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MANDADO DE SEGURANÇA N. 38.216/DF

AGRAVANTES:	 Alessandro Vieira
Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser

AGRAVADOS:	 Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal
RELATOR:	 Ministro Ricardo Lewandowski

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

PARECER

Mandado de segurança. Controle de constitucionalidade. Separação de poderes.

1. O controle de constitucionalidade preventivo jurisdicional é exceção no direito
brasileiro. Não é sempre que o parlamentar tem o direito público subjetivo de
provocar o Supremo Tribunal Federal em sede de mandado de segurança.
2. A possibilidade constitucional de o Poder Judiciário verificar a compatibilidade
entre leis e a Constituição decorre da supremacia da Constituição, e não da
subordinação de um dos três Poderes a qualquer dos demais. A harmonia entre os
Poderes exige um funcionamento de freios e contrapesos aptos a equilibrar o
funcionamento da Política dentro das balizas do Direito.
3. Os agentes políticos cumprem a Constituição ao se interrelacionarem
politicamente nas suas competências, que compreendem ações e inações admitidas
pela Constituição, no tempo próprio da política quando não fixados prazos
jurídicos pelo texto constitucional.
4. A Constituição tanto reconhece mecanismos de freios e contrapesos entre os
Poderes, quanto esferas próprias de cada um deles preservadas de intervenções
exógenas dos demais.
S. O respeito aos atos lnternd corporis do Poder Legislativo, desde sempre
assegurado na jurisprudência constitucional, é um imperativo democrático e
essencial ao funcionamento livre das Instituições. O auto-governo de cada um dos
Poderes é pressuposto lógico da harmonia entre esses e do sistema de freios e
contrapesos.
6. As pautas de trabalho de cada um dos Poderes são espaço de economia interna,
controláveis internamente, sem comportarem interferência exógena a não ser
quando fundada em expresso comando normativo da Constituição.

Parecer pelo desprovimento do recurso.
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1. Trata-se de agravo interno contra decisão do eminente ministro relator que

não conheceu do writ, eis que: (i) não reconheceu legitimidade ativa dos impetrantes;

(ii) não reconheceu a existência de direito líquido e certo; (iii) o ato impugnado se

afigura complexo (fruto de atuação combinada do Executivo e do Legislativo)

insuscetível de sindicabilidade pelo Poder Judiciário; (iv) as normas regimentais das

casas legislativas possuem natureza 'nterna corporis' (v) o "poder de agenda" não é

suscetível de controle jurisdicional; e (vi) "a pretensão dos impetrantes não se enquadra

nos estreitos pressupostos de admissibilidade do niandamus, ante a ausência de

liquidez e certeza do direito por eles pleiteado'

2. Insatisfeitos com a decisão, os impetrantes, no agravo interno ora interposto,

alegaram: (i) legitimidade ativa dos impetantes; (ii) ofensa direta à Constituição

Federal e ao Regimento Interno do Senado Federal; e (iii) necessidade de intervenção

do Supremo Tribunal Federal,

3. É o relatório do essencial.

- II -

4. No Brasil, a regra é o controle de constitucionalidade do tipo repressivo
jurisdicional. 1 O Supremo Tribunal Federal, de modo até então pioneiro, criou a
possibilidade de permitir ao parlamentar a provocação do Supremo Tribunal Federal
via mandado de segurança para questionar o processo legislativo quando se estava
tratando de proposta de emenda constitucional que não deveria tramitar.

S.	 O leading case foi o mandado de segurança n. 20257, julgado sob a égide da
Constituição de 1969. Afirmou na ocasião o Mm, Moreira Alves:

"Diversa, porém, são as hipóteses como a presente, em que a vedação
constitucional se dirige ao próprio processamento da lei ou da emenda,
vedando a sua apresentação (como é o caso previsto no parigrafo único do
artio 57) ou a sua deliberação (como na espécie). Aqui; a

