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“Every step and every movement of the multitude, even in what 

are termed enlightened ages, are made with equal blindness to 

the future; and nations stumble upon establishments, which are 

indeed the result of human action, but not the execution of any 

human design.” 

 

(Adam Ferguson – An Essay on the History of Civil Society) 
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RESUMO: Uma das respostas dadas à expansão dos poderes do STF responsabiliza a 
Assembleia Constituinte pelos poderes dados ao tribunal. O objetivo desse trabalho é 
comprovar que o STF avoca para si competências nunca entregues pela constituinte, 
mesmo em matérias em que a omissão de outros poderes não pode ser alegada. Para isso 
estudamos o controle preventivo de emendas fazendo uma análise comparativa entre o 
seu desenho na Assembleia e as mudanças ocorridas ao longo da jurisprudência da 
Corte. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Assembleia Nacional Constituinte. Supremo Tribunal 
Federal. Controle Preventivo de Emendas. Aumento de Competências. Efeitos não 
intencionais. Desenhos Institucionais. 
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ABSTRACT: One of the answers given to the expansion of the powers of the Brazilian 
Supreme Court holds the Constituent Assembly responsible for the powers given to the 
Court. The objective of this work is to prove that the STF takes for itself competences 
never handed for constituent, even on matters in which the omission of other powers 
cannot be alleged. For that, we study the preventive control of amendments making a 
comparative  analysis  between  its  drawing  in  the  Assembly  and  the  changes  that 
occurred along the jurisprudence of the Court. 

 

KEY  WORDS:  Brazilian  Constituent  Assembly.  Supreme  Court.  Preventive 
control        of        Amendments. Increase        of        Competences.        Unintended 
Effects.  Institutional design. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Nos últimos anos, tornou-se inegável o aumento da participação do Supremo 

Tribunal  Federal  no  cenário  político  brasileiro.  A  sociedade  se  acostumou  a  uma 

suprema corte que julga casos sensíveis1  à opinião pública e a academia já discute há 

tempos a possibilidade de vivermos uma “Supremocracia”.2 No entanto, os membros do 

tribunal não parecem concordar com tal diagnóstico. Alguns Ministros se defendem da 

acusação de estarem expandindo os poderes3  do judiciário argumentando que estariam 

apenas exercendo suas competências ou que esse ativismo é um reflexo da omissão dos 

demais poderes em algumas matérias. 4 Assim, o tribunal não exerceria poderes não 

previstos em nossa Constituição. 

 
Este trabalho tem por objetivo demonstrar que através de interpretações suas, o 

STF avocou5 para si competências que nunca foram previstas no desenho institucional 

feito pela Assembleia Nacional Constituinte, mesmo em casos onde a omissão dos 

demais poderes não poderia ser alegada. Para isso, fizemos um estudo comparativo das 
 
 

1  Uma maneira de se verificar isso é o aumento de decisões sobre questões sensíveis à opinião pública, 
como por exemplo: o aborto de anencefálicos (ADPF 54), a união homoafetiva (ADPF 132), o uso de 
células tronco (ADI 3510), o programa de cotas nas universidades (ADPF 186) e escândalos de corrupção 
como o Mensalão (Ação Penal 470). 
2   Vieira, O. V. (2007). Supremocracia: Vícios e virtudes republicanas. Valor Econômico. 
3 Aqui preferimos o termo “expansão dos poderes” a “ativismo judicial” por querermos abordar a relação 
dos juízes com seus poderes e não a percepção do mundo de tais poderes. Ainda assim, sobre uma análise 
da percepção de ativismo no Brasil ver Arguelhes, D. W., de Oliveira, F. L., & Ribeiro, L. M. Ativismo 
judicial e seus usos na mídia brasileira. Ver também entrevista de Ricardo Lewandowski durante o XI 
Congresso Goiano da Magistratura promovido pela Associação dos Magistrados do Estado de Goiás 
(ASMEGO). Na entrevista o Ministro diz preferir o termo protagonismo a ativismo pois o ativismo 
pressupõe um agir espontâneo, sendo que o juiz é provocado. Parece inferir que o ativismo não existe, 
visto que o judiciário invariavelmente só age quando provocado. No entanto coloca que o juiz deve estar 
atento aos seus limites, e fica no ar a pergunta sobre quem ou o que traçaria esses limites. 
4  “Nem se alegue, em tal situação, a ocorrência de ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal 
Federal, especialmente porque, dentre as inúmeras causas que justificam esse comportamento afirmativo 
do Poder Judiciário, de que resulta uma positiva construção jurisprudencial ensejadora da possibilidade de 
exercício de direitos proclamados pela própria Carta Política, inclui-se a necessidade de fazer prevalecer a 
primazia da Constituição da República, muitas vezes vulnerada e desrespeitada por inadmissível omissão 
dos poderes públicos. Em uma palavra, Senhor Presidente: práticas de ativismo judicial, embora 
moderadamente  desempenhadas  pela  Corte  Suprema  em  momentos  excepcionais,  tornam-se  uma 
necessidade institucional, quando os órgãos do Poder Público se omitem ou retardam, excessivamente, o 
cumprimento de obrigações a que estão sujeitos, ainda mais se se tiver presente que o Poder Judiciário, 
tratando-se de comportamentos estatais ofensivos à Constituição, não pode se reduzir a uma posição de 
pura passividade. Discurso proferido pelo Ministro Celso de Mello, em nome do STF, na solenidade de 
posse do Ministro Ayres Britto na presidência do STF em 19/04/2012. Ou “O grande protagonista social 
do século 21 é o Poder Judiciário. Na inércia dos dois Poderes – Legislativo e Executivo –, o Judiciário 
vai lá e resolve”, palestra proferida por Ricardo Lewandowski no 11º Congresso Goiano da Magistratura. 
5    Ver  ARGUELHES,  D.W.  (2012).  “Poder  Não  é  Querer:  Preferências  restritivas  e  redesenho 
institucional no Supremo Tribunal Federal Pós-Democratização”. Trabalho apresentado no ciclo de 
conferências “A Jurisdição Constitucional em 2020”. Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, 
Abril de 2012. 
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discussões na Constituinte e na jurisprudência do STF. 
 
 

Para limitação de nosso escopo optamos por estudar como as duas instituições 

entenderam o controle constitucional preventivo de emendas. Trata-se do controle que 

se realiza antes mesmo de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) ou lei (PL) 

ser promulgada. O controle de constitucionalidade pela Suprema Corte no Brasil seria, 

em tese, repressivo, ou seja, aconteceria somente após a promulgação da lei. O controle 

de cunho preventivo seria feito pelo Congresso e pelo poder executivo ao longo do 

processo legislativo, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e veto presidencial. 

No entanto, a corte tem realizado o controle preventivo em uma hipótese em específico. 

 
Na sessão VIII de nossa Constituição, “Do Processo Legislativo”, está o art. 60 

 

§ 4º de nossa Constituição. Esse artigo dispõe: “Não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto 

direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e 

garantias individuais. ” O STF passou a exercer o controle preventivo ao interpretar que 

parlamentares, com base nesse artigo, teriam o direito subjetivo de não votar emenda 

cujo objeto seja tendente a abolir uma dessas cláusulas. Assim a hipótese em que a 

Corte passou a exercer o controle preventivo de constitucionalidade acontece quando 

tais parlamentares impetram Mandado de Segurança para ver esse direito resguardado. 

Caso o STF entenda que a proposta viola cláusula pétrea, ela não poderá ser votada. 

 
A possibilidade de controle preventivo pode aparentar ser desimportante dentro 

das possibilidades de estudo de aumento de poderes do STF. No entanto, caso a 

Assembleia Constituinte não preveja tão possibilidade de análise, como pretendemos 

demonstrar, então a Corte terá se concedido uma espécie de controle de 

constitucionalidade inteiramente nova. Não se trata de um entendimento novo dentro da 

espécie de controle usual, que é o repressivo, trata-se de uma espécie de controle nova 

ainda a ser explorada pela corte. 

 
Dessa forma, caso exista o controle preventivo, ele não poderá ser visto como 

um agir do STF em resposta à alguma omissão legislativa. Primeiramente, ele não trata 

de nenhuma matéria onde possamos acusar o Congresso de se omitir, como saúde ou 

educação, trata-se de um poder em si como o poder de julgar Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade. E, além disso, tendo em vista que o Congresso e a Presidência 
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realizam seu controle preventivo por meio da Comissão de Constituição e Justiça e Veto 

presidencial, respectivamente, não pode ser algo que o Congresso possa ser acusado de 

se furtar de fazer7. 

 
Outra razão para estudarmos o controle preventivo se deve ao fato de a primeira 

jurisprudência em que há uma mudança importante de entendimento8 sobre o assunto se 

dá anteriormente à Constituição de 889. Dessa forma, poderemos seguir a linha 

jurisprudencial dos casos mais importantes até hoje10, observando o entendimento 

anterior e posterior à constituinte. 

 
Por fim, a escolha deste objeto foi o fato da questão do controle preventivo ser 

resolvida no âmago da repartição de competências entre Suprema Corte e Congresso, 

afinal, o controle de emendas nada mais é do que o policiamento do Tribunal sobre a 

única resposta institucional do Congresso a ele11. 

