
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

Mandado de Segurança 34.530/DF, Min. Luiz Fux: “a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 

pacífica no sentido de que o Judiciário pode interferir 

a pedido do parlamentar, toda vez que ele promova 

uma ação demonstrando que o processo legislativo 

não está correto” 

 

MS nº 34.562/DF, o ministro Alexandre de Moraes 

confirmando liminar do Min. Luís Roberto Barroso: cabe 

ao Congresso Nacional decidir qual o verdadeiro 

significado por detrás das normas regimentais com 

fundamento na possível violação ao art. 58, § 2o, I, da 

CRFB. Após admitir a legitimidade do controle prévio de 

constitucionalidade pelo Poder Judiciário de “determinada 

sequência de atos durante certo processo legislativo tendente à 

elaboração de uma das espécies normativas primárias, uma vez 

que é a própria Constituição Federal que, com riqueza de detalhes, 

prevê as normas básicas e obrigatórias do devido processo 

legislativo (CF, arts. 59 a 69)”, o ministro excepcionou a 

competência do STF para conhecer de questões 

envolvendo a interpretação de normas regimentais.  

 

ADRIANA MIGUEL VENTURA, brasileira, Deputada Federal no exercício 

regular do mandato, pelo Partido NOVO, portadora da Carteira Parlamentar n° 

56333, inscrita no CPF/MF sob o n° 125.198.518-13, residente e domiciliada na 

Câmara dos Deputados, Anexo 4, gabinete 802, Brasília/DF, CEP: 70.160-900; 

TIAGO LIMA MITRAUD DE CASTRO, brasileiro, Deputado Federal no 

exercício regular do mandato, pelo Partido NOVO, portador da Carteira 

Parlamentar n° MG13298220, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 075.295.106-

81, residente e domiciliado na Rua Maranhão, 1488, apto 1402, Funcionários, Belo 

Horizonte, Minas Gerais, CEP 34580-530; VINICIUS LAZZER POIT, brasileiro, 

Deputado Federal no exercício regular do mandato, pelo Partido NOVO, 



portador da Carteira de Identidade 30.157.351-7, solteiro, inscrito no CPF/MF sob 

o n° 348.068.728-81, residente e domiciliado na Rua Salto, 57, ap. 201, Jardim 

Paulista, São Paulo, São Paulo, CEP 04001-130; FELIPE RIGONI LOPES, 

brasileiro, Deputado Federal no exercício regular do mandato, pelo Partido 

Socialista Brasileiro, portador da Carteira Parlamentar n°56278, solteiro, inscrito 

no CPF/MF sob o n° 128.381.827-22, residente e domiciliado na Av. Est. José Júlio 

de Souza, apto 702, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo; ALVARO 

FERNANDES DIAS, brasileiro, casado, Senador da República, portador da 

cédula de identidade nº 466.944-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.740.039-53, 

com o endereço profissional no Senado Federal, Ala Senador Nilo Coelho, 

Gabinete 10, Esplanada dos Ministérios, Brasília, Distrito Federal, CEP 70165-900;  

EANN STYVENSON VALENTIM MENDES, brasileiro, convivendo em união 

estável, Senador da República, portador da cédula de identidade nº 001.528.174 

– SSP-RN, inscrito no CPF nº 011.957.964-20, com o endereço profissional no 

Senado Federal, Anexo 2 – Ala Senador Afonso Arinos, Gabinete 4, Esplanada 

dos Ministérios, Brasília, Distrito Federal, CEP 70165-900, vêm, por seus 

procuradores, perante V.Exa., com fulcro no artigo 5º, inciso LXIX, da 

Constituição Federal e na Lei nº 12.016/2009, impetrar o presente 

 

MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar 

 

em face da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e do Presidente da Câmara 

dos Deputados, pelas razões de fato e de direito expostas a seguir. 

 

 

 



DA LEGITIMIDADE ATIVA 

A legitimidade ativa de parlamentares para impetrar mandado de 

segurança a fim de defender o devido processo legislativo constitucional é 

plenamente reconhecida por esse E. Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido a 

pacífica jurisprudência desta c. Corte. 

 

CONSTITUCIONAL. PODER LEGISLATIVO: ATOS: 

CONTROLE JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

PARLAMENTARES.  

I – O Supremo Tribunal Federal admite a legitimidade do 

parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar 

mandado de segurança com a finalidade de coibir atos 

praticados no processo de aprovação de lei ou emenda 

constitucional incompatíveis com disposições 

constitucionais que disciplinam o processo legislativo.  

II - Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Ministro Moreira 

Alves (leading case) (RTJ 99/1031); MS 20.452/DF, Ministro 

Aldir Passarinho (RTJ 116/47); MS 21.642/DF, Ministro 

Celso de Mello (RDA 191/200); MS 24.645/DF, Ministro 

Celso de Mello, "D.J." de 15.9.2003; MS 24.593/DF, Ministro 

Maurício Corrêa, "D.J." de 08.8.2003; MS 24.576/DF, 

Ministra Ellen Gracie, "D.J." de 12.9.2003; MS 24.356/DF, 

Ministro Carlos Velloso, "D.J." de 12.9.2003. 

  Desse modo, estando os impetrantes em pleno exercício regular de 

seus mandatos eletivos, resta evidenciada, sem qualquer dificuldade, a 

legitimidade ativa dos autores para questionar o processo legislativo incidente 

sobre a proposta legislativa a seguir especificada. 

 

DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO 

 

Inicialmente, cumpre aos impetrantes esclarecer o direito violado: o 

Projeto de Lei Complementar (PLP)112/21, cujo teor é conhecido há menos de 



um mês, busca instituir o novo Código Eleitoral, integrando num único diploma 

normativo toda legislação referente ao processo democrático, incluindo, entre 

outros, o atual Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965). 

A referida proposta não segue o rito básico do devido processo 

legislativo e afronta diretamente à Constituição, dado que pode ser votada em 

Plenário a qualquer momento sem ter sido apreciada por nenhuma Comissão, 

sem respeito à proporcionalidade partidária e sem o necessário e aprofundado 

debate. 

Não é preciso relatar a imensa crise e o acirramento das disputas que 

antecedem o processo eleitoral do próximo ano, justamente a propósito da 

interpretação de normas eleitorais, para contextualizar a inconstitucionalidade – 

e a irresponsabilidade – que seria aprovar um novo Código Eleitoral 

desrespeitando o conteúdo mínimo de processo legislativo.  

São patentes as seguintes afrontas ao texto constitucional: 

i) o processo legislativo que exige a proporcionalidade partidária e o 

trâmite pelas comissões tem assento constitucional, no art. 58, caput, §§1º e 2º da 

Constituição de 1988, os quais, regulamentados pelo Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, impedem expressamente a tramitação de Código em 

regime de urgência. E não poderia ser diferente porque é a própria Constituição, 

em seu art. 64, §4º, que, reconhecendo a complexidade da aprovação de um 

Código, impede que se imprima o rito acelerado do §2º do mesmo dispositivo a 

projetos de Código. É a Constituição quem dá aos Códigos natureza especial 

diante da complexidade e do impacto que seus textos trazem para a sociedade; 

e 

ii) com todo o acatamento, estamos diante de uma hipótese de desvio de 

finalidade legislativa desde o princípio da tramitação: a formação do texto foi 

debatida em um grupo de trabalho (GT), instrumento sem previsão regimental, 



mas aceito desde que atendido o trâmite sequencial pelas comissões e que, 

apenas por isso, não exige proporcionalidade partidária ou aprovação de 

requerimentos para sua instalação.  