Na doutrina: "Contudo, excepcionalmente e só pela via concreta, admite-se o controle judicial
preventivo, para defender a observância do devido processo legislativo' Juliano Taveira Bernardes e
Olavo Augusto Vianna Alves Ferreira, Direito constitucional tomo 1 - teoria da constituição, 2018,
p.324.
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inconstitucionalidade diz respeito ao próprio andamento do processo
1egi1ativo, e isso porque a Constituição não quer - em face  da gravidade
dessas deliberações, se consumadas - que sequer se chegue . deliberação,
proibindo-a taxativamente. A inconstitucionalidade, neste caso, ji exite
antes de o projeto ou dei proposta se transformarem em lei ou em emenda
constitucional, porque o próprio processamento fi desrespeita,
frontalmente, a Constituição." [trecho do voto proferido no MS 20257,
publicação no DJ de 27.02.81, ementário n.° 1.201-2]

6. Desse trecho clássico do constitucionalismo brasileiro, extrai-se a simplicidade
do raciocínio desenvolvido pelo Ministro Moreira Alves: o parlamentar tem o direito
líquido e certo de não votar projeto de lei ou proposta de emenda constitucional que
viole o devido processo legislativo previsto constitucionalmente ou que seja tendente a
abolir cláusula pétrea. 2

7. E aqui nesse ponto, é mister destacar a expressão "tendente" 3, que comprova a
tese de que a melhor interpretação migra para o entendimento de que basta a proposta
de emenda constitucional ameaçar extinguir cláusulas pétreas para que surja a
possibilidade de uso do writ pelo parlamentar.

2No MS 32033 essa posição do STF foi ratificada: "Ementa: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE
PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle
jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei (controle preventivo de normas em
curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é "a legitimidade do
parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de
coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com
disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo" (MS 24.667, Pleno, Mm. Carlos
Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas excepcionais situações, em que o vício de inconstitucionalidade está
diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a impetração de
segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já efetivamente
concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente
de sua final aprovação ou não. 2. Sendo inadmissível o controle preventivo da constitucionalidade
material das normas em curso de formação, não cabe atribuir a parlamentar, a quem a Constituição
nega habilitação para provocar o controle abstrato repressivo, a prerrogativa, sob todos os aspectos
mais abrangente e mais eficiente, de provocar esse mesmo controle antecipadamente, por via de
mandado de segurança. 3. A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de
formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um sistema de controle
preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros Poderes da República, sem
justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos,
inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca
possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do
exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto,
se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de
responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar
em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe
validade, retirando-a do ordenamento jurídico. 4. Mandado de segurança indeferido." [acórdão
publicado em 18.02.141
3 CF/88, art. 60, § 40
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8, Há, na visão do Supremo Tribunal Federal, direito público subjetivo do
parlamentar ao devido processo legislativo, isto é, "exige-se demonstração da existência
de parâmetro constitucional em tese violado como condição ao conhecimento de
impetrações destinadas a pleitear controle jurídico da atividade política parlamentar,
assim como invocação de direito público subjetivo, titularizado por parlamentar e
subsumível a direito líquido e certo, que tenha sido supostamente violado pelo ato
estatal, ( ... )" [parte da ementa do Ag. Reg. no MS 37.072, rel. mm . Rosa Weber, DJe de
15,09.20].

9. Sem a necessidade de discutir a genialidade da construção pretoriana, certo é
que esse precedente não abriu a jurisdição do Supremo Tribunal Federal para que os
parlamentares pudessem levar toda e qualquer discussão surgida no âmbito das casas
legislativas para a corte.

10. É que nem todas as matérias são sindicáveis pelo Poder Judiciário.

11. Admitir que o controle de constitucionalidade se presta a isso, significaria
desvirtuar a própria essência do princípio da separação dos poderes.

12. A possibilidade constitucional de o Poder Judiciário verificar a
compatibilidade entre leis e a Constituição decorre da supremacia da Constituição, e
não da subordinação de um dos três Poderes a qualquer dos demais. A harmonia entre
os Poderes exige um funcionamento de freios e contrapesos aptos a equilibrar o
funcionamento da Política dentro das balizas do Direito.

13. Os agentes políticos cumprem a Constituição ao se interrelacionarem
politicamente nas suas competências, que compreendem ações e inações admitidas pela
Constituição, no tempo próprio da política quando não fixados prazos jurídicos pelo
texto constitucional.

14. A Constituição tanto reconhece mecanismos de freios e contrapesos entre os
Poderes, quanto esferas próprias de cada um deles preservadas de intervenções
exógenas dos demais poderes.