 
Com isso, desmistificando a ideia de que o tribunal só exerce competências que 

lhes   foram   dadas   poderemos   contribuir   para   as   mais   diversas   argumentações 

envolvendo a relação entre os três poderes. Assim, esperamos proporcionar ferramentas 

para outros debates envolvendo a relação entre constituinte originário e derivado tendo 

um terceiro com interesses próprios, no caso o STF, como defensor e intérprete da 

Constituição.12
 

 
 
 
 

7 Mas tão somente se pode discordar do modo como foi feito, o que não se enquadra como omissão. 
8 Ver Pertence, J. P. S. (2007). O controle de constitucionalidade das emendas constitucionais pelo 
Supremo Tribunal Federal: crônica de jurisprudência. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), 
Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº9. 
9 Trata-se do MS 20.257 de 1980 impetrado por Itamar Franco. 
10 No caso, o último MS de nossa linha do tempo foi o MS 32.033 impetrado em 2013 por Rodrigo Sobral 
Rollemberg. 
11  No entanto, esse poder de resposta tem sido ameaçado ao longo do tempo. Com o poder do STF de 
julgar Emendas inconstitucionais e o entendimento expansivo do alcance das cláusulas pétreas, o STF, 
mesmo no controle repressivo já é capaz de tolher em muito a margem de manobra do Congresso. Para 
essa discussão ver ADI 939. 
12 Para a importância desse debate para a democracia ver Holmes, S. (1993). 7. Precommitment and the 
paradox of democracy in Elster, J., & Slagstad, R. (Eds.). (1988). Constitutionalism and democracy. 
Cambridge University Press. Onde: “Shapiro and Hayek typify the point and counterpoint of a continuing 
debate. Their disagreement neatly represents the quarrel – if I can put it this way – between democrats 
who find constitutions a nuisance and constitutionalists who perceive democracy as threat. Some theorists 
worry that democracy will be paralyzed by constitutional straitjacketing. Others are apprehensive that the 
constitutional dyke will be breached by a democratic flood. Despite their differences, both sides agree that 
there exists a deep, almost irreconcilable tension between constitutionalism and democracy. Indeed, they 
come close to suggesting that “constitutional democracy” is a marriage of opposites, an oxymoron.” Esse 
debate nada mais é do que o desenrolar da antiga questão sobre se uma geração de homens tem o direito 
de assumir compromissos em nome de outra. Ver por exemplo carta de Thomas Jefferson a James 
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Após  essa  investigação  faremos  uma  breve  consideração  sobre  algumas 

possíveis implicações dos achados para discussões futuras. Comecemos analisando a 

posição do constituinte originário. 

 
1. O CONTROLE PREVENTIVO NA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE 

 

 

A Assembleia Constituinte foi instaurada no dia 1º de fevereiro de 198713 e 

desde o início foi tomada por diversas discussões procedimentais. Longe de ter uma 

organização pacífica, a constituinte14 se estabeleceu da seguinte maneira: fragmentação 

temática em 24 subcomissões, cujos anteprojetos foram enviados a oito comissões 

pertinentes às quais enviaram suas propostas a uma Comissão de sistematização. Essa 

última apresentou um projeto de constituição ao plenário, que a aprovou após a inclusão 

de diversas emendas coletivas. 
 

O processo político da Assembleia Constituinte exige um estudo muito 

profundo. Nosso foco está nos debates que revelem as ideias dos constituintes quanto ao 

controle de constitucionalidade preventivo de leis e emendas para que possamos 

comparar com o entendimento do Supremo Tribunal Federal hoje em dia. 
 

Estudamos primeiramente a 1.1 Subcomissão de Garantias à Constituição, 

Reformas e Emendas e após isso analisamos a Comissão na qual esta última 

Subcomissão está inserida: a 1.2 Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e 

Garantia  das  Instituições.  Da  mesma  forma,  observamos  a  1.3  Subcomissão  do 

Poder Judiciário e a Comissão na qual ela está inserida: a 1.4 Comissão de 

Organização dos Poderes. Por fim, analisamos a 1.5 Comissão de sistematização. 
 

O tribunal constitucional também esteve longe de ser um tema pacífico na 

constituinte,  e  a  ideia  de  criar  uma  corte  constitucional  em  separado  do  Supremo 

Tribunal  Federal  era  muito  popular.15   No  entanto,  o  supremo  permaneceu  em  sua 
 
 
 
 
 

Madison em 6 de Setembro de 1789, in http://www.let.rug.nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of- 
thomas-jefferson/jefl81.php 
13  Para breve história da constituinte ver verbete “ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE DE 
1987-88” in Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro, CPDOC, por André Magalhães Nogueira. 
14  LOPES, Júlio Aurélio Vianna (2009). "O Consórcio Político da Ordem de 1988". In CARVALHO, 
Maria Alice Rezende; ARAÚJO, Cícero; SIMÕES, Júlio Assis (org.).  A Constituição de 1988: passado e 
futuro. São Paulo: Editora Hucitec; 

 
15  Diego Werneck Arguelhes e Leandro Molhano Ribeiro: Criatura e ou Criador: o Supremo Tribunal 
Federal nos 25 anos da Constituição de 88. 
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estrutura básica original, acrescidas poucas funções. Realizaria, portanto o controle 

concentrado e difuso, permanecendo integrado à estrutura do judiciário. 
 

O tema do controle preventivo de constitucionalidade, apesar de sua 

importância, permaneceu como secundário diante de outros debates. Naquele momento, 

questões como o rol de legitimados a acionar o STF, a possibilidade da ação de 

constitucionalidade por omissão ou mesmo a existência ou não do STJ ocupavam muito 

mais as subcomissões. 
 

Ainda assim, ficou evidente que ao fim Assembleia Nacional Constituinte, o 

controle preventivo de constitucionalidade não estava entre as competências previstas 

para o tribunal. Na primeira Subcomissão e respectiva Comissão, tentou-se inserir o 

controle preventivo de tratados e acordos internacionais, o que, no entanto, não obteve 

êxito. Na Subcomissão e Comissão finais o controle preventivo não foi cogitado. Por 

fim, na Comissão de sistematização, tentou-se inserir o controle por emenda, o que, no 

entanto não aconteceu. 
 

2.1 Subcomissão de Garantias a Constituição, Reformas e Emendas 
 

Na subcomissão em questão, o primeiro a tocar no tema não foi nenhum dos 

constituintes e sim um dos inúmeros especialistas chamados a palestrar nas audiências 

públicas. Na 4ª reunião ordinária da Subcomissão, o Constitucionalista José Afonso da 

Silva é chamado a opinar. Em exposição sobre sua ideia de Supremo Tribunal Federal, 

vê o controle preventivo de constitucionalidade como possível. Assim dispôs: 
 

“O SR. JOSÉ AFONSO DA SILVA: – (...) Daria também a 
competência para uma apreciação preventiva de 
inconstitucionalidade, à solicitação do próprio Poder Legislativo, 
que poderia solicitar, em face de um projeto de lei ou até de 
emenda constitucional – a emenda também pode ser ou não 
inconstitucional,  uma  emenda  que  venha  a  contrariar  a 
Federação. etc., se isso permanecer evidentemente com outras 
limitações que se possam entender – e se submetesse, eventualmente, 
se houvesse dúvida quanto à constitucionalidade, ou o próprio 
Presidente   poderia   propor   ou   membros   do   próprio   legislativo 
poderiam pedir, solicitar o pronunciamento definitivo da Corte, a 
respeito da constitucionalidade daquele ato. Seria a chamada 
apreciação ou julgamento de controle, preventivo da 
constitucionalidade, que até iria refletir em projetos antes da sua 
formação, mas ficaria no campo puramente da Constituição (...). 
”16

 

 
 
 

16 Em 28 de Abril de 1987, pg. 14. 
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Como se pode observar, a proposta de José Afonso dava ao Congresso a 

possibilidade de submeter proposta à análise preventiva da Corte, sendo essa 

possibilidade facultativa17. Após isso, na 5ª reunião ordinária, é chamado para palestrar 

João Gilberto Lucas que à época era Diretor do centro de estudos e acompanhamento da 

constituinte da UNB. Ao dispor sobre as competências do STF, ele propõe o controle 

preventivo,  porém  somente  para  tratados  e  acordos  internacionais,  o  que  viria  a 

prevalecer na proposta final dessa Subcomissão: 
 

“O SR. JOÃO GILBERTO LUCAS COELHO: (...) Também a 
Constituição brasileira não tem aprofundado muito esta questão das 
inconstitucionalidades. Ela fica muito genérica neste aspecto. Sugiro, 
em grande parte, tendo o Direito Constitucional Comparado, alguns 
mecanismos sobre inconstitucionalidade. Como é tratado o acordo 
internacional que contém uma cláusula inconstitucional? Damos 
dois tratamentos diferentes: ao acordo que já tenha sido assinado 
antes da Constituição, esse permanece em vigência, salvo aquele 
dispositivo inconstitucional. E os próximos? Se houver dispositivo 
inconstitucional dentro de um acordo, de um tratado, haverá de 
ser precedida a alteração da Constituição sobre aquele ponto, ou 
haverá de ser ratificado, com a ressalva de que aquele ponto não 
será cumprido. O Direito Constitucional dos países europeus varia 
muito sobre isso. (...) Sugiro duas possibilidades de consulta prévia 
sobre a constitucionalidade, que me parece, vão acelerar em muito 
e vão resolver alguns problemas que temos encontrado. O 
Presidente da República poderia consultar o Tribunal 
Constitucional, ou o Supremo Tribunal Federal, se esse 
permanecer  como  Corte  Constitucional  do  País,  previamente, 
antes da sanção de um projeto aprovado, pelo Congresso, sobre a 
sua constitucionalidade. (...)” 19

 

 
Outro  especialista  consultado  foi  José  Paulo  Sepúlveda  Pertence,  então 

Consultor-Geral  da  República  e  futuro  Ministro  do  STF.  Pertence  faz  uma  longa 

exposição sobre as possibilidades do controle de constitucionalidade, deixando claro 
 
 
 
 
 
 
 

 
17  Não conseguimos retirar daí se a ideia do jurista se assemelha ao que ocorre hoje no Brasil, com os 
Mandados de Segurança onde alguns parlamentares inconformados entram com a ação ou se haveria uma 
espécie de votação com quórum para pedir tal apreciação. Essa visão é corroborada pelo projeto de 
Constituição do Professor José Afonso que em seu artigo XX dispunha o seguinte: “Art. XX Antes de sua 
promulgação  poderá  a  proposta  ser  submetida  ao  Tribunal  de  Garantias  Constitucionais  para  a 
verificação de sua constitucionalidade, pelo presidente da República, pelo primeiro-ministro ou pelo 
presidente da Assembleia-Federal a pedido de pelo menos cinquenta deputados, caso em que o 
tribunal deverá decidir em dez dias, ficando suspenso eventual pedido de referendo popular até a 
decisão constitucionalidade; caso o tribunal decida pela inconstitucionalidade, a proposta será arquivada, 
sem cabimento para o referendo. in Silva, J. A. D. (2009). Um pouco de direito constitucional comparado. 
19 Em 29 de Abril de 1987, pg. 18. 
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que o controle preventivo no caso do Tribunal Constitucional é característico do sistema 

francês20. 
 

