserção de matérias estranhas no Regimento 

Comum do Congresso Nacional, afastando-se assim, a hipótese de ativismo judicial. 

 

4.2 Judicialização da política 

 

Afastada a hipótese do fenômeno do ativismo judicial ser vetor 

motivador da intervenção do Supremo Tribunal Federal nos trabalhos legislativos por 

meio do julgamento da ADI 5.127/2015, passa-se a investigação de um fenômeno 

diverso, que no entanto guarda semelhanças com o primeiro, conhecido como 

judicialização da política.  

No caso das emendas que acrescentam matéria estranha ao projeto de 

lei de conversão das medidas provisórias, conforme salientado em capítulo posterior 

do presente trabalho, o Supremo Tribunal Federal é instado a se manifestar quanto 

ao procedimento interna corporis do Congresso Nacional que não faz o controle dos 

atos aos quais está incumbido e adota uma postura permissiva com práticas que 

maculam ao devido processo legislativo.  

Inicialmente, cumpre ressaltar que a mudança de perfil do Supremo 

Tribunal Federal, ao consolidar uma atuação mais ativa após a Carta de 1988 

alterou drasticamente o exercício constitucional no Brasil, tendo se manifestado 

através de duas expressões preponderantes, o ativismo judicial e a judicialização da 

política (TASSINARI, 2012, p. 16). 

Nos primeiros anos da redemocratização brasileira, percebia-se uma 

omissão do Poder Judiciário quando provocado, diferente dos tempos atuais em que 

vislumbra-se uma atuação cada vez mais presente do Supremo Tribunal Federal nas 
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questões políticas. Sobre o comportamento da Suprema Corte brasileira no tocante 

a tramitação de medidas provisórias Luiz Alberto dos Santos frisa que ela:  

(...) esporadicamente se manifestava, demonstrando desconforto com a 
situação, mas jamais enfrentando, como deveria, a profundidade do 
problema. O uso da “reedição”, que na Itália já fora considerado 
inconstitucional, era solenemente ignorado, embora membros do STF, como 
o Ministro Celso de Mello, contra ele sempre se rebelassem. A urgência 
poucas vezes foi debatida com maior profundidade pelo STF, enquanto a 
relevância era sempre tratada como questão discricionária, afeta ao 
julgamento político do Executivo e do Legislativo. (2015) 

É preciso reconhecer que os dois fenômenos guardam certas 

similitudes, uma vez que ambos decorrem de atos do Poder Judiciário e 

demonstram a ideia do elevado grau de judicialização que assume o direito brasileiro 

na atual conjuntura (TASSINARI, 2013, p. 27). Entretanto, a judicialização da política 

implica na hipótese em que o Poder Judiciário se coloca em uma posição acima dos 

demais em razão de uma transferência de decisões a este pelo Legislativo ou pelo 

Executivo. Barroso reconhece que o ativismo judicial e a judicialização da política 

guardam semelhanças, porém ressalta que: 

A judicialização e o ativismo judicial são primos (...), 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. (...) 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. 

Primeiramente, ressalta-se que a judicialização da política encontra sua 

origem nos séculos XVII e XVIII, a partir da origem do chamado Estado de Direito, 

período este de consolidação das constituições (ARAGÃO, 2013, p.62). Argumenta-

se que neste período se deu o nascimento do controle dos atos dos poderes 

Legislativo e Executivo, se solidificando a política da revisão judicial, fosse no 

sistema da common law, fosse no sistema de freios e contrapesos (ARAGÃO, 2013, 

P. 63). 

Barroso (2012, p.24) traz o seguinte conceito de judicialização da 

política: 
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Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política 
ou social serão decididas por órgão do Poder Judiciário, e não pelas 
instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo 
(...). Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder para 
juízes e tribunais, com alterações significativas na linguagem, na 
argumentação e no modo de participação da sociedade. 

Por sua vez, para Débora Maciel e Andrei Koener (2002), a 

judicialização da política consiste em duas acepções básicas. Primeiramente, é 

colocada como o dever legal de que certo tema seja examinado judicialmente ou à 

preferência por se usar a via judicial na solução de determinada lide. A segunda 

acepção se dá com relação ao sentido político-social, correspondendo a propagação 

da ação do Poder Judiciário (MACIEL&KOERNER, 2002). 

Por outro lado, Tate e Vallinder (1995) conceituam a judicialização da 

política propriamente dita como a reação do Judiciário frente à provocação de um 

terceiro e que tem por finalidade revisar a decisão de um poder político tomando 

como base a Constituição. Dessa forma, a judicialização da política se trata de um 

fenômeno que influencia diretamente a atuação do Poder Judiciário, especialmente 

da Suprema Corte, nas demais instituições político-sociais (ARAGÃO, 2013, p. 66). 