15. O respeito aos atos interna corporis do Poder Legislativo, desde sempre
assegurado na jurisprudência constitucional, é um imperativo democrático e essencial
ao funcionamento livre das Instituições. O auto-governo de cada um dos Poderes é
pressuposto lógico da harmonia entre esses e do sistema de freios e contrapesos.
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16. As pautas de trabalho de cada um dos Poderes são espaço de economia
interna, controláveis internamente, sem comportarem interferência exógena a não ser
quando fundada em expresso comando normativo da Constituição.

17. Como se viu, o Supremo Tribunal Federal admite mandado de segurança para
impedimento de tramitação de emenda constitucional que atente contra cláusula
pétrea porque se trata de expressa vedação constitucional: "Não será objeto de
deliberação a proposta de emenda tendente a..,' 4Em casos que tais a Suprema Corte
entende presente direito subjetivo dos membros do Parlamento a que não ocorra a
tramitação do projeto de emenda à Constituição. Nessa hipótese a intervenção
proibitiva pelo Poder Judiciário decorre diretamente do texto da Constituição.

18,	 De outro lado, o funcionamento do Poder Legislativo é auto-regulado pelas
Casas Legislativas que se auto-disciplinam com regras próprias e instâncias suas de
afirmação de seu conteúdo, exigibilidade e aplicação. A política preside as relações
internas do Poder Legislativo, com sua normatividade intestina, respeitadas balizas
constitucionais, quando a Constituição é expressa. A autonomia do Poder Legislativo é
a regra, as hipóteses de intervenção externa são excepcionais e exigem determinação
constitucional frontalmente violada.

19. Dessa forma, há alguns atos do processo legislativo que não podem ser
analisados em sede de controle jurisdicional, sob pena de configurar invasão das
competências legislativas pelo Judiciário. Assim, em geral, o Supremo Tribunal Federal
não aprecia atos interna corporis (e. g. sistemática de apreciação de recursos pela
Câmara dos Deputados no procedimento abreviado, STF - MS25588-AgR; ou
controvérsia puramente regimental, STF - MS 24356).

20. Em outros termos, não se admitem causas de pedir em sede de mandado de
segurança fundadas no descumprimento de regimentos internos das casas legislativas,
pois tais normas se inserem no campo interna corpor1, que "só pode encontrar solução
no âmbito do Poder_Legislativo'5
4CF/88, art. 60, 40,

O leading case é o MS 22,503, acórdão publicado em 6.6.97: "EMENTA: MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, RELATIVO À TRAMITAÇÃO DE EMENDA CONSTITUCIONAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIVERSAS NORMAS DO REGIMENTO INTERNO E DO
ART. 60, § 5), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR: IMPETRAÇÃO NÃO
CONHECIDA QUANTO AOS FUNDAMENTOS REGIMENTAIS, POR SE TRATAR DE
MATÉRIA INTERNA CORPORIS QUE SÓ PODE ENCONTRAR SOLUÇÃO NO ÂMBITO
DO PODER LEGISLATIVO, NÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO;
CONHECIMENTO QUANTO AO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MÉRITO:
REAPRESENTAÇÃO, NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA, DE PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, QUE MODIFICA O SISTEMA DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇÃO E DÁ OUTRAS
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21. Cabe a ressalva de que não se trata de fazer uso da tese da insindicabilidade
das questões políticas6, não é isso. Mas sim de reconhecer que existem alguns atos
exclusivos do Legislativo.

22. E foi exatamente nesse contexto constitucional que o eminente relator,
trazendo precedentes do Supremo Tribunal Federal, assentou que "a imposição de tal
exigência ao Congresso Nacional, pelo Judiciário, significaria subtrair do Legislativo o
'poder de agenda que se encontra ínsito na ampla autonomia que a Carta Magna
confere a esse Poder'