Tal desvio de finalidade é evidente na decisão exarada pela Presidência da 

Câmara dos Deputados à Questão de Ordem formulada pela impetrante 

Deputada Federal Adriana Ventura no momento da votação do requerimento de 

urgência, em 31 de agosto de 2021, quando o Presidente da Casa afirmou não ser 

um projeto de Código, com a clara intenção de evadir as regras do Regimento 

Interno, em que pese a obviedade da natureza do texto proposto. 

 

 

DOS FATOS  

 

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Complementar nº 

112/2021, que institui o novo Código Eleitoral, protocolado em 03/08/2021. 

Referido projeto de Código Eleitoral foi elaborado no âmbito de Grupo de 

Trabalho instituído por Ato do Presidente da Câmara dos Deputados, publicado 

em edição extra do Diário Oficial da Câmara dos Deputados datada de 11 de 

fevereiro do corrente ano, que o estabeleceu “para reforma da legislação 

eleitoral” e, unilateralmente e sem proporcionalidade alguma dos partidos 

políticos, designou 15 (quinze) parlamentares para compô-lo. 

Necessário ressaltar que a impetrante Deputada Federal Adriana 

Ventura requereu a sua inclusão e participação no mencionado Grupo de 

Trabalho o que lhe foi negado. 

O agrupamento estaria “destinado a avaliar e propor estratégias 

normativas com vistas ao aperfeiçoamento e sistematização da legislação 

eleitoral e processual eleitoral brasileira”. 



O efetivo compromisso com os princípios democrático-constitucionais, no 

entanto, demandariam a conversão do referido grupo de trabalho em comissão 

especial (art. 58, §§1º e 2º, da CR/88), tendo em vista que, apesar de admitido 

consuetudinariamente, o procedimento instituído pelo Presidente da Câmara 

dos Deputados não tem previsão constitucional ou regimental, o que não 

permite a participação proporcional dos partidos políticos, imperiosa para este 

tipo de análise, além de dificultar e, eventualmente, obstaculizar o 

acompanhamento e a participação da sociedade civil no processo legislativo. 

Nesse sentido, a instauração de uma Comissão Especial se impunha, por 

ser instrumento devidamente regulado no Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, e que garante a proporcionalidade da representação partidária, assim 

como o registro e a publicidade de todos os debates e documentos afetos, bem 

como estabelece regras e prazos específicos para realização de audiências 

públicas, apresentação e apreciação de votos, emendas e relatórios, pedidos de 

vista, entre outros procedimentos.  

Já no âmbito dos grupos de trabalho, quaisquer dessas providências, 

quando ocorrem, são meras liberalidades de seus membros, à revelia do 

regramento regimental obrigatório para projetos de código. 

Neste passo, cumpre registrar que, conforme noticiado à época pela 

imprensa1, em 17.02.2021, poucos dias após a instituição do referido Grupo de 

Trabalho, 16 (dezesseis) entidades da sociedade civil encaminharam carta aberta 

ao Presidente da Câmara dos Deputados (Doc. 1) requerendo sua conversão em 

Comissão Especial. 

Referida solicitação, ainda que subscrita por organizações como 

Transparência Partidária, Transparência Brasil, Transparência Internacional e 

 

1  https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/02/17/entidades-de-combate-corrupo-

contestam-grupo-que-analisar-mudana-na-legislao-eleitoral.ghtml 



Associação Contas Abertas, e fundamentada em dispositivo do Regimento 

Interno da Câmara, não foi atendida pelo Presidente da Câmara dos Deputados. 

Após a protocolização no último dia 03 do Projeto de Lei Complementar 

(PLP) 112/2021, que é resultado dos estudos produzidos pelo indigitado Grupo 

de Trabalho, os impetrantes consideravam que seria constituída Comissão 

Especial para estudar a matéria constante da proposição em referência, tendo em 

vista tratar-se de projeto de Código, conforme expressas determinações do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Não foi isso o que ocorreu. 

Uma versão da proposta do novo Código Eleitoral foi, então, entregue 

pelos membros do referido Grupo de Trabalho ao Presidente da Câmara dos 

Deputados no dia 23 de junho2 e no último dia 17 de agosto houve a apresentação 

em Plenário de um Requerimento de Urgência (REQ 1670/2021) pelo Deputado 

Cacá Leão (PP/BA) e outros, pelo qual pede-se “(...) urgência para o Projeto de Lei 

Complementar nº 112/2021, que institui o Código Eleitoral" (Doc. 2). 

Importante registrar que o referido requerimento de urgência foi, então, 

recebido pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, conforme demonstra do 

Documento 3 anexo, mesmo não sendo sequer possível a sua apresentação em 

caso de projetos de códigos. Não haveria, portanto, como falar em urgência na 

votação desse projeto. 

No último dia 26 do corrente mês, o presidente da Câmara dos Deputados 

declarou que a votação em Plenário do projeto do novo Código Eleitoral deve 

ocorrer na próxima 5ª feria, dia 02 de setembro3. Tanto assim que já houve 

 

2  https://www.camara.leg.br/noticias/776393-lira-recebe-relatorio-do-codigo-de-

processo-eleitoral-e-defende-alteracao-nas-regras-ja-para-eleicoes-de-2022/ 

3 https://www.camara.leg.br/noticias/800165-lira-pauta-votacao-do-novo-codigo-eleitoral-para-

a-proxima-quinta-feira/ 



designação de relatora da matéria em Plenário4 e o referido Requerimento de 

Urgência passou a constar da Pauta de votações em Plenário desta semana (Doc. 

4), tendo sido aprovado no dia de ontem, dia 31 de agosto de 2021. 

Cabe mencionar que a apreciação do referido Requerimento de Urgência 

ocorreu em ambiente extremamente adverso aos que se opunham à sua 

aprovação. Basta dizer que apresentada Questão de Ordem pela impetrante 

Deputada Federal Adriana Ventura, já havia decisão previamente elaborada pela 

Presidência para negar o pleito utilizando-se de argumentos que não conferem 

com a realidade e que evidenciam somente o ânimo de aprovar de todas as 

formas a proposição, sem nenhum respeito pelas forças políticas da Casa. 

Mesmo assim, diversos partidos encaminharam o voto contrário de suas 

bancadas à aprovação do referido requerimento justamente porque não é cabível 

urgência em projetos de código. PDT, PSOL, NOVO, PSL e PODEMOS assim 

procederam, o que demonstra que não se trata de uma posição ideológica, mas 

antes disso, apernas do respeito às normas regimentais. 

O caminho dessa proposição até o presente momento, Excelência, já 

violou portanto uma série de disposições taxativas da Constituição Federal e 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e há risco concreto de mais 

transgressões ocorram e tornem-se ainda mais gravosas. 