Ele prossegue na explanação de outros tipos de controle de constitucionalidade 

e  notadamente,  a  questão  do  controle  preventivo  segue  sem  ser  abordada.  O 

Constituinte Evaldo Gonçalves chega a indagar o Ministro Pertence sobre o assunto, 

parecendo ver a importância da questão: 
 

“O SR. CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES: Então, é outra 
indagação que faria a V. Ex.ª e, afinal, outro aspecto, com o qual 
concordou V, Ex.ª, que foi com relação à inconstitucionalidade 
preventiva e a inconstitucionalidade por omissão, que hoje não é 
atribuição do Supremo Tribunal Federal, Nós estaríamos ampliando as 
hipóteses de apreciação e controle desses outros tipos de 
inconstitucionalidade  através  de  um  tribunal  constitucional.  Então, 
sem ter idéia formada a respeito do assunto, ainda, eu faria estas 
quatro colocações, esperando as respostas de V. Ex.ª, e agradecendo 
de antemão a atenção. ”21

 

 
No entanto, Pertence continua a exposição sem tratar do assunto, fazendo com 

que o constituinte Evaldo Gonçalves volte a insistir: 
 

“O SR. CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES: – Eu gostaria 
de ouvir a opinião de V. Ex.ª, não interrompendo, sobre a 
inconstitucionalidade  preventiva.  Se  há  hipótese  de  dizer  que  um 
órgão poderá se pronunciar antes que a lei seja lei, a respeito da 
inconstitucionalidade. ” 

 
E o ministro se manifesta rapidamente antes de passar para outro tópico: 

 
20  “O SR. SEPÚLVEDA PERTENCE: (...) O problema do controle de constitucionalidade é 
sabidamente  o  mais  dramático  de  uma  elaboração  constitucional.  (...)  Recordo  apenas  em  síntese 
apertada, que o Direito Comparado revela, desde que o problema se põe, modernamente, a partir das 
revoluções do século XVIII, três  métodos de controle, de certo modo todos eles já conhecidos na 
evolução do Direito Constitucional Brasileiro; o primeiro, é o puro sistema político de controle, cujo 
campo fértil tem sido o Direito Francês ou variações de métodos, mas sempre mantendo e idéia 
básica  de  que  deve  caber a  um órgão  político, seja o  próprio órgão Legislativo, seja  a  uma 
Comissão dele, seja um órgão estritamente derivado do órgão Legislativo, a tarefa de controlar 
preventivamente a eventual infidelidade da lei à Constituição. Esse sistema político é conhecido, traz 
desde a Revolução Francesa a desconfiança histórica, e historicamente explicada ao tempo da Revolução 
Francesa, dos revolucionários do pensamento constitucional revolucionário em face dos juizes do Ancien 
Régime. Daí a premissa da soberania absoluta da lei, cuja constitucionalidade se confia, repito, ao 
próprio Legislativo, ou a órgão a ele subordinado, controle puramente preventivo, como uma etapa 
de elaboração da própria lei ordinária. Ainda hoje, sabidamente, embora criando um órgão de maior 
autonomia frente ao Legislativo, conselho Constitucional, o constitucionalismo francês permanece fiel a 
esta linha invariável de sua evolução no particular. O Conselho Constitucional intervém obrigatoriamente 
quando se trata das leis orgânicas, e, no nosso sistema, mutatis mutandis corresponderia às nossas leis 
complementares e aos regimentos internos nas Casas do Parlamento. Aí, obrigatoriamente, entes da 
promulgação, a lei é submetida a uma decisão prévia sobre a sua constitucionalidade, confiada ao 
Conselho Constitucional, órgão de composição mista, um terço de nomeações do Presidente da 
República, um terço de nomeações de cada uma das Casas do Polimento (...). ” Em 7 de maio de 
1987 pg. 58 
21 Em 7 de Maio de 1987, pg. 62. 
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“O SR. JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE: – Se pretende o 
controle por órgão político preventivo, este nós temos funcionando. 
Sua eficácia ou não é função de toda uma série de fatores da pouca 
eficácia dos instrumentos representativos do Brasil sobre o regime 
autoritário. As Comissões de Constituição e Justiça das Casas dó 
Parlamento e o mecanismo do veto presidencial são instrumentos de 
controle preventivo da inconstitucionalidade da lei. 

 
Pertence coloca que já haveria um órgão de controle preventivo em 

funcionamento, ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça das casas do Parlamento e 

o próprio veto presidencial. Na 13ª reunião se desenha o projeto do controle de 

constitucionalidade quando os constituintes fazem um debate prévio das emendas 

apresentadas para serem votadas no dia seguinte: 
 

“O SR. RELATOR (Nelton Friedrich): (...) O nosso anteprojeto 
esposa tanto o controle previamente da constitucionalidade, quanto 
o controle posterior. Quanto ao preventivo, inovamos: no posterior 
consagramos tanta a ação direta chamada inconstitucionalidade em 
tese quanto a ação indireta, inconstitucionalidade lncidenter tantun, a 
incidental. (...)”22

 

 
E mais ao fim repete: 

 
“O SR. RELATOR (Nelton Friedrich): – (...) quanto à competência 
do Tribunal Constitucional, a fiscalização da constitucionalidade e 
legalidade, e incluir que as atribuições do Tribunal Constitucional se 
exercerão quanto a fiscalização da constitucionalidade e legalidade as 
seguintes formas: ''Fiscalização preventiva, fiscalização concreta, 
abstrata  ou  por  omissão.  A  Lei  Complementar  explicitara  as 
várias hipóteses previstas nesse artigo. (...)"23

 
 

 
 

Ao longo dos trabalhos dessa Comissão, pode-se ficar com a impressão de que, 

ao se referir ao controle preventivo, constituintes como Nelton Friedrich estariam a falar 

de um controle amplo, incluindo leis e emendas, no sentido de José Afonso da Silva. No 

entanto,  ao  observarmos  os  textos  finais  das  propostas,  percebe-se  que  a  ideia  de 

controle preventivo nesses debates é a mesma apresentada por João Gilberto Lucas, ou 

seja controle prévio apenas quanto a acordos e tratados internacionais. 
 

1.2  Comissão  de  Organização  Eleitoral,  Partidária  e  Garantia  das 
 

Instituições 
 
 
 
 
 

 
22 Em 20 de Maio de 1987, pg. 82. 
23 Em 20 de Maio de 1987, Pg. 90. 
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A questão é tocada pela primeira vez quando relator da Subcomissão diz à 

Comissão algumas das conclusões a que tinham chegado quanto ao tribunal 

constitucional: 
 

“O SR. RELATOR (Nelton Friedrich): – (...) Antes de ingressar no 
que consta de nosso articulado, é fundamental registrar o que motivou 
a Subcomissão não foi a idéia de se instituir mais um Tribunal em 
nosso  País,  e  sim,  acima  de  tudo,  de  estabelecermos  uma  Corte 
voltada para as questões de natureza exclusivamente constitucional, 
não mais um Tribunal. Também se desenvolveu o raciocínio de que se 
Tribunal Constitucional tem muito mais uma vocação política do que 
meramente jurisdicional. Se fosse possível aqui acrescentar, tratar-se 
de uma proposta político-jurisdicional, a começar pela sua própria 
composição. Busca-se através de composição do Tribunal 
Constitucional,  o  ponto  de  equilíbrio:  quatro  representantes 
escolhidos, designados pelo Conselho da Magistratura; dois pelo 
Senado Federal; dois pela Câmara dos Deputados; quatro pelo Poder 
Executivo; dois pelo Ministério Público; e dois pela Ordem dos 
Advogados do Brasil. Ao mesmo tempo se busca o controle 
preventivo e o controle posterior da constitucionalidade, o que já 
demonstra  também  uma  afirmação,  uma  inovação,  um  novo 
horizonte nesta matéria. (...)”24

 
 

 
 

No entanto, não se trata de uma análise preventiva de qualquer dispositivo: 
 

“(...) Segundo decidimos, o Tribunal Constitucional promoveria a 
declaração de inconstitucionalidade em tese, a inconstitucionalidade 
incidental e esse extraordinário avanço da inconstitucionalidade por 
omissão. É preciso dar relevo a essa inovação, a essa proposta, para 
que bem possamos compreendê-la. Diz o art. 9º "Compete ao Tribunal 
Constitucional, por solicitação do Presidente da República – e 
chamamos  a  atenção  para  estes  pontos  –  "examinar 
preventivamente a constitucionalidade de qualquer norma 
constante de tratados, acordos e atos internacionais, e autorizar a 
decretação de estado de sítio de emergência." (...)” 

 

 
 

Ao relatar-se o texto constituído pela Comissão após substitutivo ao texto da 

Subcomissão, novamente se dá a entender que o controle preventivo só seria possível 

em caso de tratados, acordos e atos internacionais. No entanto, ao passar pela Comissão 

ocorre uma pequena mudança, desiste-se da ideia de um tribunal constitucional em 

separado e a função do controle de constitucionalidade continua com o STF: 
 

“O SR. RELATOR (Prisco Viana): – V. Ex.ª tem razão. Sr. 
Presidente,  dou  por  concluído  o  relatório.  Não  creio  que  seja 
necessário ler o texto do substitutivo proposto ao anteprojeto da 
Subcomissão   das   Garantias   da   Constituição,   Capitulo   I,   da 

 
 

24 Em 28 de Maio de 1987, Pg. 19. 
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Inviolabilidade, quer dizer, da Subcomissão da Garantia da 
Constituição, Reformas e Emendas. Se V. Ex.ª julgar necessário, farei 
a leitura. É o que faço agora, Sr. Presidente: 

 
Art. 49. Ao Supremo Tribunal Federal, na sua competência 
constitucional, cabe, especial e privativamente: 

 

 
 

“I - por solicitação do Presidente da República, examinar, 
preventivamente, a constitucionalidade de qualquer norma 
constante de tratados, acordos e atos internacionais. 