Compreende-se, portanto, que ativismo judicial e judicialização da 

política se tratam de fenômenos distintos, não só quanto a sua origem, uma vez que 

o primeiro está intimamente ligado ao voluntarismo do magistrado e suas convicções 

pessoais, enquanto que a judicialização da política não se trata de uma opção, mas 

de uma intervenção de acordo com o contexto histórico, social e jurídico (TEIXEIRA 

e NEVES, 2014, p.182-184). 

No caso concreto do julgamento da ADI 5127, a Ministra Rosa Weber, 

então relatora, pautou a necessidade de intervenção da Corte nos trabalhos 

legislativos não para se apropriar de uma obrigação constitucionalmente atribuída ao 

Legislativo, muito menos para inovar no procedimento (STF, ADI 5127-DF). A 

intervenção fez-se necessária, uma vez que o não cumprimento de uma norma 

interna do Congresso Nacional perpetuava uma cultura parlamentar que atentava 

contra o devido processo legislativo, vindo a violar preceitos constitucionais. Nesse 

sentido, Bruno Paiva Menezes sintetiza que: 
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O ativismo judicial significa que houve a tomada de decisão política, a escolha 
por determinada linha de atuação política – com o juiz como protagonista 
político. (...) Quanto à judicialização da política, a ideia é que, ao encontrar 
uma lacuna na atuação do Legislativo, o Supremo Tribunal Federal analisa, 
julga e decide ações e atos normativos, inclusive os de caráter interno, 
originados daquele poder. (2013, p.19) 

 A omissão da conduta dos parlamentares, in casu, a não realização do 

controle das emendas por parte do Presidente da Comissão Mista do Congresso 

Nacional à MP 472/2009, nos termos da Resolução nº 1 de 1970, vinha acarretando 

afronta ao devido processo legislativo, à segurança jurídica e à própria democracia 

(STF, ADI 5127-DF). A Corte consolidou em sua decisão que o fato dos 

parlamentares praticarem “contrabando legislativo”, utilizando-se de um rito mais 

célere para avançar em suas agendas unilaterais, consistia em uma grave afronta à 

Constituição Federal (STF, ADI 5127-DF).  

Ao judicializar a questão, impondo limites ao poder de emendar as 

medidas provisórias, o Poder Judiciário não agiu ordinariamente para exercer um 

poder de império sobre o legislativo, comprometendo o Estado Democrático de 

Direito. Muito pelo contrário, a decisão visou o resguardo a ordem democrática 

frente a uma grave omissão no Parlamento. Para fundamentar a referida 

argumentação, Faro de Castro (1997), pontua que: 

A judicialização da política ocorre porque os tribunais são chamados a se 
pronunciar onde o funcionamento do Legislativo e do Executivo se mostram 
falhos, insuficientes ou insatisfatórios. Sob tais condições, ocorre uma certa 
aproximação entre Direito e Política e, em vários casos, torna-se mais difícil 
distinguir entre um "direito" e um "interesse político", sendo possível se 
caracterizar o desenvolvimento de uma "política de direitos" 

Portanto, ao contrário do que se seria possível em um caso de ativismo 

judicial, não havia outra opção ao Judiciário senão decidir tal questão, 

consequentemente intervindo nos trabalhos internos do Congresso Nacional ao 

determinar limites ao poder de emenda nas medidas provisórias, conforme 

preconiza o Regimento Comum e a Constituição Federal, preservando-se o devido 

processo legislativo.  

 

 



38 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Concluiu-se no presente trabalho, a partir da análise da decisão do 

Supremo Tribunal Federal sobre a ADI 5.127 que limitou o poder de emenda dos 

parlamentares nas medidas provisórias, que a prática conhecida como contrabando 

legislativo não é compatível com a Constituição Federal, uma vez que representa 

afronta ao devido processo legislativo, à segurança jurídica e à própria ordem 

democrática. Além disso, verificou-se que a adoção de emendas sem pertinência 

temática se trata de desvio de poder por parte dos parlamentares. 

Com relação à inconstitucionalidade em questão, constatou-se a 

existência de inconstitucionalidade formal, ou seja, aquela em que os vícios não se 

relacionam com o conteúdo da norma, mas com os requisitos procedimentais 

relativos à formação da lei, que em razão da sua inobservância macularam o ato de 

formação da norma jurídica em questão. 

Quanto aos efeitos moduladores da decisão concluiu-se que o 

reconhecimento da inconstitucionalidade das emendas “jabutis” não implicaria no 

reconhecimento da inconstitucionalidade de todas as leis de conversão até então 

promulgadas. Dessa forma, os efeitos da decisão se deram em caráter pro futuro. A 

decisão sobre a produção de efeitos ex nunc a partir do julgado se mostrou 

acertada, do contrário, geraria justamente os efeitos nocivos às matérias pretéritas, 

conforme ressaltado no voto do ministro Edson Fachin.  

Além disso, no que diz respeito ao voto divergente do ministro Dias 

Toffoli, que pontuou que ao vedar “contrabando legislativo” a Suprema Corte estaria 

interferindo em questões interna corporis do Poder Legislativo, conclui-se que a 

referida tese não prosperou, uma vez que não se verificou a partir do presente 

trabalho uma invasão ou usurpação da competência de um Poder em detrimento de 

outro, mas tão somente uma ordem para que o parlamento corrigisse uma distorção 

no seu devido exercício. 