Há que se anotar, ainda, que o referido projeto de novo Código Eleitoral é 

parte do maior debate sobre reforma política já realizado no Parlamento 

brasileiro desde a redemocratização, tanto do ponto de vista formal quanto 

material.  

 

4  Disponível em https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2292163 - acesso em 

23.08.2021. 
 



É forçoso reconhecer, ademais, que por sua complexidade e amplitude, 

esse processo ocorre em momento muito inapropriado, em plena crise sanitária 

de proporções catastróficas, quando as atenções da maior parte das pessoas estão, 

com razão, voltadas à vacinação e ao combate à pandemia, além de um quadro 

de grave crise institucional e do agravamento das condições de vida da 

população em termos econômicos, o que faz com que não se possa realizar o 

devido acompanhamento do que vem ocorrendo neste caso justamente pela 

grande variedade de preocupações que circundam a cidadania. Esse processo 

ocorre, portanto, sem condições de um diálogo amplo, aprofundado e 

transparente com a sociedade, conforme exige a própria natureza da matéria em 

debate.  

Já se declarou5 que se pretende aprovar tais propostas até outubro do 

corrente ano, para que essas mudanças já possam valer nas Eleições de 2022. Não 

se questiona a necessidade de sistematizações, ajustes e alterações na legislação 

eleitoral, mas uma reforma de tamanha proporção carece de mais tempo de 

discussão, especialmente quando se considera o cenário dramático em que se 

encontra toda sociedade brasileira. 

Nesse sentido, mais de 60 (sessenta) organizações como Transparência 

Partidária; Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE; Associação 

Brasileira de Imprensa – ABI;  Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SP; 

Associação Brasileira de Ciência Política – ABCP;  Transparência Brasil; 

Transparência Internacional – Brasil; Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social; Instituto de Defesa do Direito de Defesa – IDDD; e 

Associação da Auditoria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, 

entre outras divulgaram na última semana manifesto ao Congresso Nacional 

(Doc. 05), o qual também enviado na última semana aos presidentes da Câmara 

 

5  https://www.poder360.com.br/congresso/lira-defende-nova-legislacao-eleitoral-ja-para-

o-pleito-de-2022/ 



dos Deputados e do Senado Federal, bem como aos membros de ambas as Mesas 

Diretoras, exortando o Parlamento a interromper a tramitação da proposta de 

novo Código Eleitoral. Veja-se desse documento:  

Ao reconhecer e saudar os notáveis esforços dos parlamentares, 

técnicos e assessores envolvidos na consecução de projeto tão 

ambicioso, os signatários do presente manifesto vêm a público 

manifestar interesse e disposição para colaborar com seu 

aperfeiçoamento. 

Trata-se, no entanto, de proposta bastante extensa e abrangente, 

que revisitou décadas de debate legislativo em poucos meses, em 

processo constrangido por todas as dificuldades de um período 

atípico, dramático e de profundo sofrimento para toda a sociedade 

brasileira. 

Pela amplitude e complexidade da iniciativa, considera-se que a 

proposta não está suficientemente madura para apreciação, em que 

pesem as relevantes oitivas de especialistas convidados para 

exposições em ambiente virtual, as quais duraram pouco mais de 

quatro semanas e realizaram-se antes da veiculação de qualquer 

proposição. As condições objetivas para o adequado exame de suas 

inúmeras e extensas disposições, portanto, apenas se efetivaram no 

início do corrente mês de agosto, quando a proposta oficial foi 

finalmente protocolada. 

Por essas razões e certos de que o Parlamento brasileiro é sensível 

às legítimas aspirações ora apresentadas, exortamos o Congresso 

Nacional a interromper a tramitação do Projeto de Lei 

Complementar 112/2021 - Novo Código Eleitoral, a fim que se 

possam forjar mais oportunidades, com transparência e ampla 



participação social, para o aprofundamento das análises sobre as 

possíveis implicações de proposta tão relevante para toda nação, 

sem o que vê-se alto risco de comprometer-se severamente não 

apenas a segurança jurídica do processo eleitoral, mas também 

importantes conquistas democráticas. 

Nesse mesmo sentido, a Associação Nacional dos Procuradores da 

República - ANPR, entidade associativa que representa os membros do 

Ministério Público Federal, emitiu Nota Técnica sobre o projeto do Novo Código 

Eleitoral no último dia 23 de agosto, destacando que: 

Na elaboração do anteprojeto que se tornou o Projeto de Lei 

112/2021 diversos especialistas foram ouvidos, sem deixar 

de mencionar a própria Justiça Eleitoral, o Ministério 

Público Eleitoral, entidades da advocacia e da sociedade 

civil. Outrossim, preocupam a submissão do projeto a 

regime de urgência, bem como sua próxima inclusão 

em pauta deliberativa. Pela complexidade, tamanho e 

relevância da matéria, o melhor momento para discussão e 

proposição de mudanças, é este, no qual o texto final da 

proposição se tornou conhecido. 

(...) 

A despeito de inegáveis méritos, como os que se encontram 

na sistematização das normas de desincompatibilização, no 

regramento do direito à candidatura dos ocupantes do cargo 

de vice, no Poder Executivo, e na redução e aprimoramento 

redacional dos crimes eleitorais e das normas de processo – 

incluindo a importantíssima inclusão do crime de “Caixa 

2” - o projeto demanda aprimoramentos e maior 



oportunidade para discussão e debate, para que possa 

fazer frente ao grande desafio de contribuir para a 

promoção de eleições livres, justas e igualitárias em 

nosso país. 

Também o Conselho Nacional de Procuradores Gerais – CNPJ e a 

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP 

divulgaram extensa Nota Técnica no último dia 25 de agosto em que apontam 

inúmeros aspectos deletérios da referida proposição legislativa e demandam 

mais diálogo e tramitação mais cuidadosa, conforme excerto abaixo: 

No entanto, uma reforma desse porte, com imensa 

complexidade, demanda tempo para que os atores políticos, 

a sociedade civil, bem como todos os operadores do Direito 

possam melhor dialogar e encontrar a correta solução para 

os problemas. 

DO ATO LESIVO E DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

 

No ímpeto de realizar o trabalho de forma célere, o Presidente da Câmara 

dos Deputados não respeitou o devido processo legislativo constitucional, no que 

tange à formação da comissão, conforme disposto no art. 58 da Constituição 

Federal. 

 Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões 

permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as 

atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que 

resultar sua criação. 



§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, 

tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou 

dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa. 

Ao regular o art. 59 da Constituição Federal e estabelecer o devido 

processo legislativo, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados é expresso, 

no sentido de exigir a criação de uma comissão específica para a elaboração ou 

revisão de Códigos, de acordo com o seu art. 197. 

Art. 197. É privativo da Comissão específica para estudar a 

matéria redigir o vencido e elaborar a redação final, nos 

casos de proposta de emenda à Constituição, de projeto de 

código ou sua reforma e, na hipótese do § 6º do art. 216, de 

projeto de Regimento Interno. (destacou-se) 

Ora, ao instituir um grupo de trabalho no lugar de uma comissão especial 

que atenda aos parâmetros constitucionais, o Presidente da Casa está em 

flagrante violação à nossa Carta Magna, fazendo com que haja um verdadeiro 

atropelo do processo legislativo, deslegitimando e maculando, pois, toda a 

evolução do projeto de código, logo em sua gênese. 