 
E aqui está acolhida uma das idéias do anteprojeto da Subcomissão, 
em trabalho de excelente qualidade produzido pelo nobre Relator, 
Constituinte Nelton Friedrich. 

 
"II – declarar a inconstitucionalidade, em tese, de lei ou atO normativo 
federal ou estadual ou a interpretação que devam ter; 

 
III – declarar a inconstitucionalidade por omissão de medidas 
legislativas ou executivas, assinando ao poder competente prazo para 
sua adoção, sob pena de responsabilidade e de suprimento pelo 
Tribunal;"25

 
 

 
 

A questão sobre o tribunal constitucional gera um pequeno debate, permanece, 

no  entanto  a  ideia  de  que,  seja  quem  for  que  faça  a  manutenção  do  controle,  o 

preventivo está incluso: 
 

“O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH: – 
Evidentemente, e estou levantando a questão até por uma questão de 
juízo próprio sobre o trabalho que teremos que fazer na seqüência, 
sem nenhum objetivo de constranger. Ilustre Relator, a motivá-lo a 
extinção do tribunal constitucional, trata-se de um convencimento 
realmente do Relator ou da análise de todos os trabalhos desta 
Comissão temática? 

 
O SR. RELATOR (Prisco Viana): – Resulta de uma cuidadosa 

avaliação dos resultados dessa experiência em vários países, em 
primeiro lugar. Em segundo lugar, decorre do convencimento pessoal 
que tenho de que esta função não pode e não deve ser retirada do 
Supremo Tribunal Federal, porque, ao longo da sua existência quase 
secular, tem se desincumbido corretamente dessa missão. Depois, nos 
termos da proposta de V. Ex.ª e no conhecimento que busquei obter 
das experiências feitas em outros países, localizadas, especialmente, 
na Europa Central, esses tribunais tendem a se tornar políticos, pela 
própria forma da indicação de seus membros – e V. Ex.ª aqui mandou 
que o Congresso Nacional indicasse um determinado número de 
membros e é impossível fazê-lo, senão o politicamente –. Então, com 
receio de que se confirme o seu caráter político, optei por manter o 
Supremo Tribunal Federal como Corte constitucional brasileira. No 

 

 
25 Em 8 de Junho de 1987, Pg. 52. 
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substitutivo ao capítulo por nós oferecido, incluímos muitas das idéias 
de V. Ex.ª, ampliando o campo do exame de constitucionalidade de 
leis, admitindo até, como V. Ex.ª propôs, o exame prévio da 
constitucionalidade em relação a determinadas matérias. (...)”26

 
 

 
 

No entanto, no texto final apresentado, não se faz menção ao controle 

preventivo que não seja advindo de tratados, acordos e atos internacionais27. 
 

1.3 Subcomissão do Poder Judiciário 
 

Nesta Subcomissão28, o único momento em que o tema é tocado e em uma 

exposição do Professor Pinto Ferreira, à época catedrático de Direito Constitucional da 

federal de Pernambuco: 
 

“SR. LUIZ PINTO FERREIRA: (...) Outra maneira de trazer maior 
amplitude de atribuições à Corte Constitucional é a chamada ação 
preventiva de constitucionalidade, que existe em algumas 
constituições do mundo atual, mediante a qual se permitiria apreciar 
e ajuizar previamente quando uma norma ou qualquer outro ato 
normativo fosse passível de apreciação e de pré-exame pela 
Suprema Corte Constitucional. Nessa hipótese, seria viável de 
apreciação prévia pela Corte Constitucional um decreto, antes de sua 
publicação; seria viável a apreciação de uma convenção, antes de sua 
ratificação; seria viável a apreciação de uma resolução ou de um 
decreto   legislativo,   antes   de   sua   promulgação;   seria   viável   a 
apreciação de um projeto de lei, antes de sua sanção. Seria então a 
ação preventiva de constitucionalidade para, de antemão, saber 
quando seria ou não previsto que um ato normativo é 
inconstitucional. A Corte apreciaria a constitucionalidade a pedido do 
governo,  da  própria  Câmara,  do  Senado  ou  do  Congresso.  Acho 
viável que a apreciação preventiva da constitucionalidade fosse 
até pedida no País, por instituição de relevo, como a OAB, além 
dos órgãos tradicionais. Ultimamente a OAB, aqui representada pelo 
ilustre Presidente Mário Márcio, teve um papel de destaque na 
manutenção das atividades públicas no Brasil, em uma época de crise 
e de opressão política. Então, seria dada à OAB a legitimação ativa 
para esse efeito. (...)”29

 
 
 

26 Em 8 de Junho de 1987, Pg. 54. 
27  “Art. 37. Ao Supremo Tribunal Federal, na sua competência constitucional, cabe, especial e 
privativamente: I – por solicitação do Presidente da República e do Congresso Nacional, examinar, 
preventivamente, a constitucionalidade de qualquer norma constante de tratados, acordos e atos 
internacionais; II – declarar a inconstitucionalidade, em tese, de lei ou ato normativo federal ou estadual 
ou a interpretação que devam ter; III – declarar a inconstitucionalidade por omissão de medidas 
legislativas ou executivas, assinando ao Poder competente prazo para sua adoção, sob pena de 
responsabilidade e de suprimento pelo Tribunal; 
28 Uma questão procedimental que gerava alguma discussão era saber que Subcomissão/Comissão deveria 
tratar de alguns assuntos, e por vezes assuntos são tratados simultaneamente em duas 
Subcomissões/Comissões. Aqui, no entanto, vemos que a Subcomissão sobre o Poder Judiciário aborda 
muito menos o controle de constitucionalidade do que a Subcomissão de Garantia à Constituição, 
Reformas e Emendas. 
29 Em 27 de Abril de 1987, Pg. 106. 
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Aqui, o especialista, assim como José Afonso na Subcomissão anterior está 

tratando do controle preventivo de quaisquer normas.  Os constituintes, no entanto, se 

voltam para outras questões atinentes à organização do judiciário, deixando o tema de 

lado. 
 

1.4 Comissão de Organização dos Poderes 
 

Aqui, o assunto é tratado quanto é chamado a palestrar o Ministro Sydney 
 

Sanches, que na época era Relator-Geral da proposta do Supremo à Constituinte: 
 

SR. SIDNEY SANCHES: (...)As Cortes Constitucionais exclusivas – 
aqui entramos numa área bastante nebulosa – cuja missão a examinar 
com exclusividade questões constitucionais, foram criadas, segundo 
todos sabemos, em poucos países: (...) E essas Cortes funcionam ao 
lado das Cortes Supremas. Todos esses países têm também como se 
sabe, Supremos Tribunais, que cuidam de outras matérias. Mas em 
alguns deles – e isto é importante, ao meu ver – tais Cortes 
Constitucionais realizam não só o controle posterior da 
constitucionalidade, mas principalmente o controle prévio, que aqui, 
no Brasil, compete às Comissões de Constituição e Justiça do Poder 
Legislativo. Até não compreendo bem como a tradição brasileira 
aceitaria uma Corte, externa ao Legislativo, controlando 
previamente a constitucionalidade das leis que ele vai elaborar. 
Mas  em  vários  países  há  um  controle  prévio  da 
constitucionalidade. E se a Corte Constitucional vetar o projeto, o 
Legislativo não poderá sequer votá-lo. Em outros o controle a 
posterior, só depois de elaborada a lei é que se põe em discussão a sua 
validade perante a Corte Constitucional. E em alguns, a Corte 
Constitucional integra o Poder Judiciário – isto a interessante, não 
estou dizendo novidades, é bom realçar – mas não se submete a sua 
cúpula, que é sempre a Corte Suprema. Em outros ainda, a Corte 
Constitucional é que representa a cúpula, ficando praticamente sem 
sentido, neste caso, a expressão Supremo Tribunal, para a Corte 
paralelamente existente, mas abaixo da Corte Constitucional. (...)”30

 
 

 
 

A  questão  não  ocupou  os  constituintes,  que  diferente  da  Subcomissão 

Garantias da Constituição, Reformas e Emendas, não propuseram o controle preventivo 

nem mesmo no que diz respeito aos tratados internacionais31. 
 

 
 

30 Em 6 de Maio de 1987, Pg. 34. 
31 O texto final sobre as competências do STF ficou: “SEÇÃO II Art. 73. Compete ao Supremo Tribunal 
Federal: I – processar e julgar, originariamente: a) nos crimes comuns, o Presidente da República, o 
Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado, os seus próprios Ministros, os Deputados e Senadores e o 
Procurador-Geral da República; b) nos crimes comuns e de responsabilidade, os membros do Superior 
Tribunal de Justiça, dos Tribunais Superiores e os do Tribunal de Contas da União, os desembargadores 
dos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e os Chefes de Missão 
Diplomática  de  caráter  permanente;  c)  os  litígios  entre  os  Estados  estrangeiros,  ou  organismos 
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1.5 Comissão de Sistematização 
 

Até aqui, não havia proposta de análise preventiva de lei, apenas de tratados e 

acordos internacionais na primeira Subcomissão/Comissão e nenhum tipo de análise na 

segunda. Na reunião em questão questionou-se emenda do constituinte Aluízio Campos 

que tentava incluir a prerrogativa. O debate é de suma importância e por isso o 

colocamos quase na íntegra: 
 

“EM 04 DE NOVEMBRO DE 1987 
 

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos): – Convido, para assumir a 
Presidência, o Constituinte Jarbas Passarinho, pois, por coincidência, 
o primeiro destaque a ser votado é de minha autoria (...). 

 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho): – (...) Tem a palavra o 
Constituinte Aluízio Campos, para defender o seu destaque. 