23. Na linha aliás do que já definido pelo Supremo Tribunal Federal:

(.•.)
- Essa fórmula interpretativa constitui reação legítima ao inadmissível
controle hegemônico, pelo Presidente da República, do poder de agenda do
Congresso Nacional, pois tem a virtude de devolver às Casas legislativas esse
mesmo poder de agenda, que traduz prerrogativa institucional das mais
relevantes, capaz de permitir à instituição parlamentar - livre da indevida
ingerência de práticas de cesarismo governamental pelo Chefe do Executivo
(representadas pelo exercício compulsivo da edição de medidas provisórias)
- o poder de selecionar e de apreciar, de modo inteiramente autônomo, as
matérias que considere revestidas de importância política, social, cultural,
econômica e jurídica para a vida do País, o que ensejará - na visão e na perspectiva

PROVIDÊNCIAS (PEC N° 33-A, DE 1995). 1 - Preliminar, 1, Impugnação de ato do Presidente da
Câmara dos Deputados que submeteu a discussão e votação emenda aglutinativa, com alegação de que,
além de ofender ao par. único do art. 43 e ao § 3 0 do art. 118, estava prejudicada nos termos do inc. VI
do art. 163, e que deveria ter sido declarada prejudicada, a teor do que dispõe o n. 1 do inc. 1 do art. 17,
todos do Regimento Interno, lesando o direito dos impetrantes de terem assegurados os princípios da
legalidade e moralidade durante o processo de elaboração legislativa. A alegação, contrariada pelas
informações, de impedimento do relator - matéria de fato - e de que a emenda aglutinativa inova e
aproveita matérias prejudicada e rejeitada, para reputá-la inadmissível de apreciação, é questão interna
corporis do Poder Legislativo, não sujeita à reapreciação pelo Poder Judiciário. Mandado de segurança
não conhecido nesta parte. 2. Entretanto, ainda que a inicial não se refira ao § 5 0 do art. 60 da
Constituição, ela menciona dispositivo regimental com a mesma regra; assim interpretada, chega-se à
conclusão que nela há ínsita uma questão constitucional, esta sim, sujeita ao controle jurisdicional.
Mandado de segurança conhecido quanto à alegação de impossibilidade de matéria constante de
proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada poder ser objeto de nova proposta na mesma
sessão legislativa. II - Mérito, 1. Não ocorre contrariedade ao § 5 0 do art. 60 da Constituição na medida
em que o Presidente da Câmara dos Deputados, autoridade coatora, aplica dispositivo regimental
adequado e declara prejudicada a proposição que tiver substitutivo aprovado, e não rejeitado,
ressalvados os destaques (art. 163, V). 2. É de ver-se, pois, que tendo a Câmara dos Deputados apenas
rejeitado o substitutivo, e não o projeto que veio por mensagem do Poder Executivo, não se cuida de
aplicar a norma do art. 60, § 50, da Constituição. Por isso mesmo, afastada a rejeição do substitutivo,
nada impede que se prossiga na votação do projeto originário. O que não pode ser votado na mesma
sessão legislativa é a emenda rejeitada ou havida por prejudicada, e não o substitutivo que é uma
subespécie do projeto originariamente proposto. 3. Mandado de segurança conhecido em parte, e nesta
parte indeferido:'
6Na Suprema Corte dos Estados Unidos ver: Baker v. Carr; Lurher v. Borden, Powell v. McCormack.
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do Poder Legislativo (e não na vontade unilateral do Presidente da República) - a
formulação e a concretização, pelo Parlamento, de uma pauta temática própria.

(«.)
[MS 27.932, rei. mm . Celso de Mello, acórdão pulicado no DJ de 29.06.17]

24. Em conclusão, a decisão ora agravada está em plena consonância com a
reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo de rigor a sua integral
manutenção. A uma, porque a Constituição tanto reconhece mecanismos de freios e
contrapesos entre os Poderes, quanto esferas próprias de cada um deles preservadas de
intervenções exógenas dos demais poderes. A duas, porque o respeito aos atos interna
corporís do Poder Legislativo, desde sempre assegurado na jurisprudência
constitucional, é um imperativo democrático e essencial ao funcionamento livre das
Instituições. E a três, porque as pautas de trabalho de cada um dos Poderes são espaço
de economia interna, controláveis internamente, sem comportarem interferência
exógena a não ser quando fundada em expresso comando normativo da Constituição.

- III -

25. Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso, com a integral
manutenção da decisão ora agravada.

18 de novembro de 2021.

a
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