Há, ainda, outro ponto a ser debatido: o desvio de finalidade legislativo 

no tocante ao princípio da anterioridade, esculpido no art. 16 da Constituição. 

Está muito claro, data vênia, que todo o atropelo do processo legislativo tem 

como principal objetivo aplicar as regras do novo Código já nas eleições de 2022. 

Renovada vênia, o objetivo de respeitar o prazo do art. 16 não pode vilipendiar a 

importância dos debates, da transparência e do controle social a que se presta o 

devido processo legislativo na aprovação de um Código.  

Além de não ter procedido conforme o Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, que determina claramente a necessária instauração de uma Comissão 

Especial para a elaboração e apreciação de um projeto de Código, como é o caso, 



segue-se uma série de atos lesivos ao processo legislativo que o maculam em seu 

cerne, desconstituindo-o como resultado do processo democrático do exercício 

parlamentar de elaboração de leis. Veja-se uma rápida síntese em sequência: 

1) Não houve a obrigatória instauração necessária de uma Comissão 

Especial; 

2) O referido Grupo de Trabalho não contou com a participação 

proporcional dos partidos políticos; 

3) Não houve sequer qualquer deliberação pelos membros do referido 

agrupamento; 

4) Apresentou-se e admitiu-se Requerimento de Urgência absolutamente 

incabível em caso de projetos de código; 

5) Os parlamentares viram-se absoluta e concretamente impossibilitados 

inclusive de ler o texto projeto do novo Código Eleitoral, tendo em 

vista tratar-se de matéria extremamente extensa e cuja versão a ser 

apreciada em Plenário foi oficialmente apresentada poucas horas antes 

de ir à votação. 

 

Entretanto, para a devida observância do Estado Democrático de Direito, 

é necessário o respeito às regras previamente estabelecidas, sem a utilização de 

subterfúgios que possam deslegitimar a atividade estatal. Dessa forma, as regras 

contidas na Constituição e no Regimento Interno da Casa Legislativa Federal 

precisam funcionar como proteção contra os abusos que estão ocorrendo na 

elaboração desse diploma normativo eleitoral. 

Com a exposição da afronta direta ao dispositivo constitucional, tem-se a 

urgente incidência de competência deste e. Supremo Tribunal Federal. 

Além da formação da comissão em matéria específica, faz-se mister 

estabelecer que a nossa Constituição traz, em seu bojo o Direito Subjetivo do 

Congressista à discussão do projeto de lei. 



Nesse sentido, importa destacar que a tramitação do devido processo 

legislativo tem sede constitucional e é imperiosa sua observância, em específico, 

dos arts. 64 e 65. 

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de 

iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal 

Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara 

dos Deputados. 

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto 

pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado 

à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou 

arquivado, se o rejeitar. 

A partir dos fatos narrados nesta peça, evidencia-se, de modo direto e sem 

espaço para dúvidas, a transgressão das regras constitucionais previstas para a 

elaboração de um verdadeiro projeto de Código, que por sua natureza e 

complexidade, atrai todo um regime de tramitação que lhe é conferido pelo 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados e que lhe é próprio. 

É preciso frisar que o Regimento Interno da Câmara dos Deputados dá aos 

Projetos de Código tratamento tão especial quanto o faz em relação às Propostas 

de Emenda à Constituição, aos Projetos de Iniciativa do Presidente da República 

Com Solicitação de Urgência e aos Projetos de Consolidação de textos legais.  

Tanto assim que dedica um título inteiro a esses tipos de proposição 

legislativa, dividindo-o em capítulos específicos para cada uma delas. Trata-se 

do Título VI do referido Regimento Interno, que se denomina Das Matérias 

Sujeitas a Disposições Especiais.  

Há, portanto, disposições específicas, contidas em capítulo próprio do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que regulamentam de forma 



minudente o devido processo legislativo de Projetos de Código (artigos 205 a 

211)6.  

 

6  CAPÍTULO III - DOS PROJETOS DE CÓDIGO 

 

 Art. 205. Recebido o projeto de código ou apresentado à Mesa, o Presidente comunicará 

o fato ao Plenário e determinará a sua inclusão na Ordem do Dia da sessão seguinte, sendo 

publicado e distribuído em avulsos.  

 § 1º No decurso da mesma sessão, ou logo após, o Presidente nomeará Comissão Especial 

para emitir parecer sobre o projeto e as emendas.  

 § 2º A Comissão se reunirá no prazo de duas sessões a partir de sua constituição, para 

eleger seu Presidente e três Vice-Presidentes.  

 § 3º O Presidente da Comissão designará em seguida o Relator-Geral e tantos Relatores-

Parciais quantos forem necessários para as diversas partes do código.  

 § 4º As emendas serão apresentadas diretamente na Comissão Especial, durante o prazo 

de vinte sessões consecutivas contado da instalação desta, e encaminhadas, à proporção que 

forem oferecidas, aos Relatores das partes a que se referirem.  

 § 5º Após encerrado o período de apresentação de emendas, os Relatores-Parciais terão o 

prazo de dez sessões para entregar seus pareceres sobre as respectivas partes e as emendas que a 

eles tiverem sido distribuídas.  

 § 6º Os pareceres serão imediatamente encaminhados ao Relator-Geral, que emitirá o seu 

parecer no prazo de quinze sessões contado daquele em que se encerrar o dos Relatores-Parciais.  

 § 7º Não se fará a tramitação simultânea de mais de dois projetos de código. (Parágrafo 

acrescido pela Resolução nº 33, de 1999) 

 § 8º A Mesa só receberá projeto de lei para tramitação na forma deste capítulo, quando a 

matéria, por sua complexidade ou abrangência, deva ser apreciada como código. (Parágrafo 

acrescido pela Resolução nº 33, de 1999) 

 

 Art. 206. A Comissão terá o prazo de dez sessões para discutir e votar o projeto e as 

emendas com os pareceres.  

 Parágrafo único. A Comissão, na discussão e votação da matéria, obedecerá às seguintes 

normas:  

 I - as emendas com parecer contrário serão votadas em globo, salvo os destaques 

requeridos por um décimo dos Deputados, ou Líderes que representem este número;  

 II - as emendas com parecer favorável serão votadas em grupo para cada Relator-Parcial 

que as tiver relatado, salvo destaque requerido por membro da Comissão ou Líder;  

 III - sobre cada emenda destacada, poderá falar o Autor, o Relator-Geral e o Relator-

Parcial, bem como os demais membros da Comissão, por cinco minutos cada um, improrrogáveis;  

 IV - o Relator-Geral e os Relatores-Parciais poderão oferecer, juntamente com seus 

pareceres, emendas que serão tidas como tais, para efeitos posteriores, somente se aprovadas pela 

Comissão;  

 V - concluída a votação do projeto e das emendas, o Relator-Geral terá cinco sessões para 

apresentar o relatório do vencido na Comissão.  
 

 Art. 207. Publicados e distribuídos em avulsos, dentro de duas sessões, o projeto, as 

emendas e os pareceres, proceder-se-á à sua apreciação no Plenário, em turno único, obedecido 

o interstício regimental.  