 
O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS: – Sr. Presidente, 
Srs. Constituintes: Como outros companheiros, apresentamos emendas 
sobre a criação de uma corte Constitucional. (...) O outro ponto é 
transpor, à semelhança do que consta do art. 61 da Constituição 

 
internacionais, e a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; d) as causas e conflitos entre a 
União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades 
da administração indireta; e) os conflitos de jurisdição entre o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais 
Superiores da União, ou entre estes e qualquer outro Tribunal; f) os conflitos de atribuições entre 
autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e as 
administrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União; g) a extradição requisitada 
por Estado estrangeiro, a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do exequatur às cartas 
rogatórias, que podem ser conferidas ao seu Presidente, pelo Regimento Interno; h) o habeas corpus, 
quando o coator ou o paciente for Tribunal, autoridade ou funcionário, cujos atos estejam sujeitos 
diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trata de crime sujeito à mesma jurisdição em 
única instância, e ainda quando houver perigo de se consumar a violência. antes que outro juiz ou 
Tribunal possa conhecer do  pedido; I)  os  mandados de  segurança e  o  habeas data  contra atos do 
Presidente da República, do Primeiro-Ministro, dos Ministros de Estado, das Mesas da Câmara e do 
Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, ou de seus Presidentes, 
do  Procurador-Geral da  República,  bem  como  os  impetrados pela  União  contra  atos  de  Governos 
estaduais ou do Distrito Federal; j) as reclamações para preservação de sua competência e garantia da 
autoridade de suas decisões; l) a representação por inconstitucionalidade, nos casos estabelecidos nesta 
Constituição; m) julgar representação do Procurador- Geral da República, nos casos definidos em lei 
complementar, para interpretação de lei ou ato normativo federal; n) as revisões criminais e as ações 
rescisórias de seus julgados; o) a execução de sentença, nas causas de sua competência originária, 
facultada a delegação de atos processuais; p) as ações em que todos os membros da magistratura sejam, 
direta ou indiretamente interessados e nas que mais cinqüenta por cento dos membros do Tribunal estejam 
impedidos; II – julgar em recurso ordinário: a) os habeas corpus decididos em única ou última instância 
pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Superiores da União, se denegatória à decisão; b) os 
mandatos de segurança e o habeas data decididos em única instância pelo Superior Tribunal de Justiça e 
pelos Tribunais Superiores da União, quando denegatória a decisão; c) os crimes políticos; III – julgar, 
mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância por outros Tribunais, 
quando  a  decisão  recorrida:  a)  contrariar  dispositivo  desta  Constituição;  b)  declarar  a 
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato do governo local contestado em 
face da Constituição. IV – julgar recurso extraordinário contra decisões definitivas do Superior Tribunal 
de Justiça e dos Tribunais Superiores da União, nos mesmos casos de cabimento do recurso especial, 
quando considerar relevante a questão federal resolvida. ” Em 13 de Junho de 1987, Pg. 179 
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francesa, quando trata do Conselho Nacional, uma ação do 
Supremo Tribunal, preventiva de inconstitucionalidade, que é 
admitir que o Presidente da República, o Primeiro Ministro, os 
presidentes dos Tribunais Superiores e os presidentes do Senado e 
da Câmara dos Deputados possam submeter a constitucionalidade 
dos projetos de lei à prévia apreciação do Supremo Tribunal 
Federal, assim como consultá-lo sobre questões constitucionais 
atinentes ao processo legislativo, inclusive para efeito de iniciativa, 
promulgação e veto ao Conselho Constitucional, a fim de ele se 
pronunciar sob a conformidade com a Constituição." E acrescenta: 
"Para o mesmo efeito, as leis podem, antes da promulgação, ser 
deferidas ao Conselho Constitucional pelo Presidente da República, 
pelo Primeiro-Ministro, pelo Presidente da Assembléia Nacional, pelo 
Presidente do Senado ou por 60 deputados ou senadores." À 
semelhança do texto que consta na Constituição francesa, 
proponho que se submeta ao Supremo Tribunal Federal esta 
função consultiva, desde que o Senhor Presidente da República, o 
Sr. Primeiro-Ministro, os Srs. Presidentes das duas Casas do 
Congresso encaminhem consultas ao Supremo Tribunal Federal 
sobre a constitucionalidade de determinados projetos ou atinentes 
ao projeto e ao processo legislativo, inclusive para o Senhor 
Presidente ou o Sr. Primeiro-Ministro saberem se a iniciativa é 
constitucional e se o veto também está estribado na letra da 
Constituição. 

 
O constituinte Aluízio Campos, portanto, propõe um dispositivo à semelhança 

do modelo francês, que viabilizaria o controle prévio de constitucionalidade. Esse 

controle seria feito por meio de provocação de membros dos três poderes. No entanto, o 

constituinte Antonio Britto levanta uma questão procedimental: 

 
 

 
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO: – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. (...)gostaria de contar com a colaboração 
de V. Ex.ª e da Mesa para resolver a seguinte dificuldade: o texto, a 
que fez referência, agora, o nobre Constituinte Aluízio Campos; se 
baseia na Emenda nº ES-31652-4, da qual S. Ex.ª pretende destacar 
algumas partes. A nossa dificuldade está em que nós não encontramos 
na emenda as partes dela destacadas. 

 
O   SR.   PRESIDENTE   (Jarbas   Passarinho):   –   Acho   que   a 
dificuldade é de todos nós. Vamos ver se no contraditório se esclarece. 
Tem a palavra o Constituinte Nelson Jobim. 

 
O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS: – Sr. Presidente, se 
V. Ex.ª permitir, direi ao Constituinte Antônio Britto e aos demais 
companheiros quais são as partes destacadas. 

 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho):  – Tem a palavra V. 
Ex.ª. 

 
O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS: – Na minha emenda 
havia um artigo correspondente ao art. 149 do Substitutivo, que dizia: 
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(...) O outro texto – vou completar a curiosidade de V. Ex.ª – está 
contido no parágrafo do art. 148 que diz o seguinte: "Art. 148. 
Compete à Corte Constitucional: I – processar e decidir, 
originariamente: c) consulta prévia sobre inconstitucionalidade de 
lei ou de disposições legais para efeito de veto, – até a alínea d) 
consulta a correta aplicação de normas constitucionais"; Apenas 
transpus essas proposições que constavam da minha emenda, 
adequando-as ao texto que cuida do poder de iniciativa para a ação de 
inconstitucionalidade. É apenas isto o que tem sido feito aqui, até com 
muito maior amplitude, como aconteceu, por exemplo, com a emenda 
sobre as regiões. 

 
Enquanto eles debatem a questão de cunho procedimental, podemos ver que a 

emenda do Constituinte visa não só o Controle de tratados e acordos, mas de lei e 

disposições legais. No entanto, o Constituinte Nelson Jobim se coloca contra a emenda, 

e sua argumentação não vai por vias procedimentais, combatendo o mérito em si. 

Argumenta que nosso sistema de controle de constitucionalidade é incompatível com o 

controle preventivo: 

 
 

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM: – Sr. Presidente, Srs. 
Constituintes: Não obstante o problema formal e regimental da 
emenda,   encaminhado   no   mérito   contrariamente,   há   de   se 
observar que este destaque decorre da Emenda de nº 31.652, que, 
em seu globo, em sua totalidade, pretendia criar Corte 
Constitucional neste País. Exatamente por isso, o conteúdo da 
emenda  e  do  destaque  se  ajusta  à  natureza  da  Corte 
constitucional, se tivéssemos Corte Constitucional tal qual a 
emenda pretendia. E só por isso não podemos aceitar a pretensão de 
incluir no inciso relativo à legitimidade ativa, para ação de declaração 
de inconstitucionalidade em tese, as pessoas individuais ou 
coletivamente lesadas ou ameaçadas de lesão por ato ou omissão 
inconstitucional, por uma razão muito simples, porque as cortes 
Constitucionais do sistema europeu são Cortes de controle somente 
concentrado da constitucionalidade; (...) Por outro lado, o § 4º deste 
artigo, ou deste destaque, pretende que a Corte Constitucional, e 
no caso o Supremo Tribunal Federal, tenha a competência para 
submeter, sem a competência para ser consultada sobre questões 
constitucionais. atinente ao processo legislativo, inclusive   para 
efeito de iniciativa, promulgação e veto. Ora este   modelo de 
consulta, de transformar o Supremo Tribunal Federal em um 
órgão de consulta da constitucionalidade, é exatamente uma cópia 
do sistema do Conselho Constitucional francês, que é algo 
completamente diferente do nosso sistema. O Conselho 
Constitucional francês não faz parte   do Poder Judiciário, é 
realmente um órgão de consulta,  um órgão de fiscalização ligado 
ao poder público,  ligado ao Poder Executivo, e não há razão 
nenhuma de nós criarmos dentro do Supremo Tribunal Federal 
um órgãos de consulta prévia da constitucionalidade de leis que, 
depois, serão discutidas a sua constitucionalidade pela ação de 
inconstitucionalidade. Vejam que no sistema francês não existe a 
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ação em tese da inconstitucionalidade. No sistema francês, por 
outra parte, não existe o problema da fiscalização da 
constitucionalidade pelo juiz singular, e exatamente por isso é que 
se  criou  no  sistema  francês  um  mecanismo  de  consulta  ao 
Conselho Constitucional. Ora, se nós temos no Supremo um 
mecanismo eficaz de declaração em tese da inconstitucionalidade, 
de  um  lado,  e  temos,  de  outro  lado,  o  mecanismo  eficaz  do 
controle da inconstitucionalidade no caso concreto, não há razão 
nenhuma de se criar outro mecanismo que não vai funcionar e 
que absolutamente choca com o mecanismo real, mormente 
considerando o problema da coisa julgada. E, por último, Sr. 
Presidente, volto a insistir neste problema: há um equívoco imenso em 
se pretender atribuir a ação declaratória de inconstitucionalidade em 
tese, a titularidade ativa a qualquer pessoa ou a qualquer entidade 
comunitária; (...) Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

 

 
 

Ao que Nelson Carneiro complementa: 
 

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, 
depois da contestação do nobre Constituinte Nelson Jobim, a minha 
palavra é desnecessária. Inclusive porque, como V. Ex.ª vê, 
transforma-se o Supremo Tribunal Federal em órgão consultivo 
da Câmara, do Senado e do Poder Executivo. Não há isso na 
legislação  brasileira,  e  acredito  que  nenhum  país  do  mundo 
entrega à sua Corte Suprema o papel de responder a consultas 
prévias sobre constitucionalidade de lei. 