Quanto ao fenômeno do ativismo judicial, conclui-se que não se 

verificou a presença de uma motivação política pessoal que levasse qualquer dos 
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ministros do Supremo Tribunal Federal a agir de acordo com suas convicções com o 

objetivo de inovar no ordenamento, ultrapassando a sua competência constitucional. 

No caso da ADI 5127, são os atores políticos que se valiam das suas prerrogativas 

como parlamentares para imprimir inovação na legislação que destoam da realidade 

social, ou seja, para cometer o chamado “contrabando legislativo”. O Supremo, 

portanto, se viu no papel de judicializar a política para preservar a ordem 

constitucional. 

Dessa forma, foi possível concluir que o julgamento da ADI 5127 não 

se tratou de um caso motivado por um ativismo judicial, uma vez que não se 

verificou uma conduta motivada por uma iniciativa autônoma do Supremo Tribunal 

Federal com vistas à implementação de políticas públicas, mas sim de uma 

interferência amparada da necessidade de impor limites ao poder dos parlamentares 

de elaborar emendas às medidas provisórias, preservando o processo legislativo e, 

consequentemente, a segurança jurídica e a própria democracia. 
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ANEXO 1 

 

Naquela floresta, como em todas as florestas dos contos, reinava o 

leão. Como rei, não era de ficar zanzando pela floresta. Afinal, uma realeza que se 

preze, tem de manter uma certa distância dos súditos e da plebe. Raramente, sua 

alteza, o Leôncio, fazia uma aparição na praça principal, onde havia uma grande 

árvore – a mais frondosa e imponente de todo o reino.  

A vida corria dentro da normalidade. Certo dia, dona arara, repórter 

local, chegou ao seu escritório, em um galho privilegiado (de onde podia saber tudo 

a respeito da vida de todos) da árvore central. Começava a preparar a pauta do dia, 

quando notou algo diferente no galho vizinho: muito bem estabelecido, de mala e 

cuia, estava ali um jabuti.  

Após a edição daquele dia do jornal das oito, a curiosidade e a 

apreensão com o novo habitante do reino começou a tomar conta de todos. Alguns, 

curiosos por saber o que ele estava fazendo ali; outros, indignados porque ali não 

era lugar para um jabuti passar o tempo inteiro sem fazer nada.  

Aos poucos, a sociedade foi se acostumando com a presença 

enigmática do cascudo: O urubu, com as piores intenções possíveis, começou a 

frequentar o galho para ficar horas e horas de papo com o jabuti. A arara, por sua 

vez, acabou gostando do vizinho. Na falta de pauta para o jornal, tinha sempre um 

assunto. As cobras começaram a nutrir inveja silenciosa. Um dia, aquele lugar na 

árvore havia de ser seu. Formigas continuaram a carregar suas folhinhas para lá e 

para cá, sem tempo para ficar especulando. Os macacos, quando não tinham nada 

para fazer, passavam na árvore, para tomar um café e bater um papo. O hipopótamo 

olhava para cima, pensava um pouco e lembrava-se que o galho da árvore não era 

coisa para ele. A dona coruja… essa só observava mesmo, com a atenção e a 

discrição que todo mundo conhecia. Quem não se acostumou, foi o cão. Com a seu 

instinto canino, achava que aquele animal fora de lugar, sem função alguma, 

desequilibrava o ecossistema. Bicho errado no lugar errado, sem nada para fazer, é 

um perigo. Cedo ou tarde, dá confusão.  
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Começou, então, a sua cruzada particular: latia insistentemente, pulava 

balançava a árvore, a fim de desestabilizar o invasor. Em tentativas desesperadas, 

tentou até alianças com urubus e macacos – sem sucesso. Nada abalava o jabuti.  

De repente, apareceu o rei Leôncio. Perguntou ao cão o motivo 

daquela algazarra. O cão começou a expor seus motivos, mas não chegou a 

terminar. Foi abrupta e violentamente interrompido pela pata pesada e afiada do rei. 

Em seguida, a revelação aterradora e uma sentença: “Chega! Quem colocou o jabuti 

na árvore fui eu – e tenho meus motivos. Quanto a você, inconveniente, não há mais 

lugar para você nessa floresta. Vá embora e não volte nunca mais!”.  

Manco de uma perna, o cão saiu com o rabo entre as pernas, sob os 

olhares apreensivos e curiosos de todos. Nunca mais pôde voltar. Quanto ao 

jabuti… por que você quer saber? É melhor não incomodá-lo – não faz bem para a 

saúde. Daquele dia em diante, todos aprenderam a lição: Jabutis não sobem em 

árvores. Se ele está lá, não mexa com ele. Alguém com esse poder o colocou lá. 

 

 

 