Essas disposições deveriam impedir que a tramitação da referida proposta 

ocorresse da forma como já se deu até o momento, com seu envio ao Plenário da 

Câmara dos Deputados sem que ao menos que fosse apreciada por Comissão 

Especial. 

 

 § 1º Na discussão do projeto, que será uma só para toda a matéria, poderão falar os 

oradores inscritos pelo prazo improrrogável de quinze minutos, salvo o Relator-Geral e os 

Relatores-Parciais, que disporão de trinta minutos.  

 § 2º Poder-se-á encerrar a discussão mediante requerimento de Líder, depois de 

debatida a matéria em cinco sessões, se antes não for encerrada por falta de oradores.  

 § 3º A Mesa destinará sessões exclusivas para a discussão e votação dos projetos de 

código.  

 

 Art. 208. Aprovados o projeto e as emendas, a matéria voltará à Comissão Especial, que 

terá cinco sessões para elaborar a redação final.  

 § 1º Publicada e distribuída em avulsos, a redação final será votada independentemente 

de discussão, obedecido o interstício regimental.  

 § 2º As emendas à redação final serão apresentadas na própria sessão e votadas 

imediatamente, após parecer oral do Relator-Geral ou Relator-Parcial.  

 

 Art. 209. O projeto de código aprovado será enviado ao Senado Federal no prazo de até 

cinco sessões, acompanhado da publicação de todos os pareceres que o instruíram na 

tramitação.  

 

 Art. 210. As emendas do Senado Federal ao projeto de código irão à Comissão Especial, 

que terá dez sessões para oferecer parecer sobre as modificações propostas.  

 § 1º Publicadas as emendas e o parecer, dentro de duas sessões o projeto será incluído 

em Ordem do Dia.  

 § 2º Na discussão, serão debatidas somente as emendas do Senado Federal.  

 § 3º É lícito cindir a emenda do Senado Federal para votar separadamente cada artigo, 

parágrafo, inciso e alínea dela constante.  

 § 4º O projeto aprovado definitivamente será enviado à sanção no prazo improrrogável 

de três sessões.  

 § 5º O projeto de código recebido do Senado Federal para revisão obedecerá às normas 

previstas neste capítulo. (Parágrafo acrescido pela Resolução nº 33, de 1999) 

 

 Art. 211. A requerimento da Comissão Especial, sujeito à deliberação do Plenário, os 

prazos previstos neste capítulo poderão ser:  

 I - prorrogados até o dobro e, em casos excepcionais, até o quádruplo;  

 II - suspensos, conjunta ou separadamente, até cento e vinte sessões, sem prejuízo dos 

trabalhos da Comissão, prosseguindo-se a contagem dos prazos regimentais de tramitação 

findo o período da suspensão. 



Além disso, o capítulo específico dos Projetos de Código no Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados estabelece uma série de procedimentos que 

devem compulsoriamente observados, dentre os quais se destacam: 

(i) Designação de Comissão Especial: recebido o projeto de código ou 

apresentado à Mesa, o Presidente, após comunicar o fato ao 

Plenário, deverá nomear Comissão Especial para emitir parecer 

sobre o projeto e emendas (art. 205, § 1º); 

(ii) Eleição de Presidente e Vices pela Comissão Especial: Após ser 

constituída, a Comissão Especial deverá se reunir no prazo de duas 

sessões para eleger de seu Presidente e de três Vices- Presidentes 

(art. 205, § 2º); 

(iii) Designação de Relator(es): Deverá ocorrer a designação de um 

Relator-Geral e de tantos Relatores- Parciais quanto necessários 

para as diversas partes do Código (art. 205, § 3º);   

(iv) Abertura de prazo para recebimento de emendas: Deverá ser 

aberto prazo de vinte sessões consecutivas para encaminhamento 

de emendas à Comissão Especial (art. 205, § 4º); 

(v) Abertura de prazo para apresentação de parecer(es): Encerrado o 

prazo para apresentação de emendas os Relatores- Parciais terão 

prazo de dez sessões para entrega de seus pareceres (art. 205, § 5º); 

(vi) Abertura de prazo para apresentação de parecer de eventual 

Relator-Geral:  Emitirá seu parecer no prazo de quinze sessões 

contado daquele em que se encerrar o dos Relatores-Parciais (art. 

205, § 6º); 

(vii) Abertura de prazo para discussão e votação: Na sequência, a 

Comissão Especial terá o prazo de dez sessões para discutir e votar 

o projeto e as emendas com os pareceres. (art. 206, caput) e 



(viii) Abertura de prazo para apresentação de relatório: Concluída a 

votação do projeto e das emendas, o Relator-Geral terá cinco 

sessões para apresentar o relatório do vencido na Comissão (art. 

206, par. Único, inciso V). 

Somente após vencidas as etapas acima é que a matéria poderá ser 

submetida ao Plenário, para votação em turno único, obedecido o interstício 

regimental (art. 207, caput), devendo ser destinadas sessões exclusivas para a 

discussão e votação do projeto de código (art. 207, § 3º). São determinações 

expressas e cristalinas do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.  

Pede-se vênia para reproduzi-las: 

Art. 207. Publicados e distribuídos em avulsos, dentro de 

duas sessões, o projeto, as emendas e os pareceres, proceder-

se-á à sua apreciação no Plenário, em turno único, obedecido 

o interstício regimental.  

(...) 

§ 3º A Mesa destinará sessões exclusivas para a discussão e 

votação dos projetos de código. (grifou-se) 

Nenhuma das providências acima, observe bem, Excelência, NENHUMA 

das providências acima está ocorrendo na tramitação do Projeto do novo Código 

Eleitoral (PLP 112/2021). 

Ao contrário. 

Logo após protocolada, essa matéria tão complexa já foi objeto de 

Requerimento de Urgência, tendo sido prontamente designada relatoria em 

Plenário antes de mesmo de sua aprovação, a fim que a votação pudesse ter lugar 

o quanto antes. 



Nesse caso, incabível o pedido de urgência, justamente pela natureza 

jurídica de um projeto de Código. Tal condição está confirmada, inclusive, pelas 

informações divulgadas pela própria Câmara dos Deputados. Veja-se:7 

 

 

Note-se da imagem acima que a própria Câmara dos Deputados afirma 

categoricamente ser incabível pedido de urgência quando se trata de projetos de 

Código, tal como é o caso.  

 

E que não se diga que se trata de um mero projeto de Lei Complementar 

(PLP), pois sua natureza de projeto de Código é patente. É assim denominado 

no sistema da Câmara dos Deputados e tratado por todos dessa forma. Vejam-

se alguns exemplos8: 

 

7 https://educacaoadistancia.camara.leg.br/clique_regimento/card/50 
8 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2050061; 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2292163 ; 

https://www.camara.leg.br/noticias/800165-lira-pauta-votacao-do-novo-codigo-eleitoral-para-a-

proxima-quinta-feira/ 
 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2050061
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2292163
https://www.camara.leg.br/noticias/800165-lira-pauta-votacao-do-novo-codigo-eleitoral-para-a-proxima-quinta-feira/
https://www.camara.leg.br/noticias/800165-lira-pauta-votacao-do-novo-codigo-eleitoral-para-a-proxima-quinta-feira/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vale destacar, ainda, que em entrevista coletiva9 no último dia 17 de 

agosto, o próprio presidente da Câmara dos Deputados reconheceu tratar-se de 

um projeto de código. Veja-se: 

 

- É importante que todos leiam [o projeto do Novo Código Eleitoral]. 