 
O constituinte Aluízio Campos aceita excluir a parte relativa ao controle 

preventivo antes mesmo da emenda ser rejeitada, porém insiste na questão de aumentar 

o rol de legitimados a acionar o tribunal em caso de controle repressivo: 

 
 

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS: – Sr. Presidente, 
atendendo à ponderação do Constituinte Nelson Carneiro, excluo da 
emenda a parte relativa à consulta, ficando somente o acréscimo dos 
dois incisos, os incisos XI e XII, para efeito de assegurarmos o direito 
de iniciativa às associações comunitárias e às pessoas prejudicadas por 
ação ou omissão inconstitucional que cause prejuízo aos interesses 
legítimos de cada prejudicado. Então, ficam só os dois incisos: XI e 
XII. 

 
No que Jarbas Passarinho reitera a questão procedimental: 

 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho): – Peço a generosa 
compreensão do Constituinte Aluízio Campos. Não é possível, no 
decorrer   do   contraditório,   modificar   o   texto.   O   texto   já   foi 
apresentado. Modifica-se o texto antes do enunciado da matéria. V. 
Ex.ª preside esta Casa. Se fizermos esse tipo de concessão, teremos 
aqui aberto um enorme precedente. Faria um apelo a V. Ex.ª para que 
não insistisse na emenda, porque ela está apresentada de forma 
irregular. Gostaria de ter a complacência e a concordância de V. Ex.ª. 
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O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS: – Sr. Presidente, 
gostaria de esclarecer a V. Ex.ª e ao Plenário que não estou inovando 
nem modificando. O texto que estou pedindo para ser submetido à 
votação do Plenário está contido na minha Emenda nº 31.652-4, art. 
149. Diz a emenda: "A iniciativa da questão constitucional poderá ser 
exercida  pelo  Procurador-Geral  da  República,  pelos  representantes 
legais dos Poderes constituídos, de organizações comunitárias e de 
pessoas que se considerem atingidas por inconstitucionalidade." Ora, o 
texto  do  projeto  já  fala  na  iniciativa  do  Procurador-Geral  da 
República, dos Presidentes da Câmara e do Senado e das organizações 
de  classe.  Proponho,  então,  acrescentar  o  que  consta  na  minha 
emenda, ou seja, que as organizações comunitárias possam, também, 
ter a iniciativa de propor ação de inconstitucionalidade, assim como as 
pessoas físicas ou jurídicas prejudicadas pelo ato inconstitucional. 
Neste caso, não estou inovando.32

 
 

 
 

Assim, a proposta de análise preventiva de leis e emendas foi terminantemente 

rejeitada. O que se retira não só da constituinte como do texto final da constituição de 

88, portanto, tendo em vista nosso modelo de Corte Constitucional, os constituintes 

optaram pela impossibilidade do controle preventivo de leis e emendas. 
 

Agora devemos analisar como se deu a trajetória da jurisprudência no tribunal 

para observar se de fato, eles apenas utilizam as competências entregues pela 

constituição ou, se pelo contrário, eles inovam exercendo poderes nunca entregues. 
 

2. O CONTROLE PREVENTIVO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF 
 

 

Para compreensão do tema do controle de constitucionalidade, nossa doutrina o 

subdivide em diversas categorias. Político e judicial, difuso e concentrado, por via 

incidental  e  por  via  principal  são  algumas  delas.  Uma  dessas  categorias  divide  o 

controle feito em repressivo e preventivo, ou seja, o controle feito antes e depois da 

conversão de um projeto de lei ou emenda no dispositivo propriamente dito. 
 

O controle preventivo de constitucionalidade seria o feito pelo legislativo por 

meio da Comissão de Constituição e Justiça e Executivo que pode opor veto tendo por 

fundamento a inconstitucionalidade da proposta. O controle repressivo seria feito por 

meio do poder judiciário. 

Mesmo os manuais33 que já admitem o controle preventivo de 

constitucionalidade feito pelo STF o fazem sob ressalva. Sempre atentam para o fato de 
 
 
 

32 Em 4 de Novembro de 1987, Pg. 1001. 
33 Ver Barroso, L.R. (2006) O Controle de Constitucionalidade das Leis no Direito Brasileiro. 2ª ed. São 



27 
 
 

que o STF vem exercendo essa espécie de controle, mas não o colocam como uma das 

competências originárias do tribunal34. 
 

Uma discussão mais profunda do exercício do controle preventivo não chega a 

ser é feita. Não se discute se seria uma prerrogativa legítima ou ilegítima ou mesmo os 

limites desse tipo de controle. 
 

O controle de constitucionalidade preventiva no Brasil não tem um instrumento 

próprio, uma ação ou um mandado em específico, e talvez isso antecipe o que acabamos 

de ver na Assembleia Constituinte, ou seja, que o controle preventivo por parte da 

Suprema Corte não possuí um artigo claro em nossa Constituição como os que preveem 

os demais controles de constitucionalidade. Assim, a forma que os Ministros 

encontraram para avocar para si o controle preventivo tem como ferramenta o Mandado 

de Segurança impetrado por parlamentares. 
 

O Mandado de Segurança é um remédio, tendo por objetivo “reparar danos 

e/ou afastar impedimentos no exercício de direitos fundamentais causados por decisões 

estatais com vício jurídico.”35, longe de ser instrumento adequado para análises de 

constitucionalidade tendo em vista a facilidade com que chega ao conhecimento do 

tribunal 36. 
 

Não possui os pré-requisitos das ações diretas para controle abstrato ou esgota 

as instâncias inferiores como no caso de recursos em controle concreto37  antes de ser 

avaliada pelo STF. Aqui ressaltarei os argumentos determinantes nos principais38 votos 

para acompanharmos o entendimento da corte ao longo dos anos. 
 
 
 

Paulo: Saraiva; Dimoulis, D., & Lunardi, S. (2011). Curso de processo constitucional: controle de 
constitucionalidade e remédios constitucionais. 
34  É verdade que sempre é ressaltado que esse controle é feito de forma parcimoniosa e em condições 
muito específicas, no entanto, há controvérsias se esse controle pode ser visto como parcimonioso se 
pensarmos as consequências caso o entendimento de certos Ministros vigorasse em alguns dos 
julgamentos que veremos. Em resumo, o Tribunal é parcimonioso, mas nada o impede de não ser. 
35 Dimoulis, D., & Lunardi, S. (2011). Curso de processo constitucional: controle de constitucionalidade e 
remédios constitucionais. 
36   Art. 5º,  LXIX  -  conceder-se-á mandado de  segurança para proteger direito líquido e  certo, não 
amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 
ou Lei 12.016, Art. 1o  Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de 
que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
37 Ambos controles repressivos 
38 Como o controle preventivo nasceu de uma interpretação do STF sobre o Art. 60 § 4º em Mandados de 
Segurança impetrados por parlamentares, escolhemos a jurisprudência que o próprio STF coloca em sua 
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2.1 MS 20.257 DE 80 
 

O leading case na análise preventiva de emendas é o Mandado de Segurança 
 

20.257 de 1980, ainda sob a égide da Constituição de 69. Impetrado contra a mesa do 

Congresso Nacional, argumentavam os impetrantes que tinham direito subjetivo a não 

deliberar proposta de emenda tendente a abolir a Federação e a República, nos termos 

do art. 47 § 1º da Constituição anterior. Na proposta em questão, tinha-se por objetivo 

estender o mandado dos prefeitos de dois para quatro anos. 
 

Esse  antecedente  iniciará  um  comportamento  que  acompanhará  o  STF  em 

todos os casos de análise preventiva de Emenda por via de Mandado de Segurança até 

hoje. Trata-se de conhecer a ação sem deferi-la. Conhece, pois entende que o direito de 

não deliberar existe, porém indefere por acreditar que o caso em questão não viola as 

cláusulas que a Constituição considerou imutáveis. 
 

Assim o tribunal, nesse precedente avocaria para si uma atribuição que se 

furtaria de usar até os dias de hoje, mas a afirmaria caso após caso, como veremos nos 

próximos MS’s. Nessa primeira ocasião, o contraponto de opiniões foi feito pelo 

Ministro Décio Miranda que via o pedido como prejudicado, e Moreira Alves, que o 

conhece e indefere inaugurando o entendimento do STF nas próximas três décadas. Há 

ainda resquícios de uma posição pró-congresso na posição de Soarez Muñoz.39  Essa 

visão via o STF como totalmente incompetente para realizar tal análise. 
 

Décio Miranda, em seu voto coloca que o pedido estaria prejudicado tendo em 

vista que a emenda já havia sido aprovada. Ainda assim, faz considerações sobre como 

julgaria caso a emenda ainda fosse uma PEC. 
 

Em seu voto40, o Ministro Décio Miranda ressalta que a emenda já havia sido 

aprovada.  Ou  seja,  se  a  Emenda  cuja  constitucionalidade  se  estava  a  discutir  foi 

aprovada ao longo do  julgamento,  então o pedido estaria prejudicado.  No entanto, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constituição  Anotada  sobre  o  artigo,  e  dentre  elas  fizemos  a  triagem  de  MS’s  impetrados  por 
Congressistas. Ver http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=publicacaoLegislacaoAnotada 
39 Posição essa que daria seu último suspiro com Paulo Brossard. 
40 MS 20.257, Pg. 14 em 17/09/1980 
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ressalta o Ministro que isso seria questão menor, pois na data da impetração do MS, o 

pedido já estava prejudicado. 41
 

 

Coloca que mesmo que esteja prejudicada por já ter sido aprovada, outra não 

seria a conclusão caso ainda estivesse em tramitação. Isso acontece porque em seu 

entender, se o regimento comum das casas do Congresso estabelece que na sessão de 

recebimento da proposta de emenda, o presidente da respectiva casa pode rejeitar a 

emenda por ser tendente a abolir a federação, então no momento em que se vota, já não 

seria tempo de fazer esse controle, e sim no recebimento. 
 

O ministro apesar de entender cabível o MS ainda mantém uma postura em que 

o Congresso se mantém como senhor de seus atos, tendo em vista que o presidente da 

casa seria nessa visão, o verdadeiro detentor do poder de deliberar ou não, e de entender 

que a emenda viola ou não a federação. Em resumo, se o presidente da casa já decidiu 

por receber a proposta, já não haveria controle possível. 
 