Ele foi protocolado e diferente do que vem sendo dito, ele não será 

açodadamente votado. Lógico que nós temos prazo para que ele já vigore 

no ano de 22, que é a questão da anualidade. Antes de outubro, ele tem que 

estar aprovado nas duas Casas. Reunimos hoje com os líderes e pedimos 

que os partidos analisem. A versão que se cria é que são 900 (novecentos) 

artigos. Olha, é um código, não é?! São várias legislações que estão 

sendo ali sistematizadas num código só.  (grifou-se e destacou-se) 

 

Neste ponto, é importante registrar que, embora tenha reconhecido 

categoricamente que a proposição sob exame é um projeto de Código, o 

Presidente da Câmara dos Deputados casuisticamente passou a negá-lo ao ser 

confrontado com a necessidade de cumprir as disposições regimentais para 

tramitar esse tipo de proposta. Foi o que ocorreu durante a votação do referido 

 

9 https://www.youtube.com/watch?v=DsIWS71V3FY – Página oficial da Câmara dos Deputados 

no YouTube, acesso em 30/08/2021. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DsIWS71V3FY


Requerimento de Urgência na data de ontem, quando umas das impetrantes 

deste Mandado de Segurança, Deputada Federal Adriana Ventura, apresentou 

Questão de Ordem pela qual questionou precisamente o recebimento do referido 

requerimento pela Mesa Diretoria da Câmara dos Deputados. Veja-se excerto da 

referida decisão. 

 

Primeiramente, ressalto que compete a esta Presidência distribuir as 

proposições recebidas pela Mesa, nos termos da combinação dos arts. 137 e 

139 do RICD. Em se tratando das disposições especiais previstas para a 

tramitação de projetos de código, é mister observar a previsão específica 

contida no § 8º do art. 205 do RICD. Logo, não basta que a proposição 

afirme tratar-se de um projeto de código, é imprescindível que a 

Presidência reconheça a complexidade ou a abrangência da matéria nela 

contida. 

Em caso semelhante, a decisão exarada na Questão de Ordem n. 528/2009 

apontou a existência de um juízo por parte da Presidência no momento da 

distribuição e que “a apreciação de uma proposição como Projeto de Código 

tem sido via excepcional de tramitação, exigida apenas em propostas 

legislativas de tal magnitude, assim como ocorreu com o Novo Código 

Civil Brasileiro”. 

A decisão da Questão de Ordem n. 528/2009 elenca, ainda, diversas outras 

proposições de relativa complexidade que seguiram o rito ordinário, quais 

sejam: o Código de Defesa do Consumidor (Projeto de Lei n. 3.683/1989), 

a Lei de Propriedade Industrial (Projeto de Lei n. 824/1991, que revogou 

integralmente o antigo Código de Propriedade Industrial, a Lei n. 5.772, 

de 1971) e o Código de Trânsito Brasileiro (Projeto de Lei n. 3.710/1993). 

Acrescento, ainda, o Novo Código Florestal (Projeto de Lei n. 1.876/1999). 

Portanto, não vislumbro razão que justifique o não recebimento e 

deliberação do Requerimento de Urgência n. 1.670/2021. 



Ademais, mesmo que o PLP n. 112/2021 contivesse matéria que ensejasse 

a tramitação especial, atualmente, há impedimento expresso à tramitação 

de novos projetos de código.  O § 7º do art. 205 do RICD estabelece que 

apenas dois projetos de código podem tramitar simultaneamente. No 

momento, já tramitam, na Casa, os Projetos de Lei n. 8.045/2010 (Código 

de Processo Penal) e n. 1.978/2019 (Código de Processo Eleitoral). 

Nesses termos, tenho por respondida a presente Questão de Ordem. 

 

Como todo respeito, Excelência, não assiste razão sob nenhum prisma que 

se analise o posicionamento acima. Isso porque não existe projeto de código 

como tipologia de proposta legislativa. Mas embora não exista formalmente 

essa categoria de proposição (projeto de Código), a própria Câmara dos 

Deputados possui precedente para a conceituação de uma proposta como 

projeto como de Código. Veja-se que essa descrição coaduna-se plenamente ao 

caso concreto e à descrição exarada na declaração do Presidente da Câmara dos 

Deputados na entrevista coletiva transcrita acima.  

 

Sessão do dia 19/06/1990 

Em fala pela ordem, contraditou a fala do deputado Gerson Perez 

que se referia sobre: o regime de tramitação das proposições, 

destacando quais matérias são urgentes e concluía que aos 

projetos de código, de acordo com o regimento; não poderia ser 

aplicado o regime de urgência e pedia que fosse negada a urgência 

requerida a votação do projeto de código de defesa do consumidor. 

Ao contraditar, Michel Temer afirmou que, muito embora utilize-

se a expressão código para se referir ao projeto de lei de defesa do 

consumidor, tal utilização seria imprópria, pois os códigos têm, 

nos termos da constituição, a intenção de reunir todas as 



legislações esparsas sobre determinada matéria, como o Código 

Civil e outros. (...) (grifou-se) 

 

Reunir todas as legislações esparsas sobre determinada matéria, 

Excelência, é precisamente o que ocorre no caso concreto, como bem salientou 

o presidente da Câmara dos Deputados na entrevista coletiva reproduzida 

acima, quando – repita-se – reconheceu que por essa razão e pela complexidade 

da matéria, trata-se de um projeto de código. 

Ademais, Excelência, ao afirmar-se que a Presidência da Câmara dos 

Deputados precisaria conferir a complexidade do projeto para se configurar 

como Código, no presente caso, tenta-se minimizar todas as grandes inovações 

da proposta sob exame. Vejam-se apenas alguns exemplos: 

1) Eliminação das sobras para cargos proporcionais; 

2) Regime diferenciado de contratação pelos partidos políticos com base 

na Lei 8112/90; 

3) Mudanças profundas na prestação de contas anuais dos partidos 

políticos; 

4) Mudanças profundas no regime de inelegibilidades (quarentena); 

5) Mudanças profundas na questão da propaganda partidária e das 

pesquisas de opinião pública; 

6) Todo um novo Código de Processo Eleitoral. 

Ou seja, não se trata de mera sistematização das normas eleitorais, como 

se afirma, mas sim de uma verdadeira reforma de todo o sistema normativo 

eleitoral, condição reconhecida pelas forças políticas inclusive durante a 

votação do requerimento de urgência. 

Além disso, a decisão na Questão de Ordem formulada afirma que o 

Código de Trânsito Brasileiro não teve tramitação especial. Isso não confere com 



a realidade, tanto é assim que consta nos registros oficiais a determinação de 

instauração de uma Comissão Especial:10 Veja-se: 

 

Outro ponto que merece destaque e que comprova a disposição da 

Presidência da Casa em se evadir das regras regimentais é o contido no § 7º do 

art. 205 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados estabelece que apenas 

dois projetos de código podem tramitar simultaneamente, citando-se o Projeto 

de Código de Processo Eleitoral, que já consta do atual Projeto de Lei 

Complementar 112, de 2021. 

Fosse esse o empecilho, Excelência, bastaria aproveitar a Comissão 

Especial já existente para elaboração do Projeto de Código Processual Eleitoral 

(Projeto de Lei n°1.978/2019). Veja-se:11 

 

Como se vê, estamos, portanto, sem sobra de dúvida diante de um 

verdadeiro projeto de Código e o reconhecimento dessa realidade não pode 

ficar a cargo da mera conveniência de momento do presidente da Câmara dos 

Deputados.  

 

10 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=25590 
11 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196514 



Ademais, a própria Câmara dos Deputados tem precedentes em que se 

reconhece o não-cabimento de pedido de urgência para projetos de Código. Veja-

se nesse caso em que se debate um projeto de consolidação de leis que, a 

exemplos dos projetos de código, também possui regime de tramitação especial: 

 

Ementa decisão: Trata-se da Questão de Ordem n. 404/2018, 

apresentada pela Senhora Deputada Alice Portugal em Sessão 

Deliberativa Extraordinária realizada em 2 de abril de 2018, por 

meio da qual se insurge contra a apreciação do Requerimento n. 

8.338/2018, que solicita urgência para o Projeto de Lei n. 

7.078/2002. A autora sustenta que o Projeto de Lei n. 7.078/2002 está 

sujeito ao regime especial de tramitação previsto no art. 212 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados - RICD, tendo em 

vista tratar-se de projeto de consolidação, o que impediria conferir-

lhe a urgência do art. 155 do RICD. Nesse sentido, pleiteia seja 

"imediatamente denegada a urgência", bem como seja o aludido 

Requerimento retirado de pauta. É o relatório. Decido. É certo que, 

para as proposições consideradas de natureza especial, somente 

se aplicam as regras gerais de tramitação quando não colidirem 

com o regime especial a elas impostas. Em relação aos projetos de 

lei de consolidação, tais normas estão elencadas nos arts. 212 e 213 

do RICD. Devido à natureza da consolidação das leis, não é 

aconselhável que sua tramitação se dê de modo acelerado. O 

próprio art. 212 do RICD estabelece, no § 2º, que "o Grupo de 

Trabalho de Consolidação das Leis, recebido o projeto de 

consolidação, fá-lo-á publicar no Diário Oficial e no Diário da 

Câmara dos Deputados, a fim de que, no prazo de trinta dias, a ele 

sejam oferecidas sugestões, as quais, se for o caso, serão 

incorporadas ao texto inicial, a ser encaminhado, em seguida, ao 



exame da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania", 

norma essa que conflita diretamente com o regime de urgência 

previsto no art. 155 do RICD. (...) Pelos motivos expostos, foi o 

Requerimento n. 1.770/2011, que solicitava "urgência para o PL 

2277/1999 - Consolidação da Legislação Eleitoral e demais Leis 

alteradoras e correlatas", devolvido ao seu autor, em despacho da 

Presidência exarado em 22 de agosto de 2011. Nesse sentido, 

assiste razão à autora, razão pela qual, resolvendo a presente 

Questão de Ordem, determino seja o Requerimento n. 8.338/2018 

devolvido ao seu primeiro subscritor, nos termos do art. 137, § 1º, 

II, "c", do RICD, por ser antirregimental. Publique-se. Oficie-se. 

(Questão de Ordem 404 / 2018 55ª Legislatura (02/04/2018). (grifou-

se) 

A tramitação dessa matéria exige, portanto, a instauração de uma 

Comissão Especial, a observância de todos os prazos estabelecidos nesse regime 

de tramitação, bem como veda a possibilidade de adoção de regime de urgência 

para votação de seu texto, sob pena de clara violação regimental e de atentado ao 

processo legislativo parlamentar. 

Neste passo, é importante reconhecer que as disposições especiais 

trazidas no Regimento Interno da Câmara dos Deputados para proposições que 

veiculem Projeto de Código não são meras formalidades ou caprichos 

regimentais. Muito ao contrário.  

Essas previsões têm sua razão de ser pela relevância desses instrumentos, 

para que obedeçam processo legislativo cuidadoso e democrático, aberto à 

participação proporcional dos partidos políticos e ao acompanhamento da 

sociedade, dado que disciplinam todo um ramo do Direito, sistematizando as 

normas de determinados setores das relações sociais e econômicas de forma a 

conferir racionalidade e coerência, servindo ainda como importantes vetores de 



propagação de conceitos e valores, cuja discussão legislativa, dessa forma, deve 

ser a mais ampla e menos açodada possível12. 

Para cumprimento do mandamento constitucional, portanto, a matéria 

deve comportar amplo debate, visto que não é urgente e tampouco prioritária.  

Tanto não é urgente que o País tranquilamente realizou eleições há 

poucos meses, em plena pandemia. E, evidentemente, também não é 

prioritária, pelos próprios efeitos e desafios da crise sanitária, esses sim 

verdadeiramente prioritários. 

A inobservância do devido processo legislativo, ademais, já gerou 

prejuízo real e efetivo às garantias constitucionalmente asseguradas à minoria, 

o que fere o mandamento de discussão previsto no art. 64 da Constituição 

Federal, especialmente imperativo quando de projetos de Código. 

Tome-se como exemplo as emendas ao Projeto de Código em análise que 

deixaram de ser apresentadas por não contarem com apoiamento necessário para 

serem submetidas diretamente em Plenário, uma vez que – conforme o § 4º do 

artigo 120 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados – emendas a matéria 

submetida a regime de urgência somente podem ser apresentadas quando 

subscritas por um quinto dos deputados. Veja-se: 

Art. 120. As emendas de Plenário serão apresentadas: 

(...) 

 

12 Neste ponto, é necessário ressaltar, ainda, que o parecer do referido projeto, que apresenta o 

texto oficial para análise por parte dos parlamentares não foi sequer publicado no site da Câmara 

dos Deputados até a votação do Requerimento de Urgência nº 1670/2021 no final da tarde do dia 

31 de agosto. Todas as versões analisadas até o presente momento, portanto, são informais. Ou 

seja, trata-se de um projeto de código com mais 900 (novecentos) artigos e não há sequer um 

parecer oficial publicado que possa embasar uma análise adequada por parte dos parlamentares. 

É forçoso reconhecer, Excelência, que ainda que tal parecer fosse publicado imediatamente, não 

haveria tempo hábil para análise adequada até o próximo dia 02 de setembro. 



§ 4º As proposições urgentes, ou que se tornarem urgentes em 

virtude de requerimento, só receberão emendas de Comissão ou 

subscritas por um quinto dos membros da Câmara ou 

Líderes que representem este número, desde que apresentadas 

em Plenário até o início da votação da matéria. (destacou-se) 

 

Tal exigência inexiste para a submissão de emendas a projetos de Código 

que, observado o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tramitem em 

Comissão Especial, os quais podem ser emendados individualmente, conforme 

o §4 do artigo 205 do mesmo regimento13. 

Por essa razão, alguns dos autores do presente writ não conseguiram 

apresentar suas emendas ao referido projeto. O prejuízo é, portanto, concreto, 

individualizável e demonstrável.  