O Ministro Soares Muñoz entende que a petição inicial estaria inepta, pois não 

seria possível pedir ao STF intervir no Congresso para impedir que pratique atos de seu 

ofício. 
 

“Tal controle, no que respeita à função legislativa, pressupõe a existência de 
lei, devidamente promulgada. Não alcança os atos anteriores, enquanto 
estejam sendo realizados, porque durante eles, é o próprio congresso que 
privativamente examina acerca da constitucionalidade, ou não, de emenda à 
constituição”. 42

 

 
Para o Ministro não se trata, portanto de pedido prejudicado, pois tendo a 

emenda sido promulgada, o ato passaria de preventivo para desconstitutivo. No entanto, 

o pedido seria impossível juridicamente, o controle só seria possível à posteriori. 
 

Já o Ministro Moreira Alves que havia pedido vista do processo, 

preliminarmente se pronuncia43 dizendo que o fato da emenda ter sido promulgada era 

um fato consumado. Além disso, coloca que o pedido não pode ser dado como 

prejudicado, pois isso acontece quando se perde o objeto. Se o relator acreditava que 

nunca houve um objeto, se trataria de uma “extinção do processo sem julgamento do 

mérito”. 
 

 
41  Um dado interessante do caso é que, já naquela decisão, a corte tem que enfrentar o fato de que a 
emenda já havia sido aprovada. Ou seja, se acabassem deliberando por conhecer e deferir o pedido, 
estariam já neste caso desconstituindo um ato do Congresso em um controle preventivo. 
42 MS 20.277, Pg. 18 em 17/09/1980 
43 MS 20.257, Pg. 22 em 08/10/1980 
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Conduz então o raciocínio de que o sentido de deliberar, como previsto no 

então art. 47 §1º44 da Constituição de 69, nada mais era que votar, e que portanto, 

enquanto não houvesse votação, o presidente do Senado poderia rejeitá-la, e não só no 

recebimento da proposta como entendeu o Ministro Décio Miranda. Portanto, se o MS 

foi impetrado antes da votação, então era cabível. Completa ainda que o controle em 

questão não seria de cunho material, mas tão somente procedimental. Realiza dessa 

forma, uma manobra que seria de suma importância para que o STF analisasse questões 

análogas dali pra frente. 
 

É notório que analisar se um dispositivo viola ou não cláusula pétrea é um 

exame obviamente material, sendo uma análise de conteúdo. No entanto, por dizer 

respeito à fase de deliberação, ou sendo um pré-requisito para esta que a matéria 

discutida não viole as cláusulas protegidas, colocou-se a questão como sendo de forma, 

e não de conteúdo. 
 

Moreira indefere a ordem, ou seja, poupa-se o desgaste com o legislativo de 

julgar inconstitucional um dispositivo já promulgado, no entanto, garante para si essa 

possibilidade para ocasiões futuras. Desse julgado em diante, saindo Moreira Alves 

vencedor, adquire o STF o poder de fazer a análise preventiva, vistas como questões 

“procedimentais”. 
 

Deve-se lembrar de que no MS 20.452 que tinha por objetivo impugnar a 

votação da  chamada  emenda  “Dante  de  Oliveira”. Decidiu-se  que somente 

parlamentares teriam esse direito a não deliberação de determinadas matérias. Os 

impetrantes incluíam além de um Senador e um Deputado, também o à época vice- 

Governador de São Paulo Oréstes Quércia, onde decidiu-se que esse último não teria 

legitimidade ativa pois, somente os parlamentares teriam direito subjetivo a ser violado 

no caso.45
 

 

Tendo em vista que a constituinte não previu a possibilidade de controle 

preventivo por parte do STF, torna-se ainda mais curioso que somente congressistas 
 
 

44 § 1º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a Federação ou a República. 
45   Em seu  voto,  declarou o  Ministro Aldir  Passarinho:  “A  questão se  situa  no  âmbito  interno  do 
Congresso Nacional e os seus membros é que possuem, em princípio, por suas prerrogativas, interesse 
intrínseco para a impugnação de ato praticado no parlamento. O direito, acaso violado, é exclusivo do 
Membro do Congresso Nacional, a quem compete o exame e votação de emenda constitucional. (...) não 
socorre ao primeiro integrante, mas aos dois seguintes. (...) O ato em causa não é “interna corporis”, pois 
que aplicou o art. 48 da Constituição de maneira que os Impetrantes se julgam violados em seus direitos 
de participação e votação no processo legislativo de emenda constitucional” 
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possam, fazendo uso do MS, acioná-lo. Isso porque, além de ser uma ferramenta que o 

congresso enquanto constituinte não previu, é curioso que o próprio congresso, em 

outro momento do tempo, seja justamente quem requere e sofre esse controle. 
 

Esse fato que é de suma importância para esse trabalho e será mais tarde46 

utilizado   pelo   Ministro   Marco   Aurélio   para   legitimar   o   controle   preventivo. 

Argumentará que o STF não poderia ser violador do equilíbrio entre os poderes por 

serem os próprios parlamentares que impetram o MS, e que caso isso fosse contra a 

autonomia do poder legislativo, eles estariam cometendo autofagia. Assim, completa, o 

controle preventivo só faria bem ao cenário democrático47. 
 

2.2 MS 21.648 DE 93 
 

O MS 21648 é o primeiro a chamar atenção na tentativa de fazer o controle 

preventivo no momento pós Constituição de 88. Assim, analisar este caso é importante 

para verificar se e como o STF teria transportado esse poder da ordem constitucional 

anterior para a nova. Foi impetrado contra o presidente da Câmara por remeter ao 

Senado proposta de Emenda que criava o Imposto sobre movimentação ou transmissão 

de valores e de créditos e direitos de natureza financeira (IPMF); E ainda preventivo 

para que o presidente do Senado não coloque a emenda em questão em votação. A 

Emenda possuía artigo que dava a possibilidade de cobrança do tributo no mesmo 

exercício da promulgação da lei. 
 

O impetrante, José Maria Eymael, queria ver respeitado um suposto direito a 

não deliberar a emenda, em virtude do art. 60 § 4°48, visto que para ele, o desrespeito à 

anterioridade seria um desrespeito às leis fundamentais. O debate se instaura e alguns 

argumentam que a anterioridade não seria um direito fundamental visto que alguns 

tributos já teriam sido excluídos da anterioridade, Argumenta-se também que não só a 

Emenda já teria passado pelo controle da Comissão de Constituição e Justiça como 

também a jurisprudência (MS 20.257) não permitiria uma análise de conteúdo, mas tão 

somente processual. 
 

 
 
 
 
 

46 Como veremos no MS 22.503/96 
47 Ver considerações no tópico 4.3 
48  Art. 60 § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma 
federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - 
os direitos e garantias individuais. 
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No fim, tendo em vista que a emenda já havia sido aprovada antes do 

julgamento do Mandado de Segurança, entendeu-se por não conhecer o MS em vista da 

ilegitimidade ativa superveniente. Há alguns votos que, no entanto, contribuem para o 

nosso debate. 
 

Primeiramente, Otávio Galloti49 acredita que não haveria, naquele caso, 

desrespeito aos direitos fundamentais. No entanto, acredita que, fosse o caso, pouco 

importaria  que  a  emenda  já  houvesse  sido  promulgada.  O  controle  preventivo  se 

tornaria um controle repressivo e desconstitutivo, pois se trata de uma 

inconstitucionalidade formal. 
 

Ou seja, se entenderia que o direito de não deliberar proposta tendente a abolir 

direitos fundamentais, a depender do entendimento do supremo sobre ser ou não a 

anterioridade um direito fundamental, seria uma hipótese de inconstitucionalidade tão 

formal quanto uma emenda sem o quórum necessário. Como já foi dito, não parece tão 

óbvio que decidir se uma emenda viola ou não cláusula pétrea seja uma análise tão 

fomente formal. 
 

Aqui, ficam evidentes os riscos de uma enxurrada de Mandados preventivos 

para substituir o efeito de uma ADI. Tendo em vista as facilidades de um Mandado de 

Segurança e o fato de que não se excluir a Ação Direta de Inconstitucionalidade como 

opção em um momento posterior, os incentivos para um parlamentar inconformado 

entrar com o MS são muitos. 
 

Outro entendimento50  a ser levado em conta é o do Ministro Paulo Brossard. 

Como já foi dito, o Ministro defende uma posição pró Congresso somente vista antes 

mesmo da Constituição de 8851. Concorda que a ação está sim prejudicada pela 

ilegitimidade ativa superveniente em virtude da aprovação da emenda. No entanto, o 

impetrante não teria o direito que desejava ver protegido pelo Mandado de Segurança. 

As opções dadas ao Congressista na votação de um dispositivo, argumenta Brossard, 

seriam votar (contra ou à favor) ou abster-se justificando sua escolha. Ou seja, tendo a 

opção de não votar, o  MS não seria necessário. Esse problema seria inacessível à 

interferência do judiciário. 
 

 
 
 

49 MS 21.648, Pg. 32 em 05/05/1993 
50 MS 21.648, Pg. 45, em 05/05/1993 
51 Ver Soares Muñoz no MS 20.257. 
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“Persisto  no  entendimento  que  o  judiciário  não  pode  penetrar  no 
âmago de outro poder, que a Constituição diz separado e distinto, com 
competência própria, para dizer-lhe que se tal projeto pode ou não 
pode tramitar. Isto é da incumbência e da responsabilidade do 
Presidente da casa, cujas decisões têm um tribunal de recurso, que é o 
plenário.  Persistindo  nesse  plano  inclinado  o  Supremo  Tribunal 
Federal terminaria por organizar a ordem do dia da Câmara ou do 
Senado. ” 

 
E termina dizendo que não conhece da ação e caso conhecesse julgaria 

prejudicada.  É  verdade  que  o  Ministro  Brossard  possuía  larga  experiência  no 

Congresso, o que poderia enviesá-lo a dar tal posicionamento,52 fica evidente que tal 

posicionamento não era algo impensável em 93, e que não era pacífico que o Tribunal 

possuísse o poder do controle preventivo. 
 