Resta, portanto, plenamente evidenciado que o descumprimento do rito 

regimental, imperioso neste caso, provocou nítida supressão de prerrogativas 

parlamentares, violando o devido processo legislativo. O açodamento do rito 

gerou prejuízos efetivos ao mandamento constitucional de discussão ampla e 

com participação da minoria parlamentar. 

Ao descumprir as previsões específicas para tramitação de Projetos de 

Códigos, portanto, a Presidência da Câmara dos Deputados e sua Mesa Diretora 

atentam contra princípios estabelecidos na Constituição Federal, que 

resguardam o devido processo legislativo, previstos nos artigos 59 a 69 da Carta 

 

13 Art. 205. Recebido o projeto de código ou apresentado à Mesa, o Presidente comunicará o fato 

ao Plenário e determinará a sua inclusão na Ordem do Dia da sessão seguinte, sendo publicado 

e distribuído em avulsos: 

§ 4º As emendas serão apresentadas diretamente na Comissão Especial, durante o 

prazo de vinte sessões consecutivas contado da instalação desta, e encaminhadas, à proporção 

que forem oferecidas, aos Relatores das partes a que se referirem. 



Magna, cuja violação autoriza a interferência do Supremo Tribunal Federal, 

guardião máximo da autoridade dos princípios e normas constitucionais.  

Nesse sentido, confira-se decisão dessa Suprema Corte no MS 24.831/DF, 

cujo excerto da ementa transcreve-se a seguir: 

(...) O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as 

franquias constitucionais e para garantir a integridade e a 

supremacia da Constituição, desempenha, de maneira 

plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a 

própria Carta da República, ainda que essa atuação 

institucional se projete na esfera orgânica do Poder 

Legislativo. Não obstante o caráter político dos atos 

parlamentares, revela-se legítima a intervenção 

jurisdicional, sempre que os corpos legislativos 

ultrapassem os limites delineados pela Constituição ou 

exerçam as suas atribuições institucionais com ofensa a 

direitos públicos subjetivos impregnados de qualificação 

constitucional e titularizados, ou não, por membros do 

Congresso Nacional (...)” (MS 24.831/DF, Rel. Min. Celso de 

Mello, Tribunal Pleno, DJ 04.08.2006) (grifou-se) 

No pano de fundo dessa constatação, está a compreensão procedimental 

de democracia esposada por Norberto Bobbio como a única forma de governo 

contraposta a opções e práticas autoritárias e que necessariamente deve dar-se 

como “um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está 

autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos”. 

É uníssono que membros do Poder Legislativo devem pautar-se pela 

autocontenção e evitar tanto quanto possível buscar socorro no Poder Judiciário. 

Ocorre, no entanto, que  a existência de tão graves desvios, não apenas 



regimentais, mas sobretudo jurídico-constitucionais no curso do processo 

legislativo de tamanha importância, como o que se analisa no presente caso, mais 

do que justificar, vindica plenamente o exercício por essa Suprema Corte da 

atividade de controle jurisdicional sobre abusos legislativos perpetrados pelo 

polo passivo deste writ, sem que se caracterize – em absoluto – situação de 

ilegítima interferência na esfera orgânica de outro Poder da República. 

A necessária atuação desse Supremo Tribunal não configura, portanto, sob 

nenhum aspecto, indevida intromissão em assunto interna corporis de outro 

Poder, mas da imperativa e irrenunciável defesa constitucional do direito 

parlamentares ao devido processo legislativo. 

 

DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

O art. 7º, III, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, autoriza que o juiz 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante 

e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida. 

 Faz-se necessária, portanto, a intervenção do Supremo Tribunal Federal a 

fim de que seja anulada decisão da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que 

deferiu o Requerimento de Urgência nº 1670, de 2021,  assim como todos os 

trâmites legislativos subsequentes e dela decorrentes, com a devida 

determinação de que seja constituída Comissão Especial para apreciar o referido 

Projeto de Lei Complementar nº 112, de 2021, devendo ser observado o rito 

legislativo próprio para Projetos de Código, conforme estabelecido nos artigos 

205 a 211 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Os requentes lamentam reconhecer, Excelência, que o fumus boni iuris e o 

periculum in mora estão patentes no contexto em tela.  



Em primeiro lugar porque a violação aos direitos dos requerentes foi 

amplamente comprovada, com base nas alegações de fato e de direito.  

Em segundo lugar, porque o perigo de dano maior é manifesto, tendo em 

vista que o mérito do referido projeto de Código pode ser votado posto em 

votação no Plenário da Câmara dos Deputados a qualquer momento, tendo em 

vista: (i) a aprovação do referido Requerimento de Urgência na noite de ontem; 

(iii) o disposto no caput do artigo 157 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados14; e (iii) as declarações públicas de seu presidente dando conta de que 

estabeleceu o próximo dia 02 de setembro como data limite para que essa Casa 

delibere sobre o mérito da proposta em questão15.  

Caso isso ocorra, a matéria será remetida ao Senado Federal, ferindo então 

de morte o direito parlamentar subjetivo – líquido e certo – ao devido processo 

legislativo constitucional.  

 A perspectiva de que a matéria seja definitivamente posta em 

deliberação nas próximas horas acentua a já dramática urgência da atuação 

desse Supremo Tribunal Federal ante o grave risco de agravamento das 

consequências das violações já consumadas.  

 

DO PEDIDO 

  Pelas razões de fato e de direito anteriormente aduzidas, requer-se 

a V. Exa.: 

(i) Seja concedida a tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada inaudita altera parte, nos termos 

 

14 Art. 157. Aprovado o requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão na sessão 

imediata, ocupando o primeiro lugar na Ordem do Dia. 
15 https://www.camara.leg.br/noticias/800165-lira-pauta-votacao-do-novo-codigo-eleitoral-para-

a-proxima-quinta-feira/ 



dos arts. 7º, §5º, da Lei 12.016/09 e 300 do CPC, a fim 

de que seja anulada decisão da Mesa Diretora da 

Câmara dos Deputados que recebeu o 

Requerimento de Urgência nº 1670/2021, assim 

como todos os trâmites legislativos subsequentes e 

dela decorrentes, com a devida determinação de 

constituição de Comissão Especial e observância do 

rito legislativo para Projetos de Código estabelecido 

nos artigos 205 a 211 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados; 

(ii) A citação da Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados e de seu Presidente, para que cumpram 

a liminar e prestem informações;  

(iii) Que seja dada ciência, nos termos do inciso II do art. 

7º da Lei nº 12.016/09, à Advocacia-Geral da União, 

para, querendo, ingressar no feito;  

(iv) Seja intimado o Ministério Público, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09; 

(v) Seja confirmada a decisão liminar em acórdão 

definitivo pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal. 

 

  O requerente protesta, ainda, pela produção de todas as provas 

admitidas em direito, especialmente a documental suplementar. 

  Dá-se à presente causa o valor de R$ 1.000,00 para fins meramente 

fiscais. 

Nestes termos, 



Pede deferimento 

São Paulo, 01 de setembro de 2021. 

 

Marcelo Issa 

OAB/SP 269.306 

 

Irapuã Santana 

OAB/SP 341.538 
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