2.3 MS 22.503 DE 96 
 

Trata-se de MS emenda proposta pelo poder executivo com o objetivo de 

modificar o sistema de previdência social. A emenda possuía diversos dispositivos que 

segundo os impetrantes contrariava o regimento interno da Câmara. No entanto, um 

desses dispositivos coincidia com a Constituição ao determinar que um dispositivo 

rejeitado não poderia ser colocado em pauta na mesma sessão. O tribunal se dividiu 

entre aqueles que queriam analisar toda a matéria e que não a viam como interna 

corporis e aqueles que queriam analisar somente o dispositivo coincidente, por entender 

que os demais não seriam de competência do STF. 
 

Nesse   julgamento   Marco   Aurélio   tem   entendimento53    minoritário,   por 

acreditar que o legislativo não cometeria autofagia, o ato não poderia ser interna 

corporis. Coloca que aquele caso seria um divisor de águas. Argumenta que as PEC’s 

estariam a revisar a constituição e não reformar, dando a entender que o Tribunal teria, 

naquele julgamento, a responsabilidade de frear esse movimento. O direito de ver os 

regimentos cumpridos seria um direito público dos congressistas que viabilizaria a 

atuação do Supremo. Para o ministro, trata-se tão somente de uma questão processual de 

não deliberar questão que atente contra a constituição, e lembra o MS 20.257. Não se 

trataria, portanto de um exame do mérito. 
 

 
 
 
 
 

52 Ainda que, como veremos adiante, Nelson Jobim foi um constituinte decisivo para a não existência de 
controle preventivo, e, já como Ministro, parece mostrar um posicionamento diferente. 
53 MS 22.503, Pg. 14, 08/05/1996 
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É bem verdade que o Ministro foi vencido, mas segundo ele, não só a análise 

de se uma proposta viola ou não cláusula pétrea seria uma questão procedimental aberta 

ao STF como também, a análise do regimento do Congresso seria, por se tratar de um 

direito público, também uma questão formal e procedimental a ser guardada pela Corte. 
 

Quem acaba por fazer a voz do posicionamento da matéria regimental como 

interna corporis foi o Ministro Carlos Velloso. Para o Ministro, até mesmo a questão 

sobre apresentar conteúdo já rejeitado, ou seja, a aceita por quem conheceu da ação em 

parte por coincidir com o conteúdo da Constituição, seria de trato exclusivo do 

Congresso. O MS não seria cabível porque nenhum direito subjetivo teria sido violado: 

“sem alegação de ofensa a direito subjetivo, não há falar em controle judicial sobre 

interna corporis”. Completa dizendo: 
 

“O que não é possível é transplantar para o mandado de segurança a 
discussão  sobre matéria  que  seria  cabível no  controle  difuso,  mas 
diante da alegação de ofensa a direito subjetivo, ou, no controle 
concentrado, mediante ação direta, podendo ser proposta, apenas, por 
aqueles indicados no art. 103 da Constituição. ” 54

 

 
Ao pronunciar-se, o ministro Moreira Alves vota com a maioria, mas parece 

ver que o uso da jurisprudência afirmada por ele em 1980 já estava servindo a um 

alargamento das competências de análise do Supremo para questões materiais, mesmo 

para a já abrangente visão dele de controle formal: 
 

“Ora,  como  relator  para  o  acordão  do  Mandado  de  Segurança  n 
20.257, no já longínquo ano de 1980, sustentei – e fui, afinal, voto 
vencedor – que, em se tratando de texto constitucional que impeça ou 
proíba  a  discussão  ou  a  deliberação  sobre  determinada  matéria, 
haveria, no caso, direito subjetivo público dos parlamentares de não 
serem compelidos a votar, tendo em vista a proibição constitucional. 
As razões do meu voto já foram lidas aqui várias vezes, mas quero 
salientar,  de  ligo,  que  essa  decisão  tem  âmbito  restrito,  que  é 
justamente o da vedação constitucional formal, não abarcando 
problemas regimentais nem, como nela acentuei, questões de 
inconstitucionalidade material. ” 55

 

 
O espanto diante do entendimento de Marco Aurélio e Celso de Mello que 

junto a Ilmar Galvão conheceram inteiramente do pedido: 
 

“É certo que hoje, nesta assentada, impressionaram-me fundamente o 
voto do Sr. Ministro Relator e do Sr. Ministro Celso de Mello, de 
vigor particular, quase diria dramático. Mas, na verdade, é preciso 
ponderar, que, efetivamente, nas linhas em que se pôs a questão, o da 

 
54 MS 22.505, Pg. 70, 08/05/1996 
55 MS 22.503, Pg. 119 em 08/05/1996 
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existência de um direito público subjetivo de cada congressista ao que 
se chamou de “devido processo legislativo”, a doutrina dos dois 
magníficos votos, data vênia, converteria seguramente o Supremo 
Tribunal   Federal   numa   câmara   revisora   de   toda   a   elaboração 
legislativa do Congresso Nacional. (...) provavelmente, não haverá em 
nenhuma Corte Suprema do mundo um controle tão extenso sobre as 
deliberações do Poder Legislativo. ” 

 

 
 
 

2.4 MS 23.047 DE 1998 
 

Trata-se de mais um MS impetrado contra o Presidente da Câmara dos 

deputados visando obter liminar para suspensão da votação no plenário da casa de 

proposta de emenda à constituição com objetivo de realizar a reforma previdenciária e, 

na decisão definitiva, para que se excluam da proposta os dispositivos que supostamente 

violavam cláusulas pétreas. Dada a relevância da matéria e as consequências de difícil 

desfazimento da decisão liminar, o relator Sepúlveda Pertence submete a matéria à 

plenário. 
 

Mais uma vez, Pertence recorda o MS 20.257 onde Moreira Alves afirmou a 

viabilidade de um Congressista impetrar MS visando impedir a tramitação de emenda 

cujo conteúdo não pode, de acordo com a Constituição, ser objeto de deliberação. 
 

“Cogita-se, no entanto, é fácil de entender, de hipótese 
excepcionalíssima de controle jurisdicional preventivo da 
constitucionalidade de normas, ao qual em princípio, é de todo avesso 
o sistema brasileiro. Há de ser particularmente densa a plausibilidade 
da arguição de inadmissibilidade material de uma simples proposta de 
emenda à Constituição para autorizar o Supremo Tribunal – mormente 
em juízo liminar - a vedar que sobre ela se manifeste o Congresso 
Nacional, no exercício do seu poder mais eminente, o de reforma 
constitucional. ” 56

 

 
Indefere a liminar dizendo que a reforma não viola as cláusulas pétreas. Neste 

MS, vale destacar o voto do Ministro Nelson Jobim, que foi o que mais fortemente 

argumentou contra a presença do controle preventivo de emendas na Constituinte: 
 

“Sr. Presidente, estamos perante uma ação que visa mover ou acionar o 
mecanismo prévio de controle de constitucionalidade. É bom ter presente que 
esse modelo de controle prévio tem o seu fundamento político-constitucional 
na Constituição francesa onde não há a possibilidade desse controle, como 
está na Constituição brasileira, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal 
possa paralisar a ação legislativa se proposta venha a se contrapor a algum 
texto nominado de “cláusula pétrea” na Constituição. (...) No caso 
constitucional brasileiro, em face do art. 60, estabeleceu-se a inviabilidade da 

 
 

56 MS 23.047, Pg. 4 em 11/02/1998 
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tramitação dessa norma. Isto importa numa extensa análise de dupla natureza. 
Primeiro,  examinar  o  conteúdo  da  proposta  em  tramitação  em  segundo, 
definir o espectro daquilo que se chama “cláusula pétrea”, ou seja, o que está 
petrificado na Constituição e no que consistem os chamados “direitos 
intocáveis” (...) Mas reservo-me, evidentemente, para examinar, discutir e 
tomar uma posição sobre este conceito de “cláusula pétrea”, pois a tentativa 
moderna  no  Brasil  é  a  sua  expansão  no  sentido  de  que  o  legislador 
constituinte de 1988 pudesse fazer com que sua vontade, definitória dos 
desejos da Nação Brasileira, tenha que permanecer intocável, salvo por 
revolução ou golpe de Estado. (...) Mas essas considerações são laterais. 
Quero dizer a v. Exa quem com as restrições necessárias em relação a juízos 
futuros, acompanho integralmente o ministro relator.” 57

 

 
Jobim  parece,  assim  como  Pertence,  acreditar  que  há  o  perigo  de  as 

deliberações no Congresso se verem engessadas com um entendimento muito expansivo 

das  cláusulas  pétreas.  No  entanto,  é  bem  verdade  que  não  adotou  também  o 

entendimento de que nenhum controle preventivo seria possível como o fez em 87. Da 

mesma forma como os outros, parece entender que decidir se a deliberação viola ou não 

cláusula pétrea é uma questão procedimental, e não de mérito. 
 

No entanto, como mostra o voto do Ministro Marco Aurélio no voto anterior, 

ao  entender  que  proteger  o  regimento  interno  do  congresso  era  matéria  de  direito 

público, essa questão não é tão óbvia quanto uma contagem equivocada de um quórum 

de votação. Assim, vê-se que invadir ou não as competências do Supremo não é mais 

uma questão de se é permitido ou não o controle preventivo para ser uma questão à 

mercê do entendimento dos Ministros. 
 

O voto do Ministro Marco Aurélio58 guarda uma questão peculiar. O Ministro 

discorda inclusive da decisão de Pertence de submeter a matéria à plenário na liminar, o 

que Pertence havia feito em razão da importância da matéria. Segundo ele, deve vigorar 

o que está contido no regimento do Tribunal, que dá ao relator a decisão em caso de 

pedido de concessão de liminar. O mesmo regimento, diz ele, permite que o relator leve 

à plenário questão de ordem, mas completa: “o pedido de concessão de liminar encerra, 

em si, considerada a própria natureza, uma questão de ordem? A resposta, para mim, é 

negativa. ”59
 

 

Impossível não correlacionar esse entendimento com o entendimento dado no 

julgamento visto no tópico anterior. Se aquele caso fosse uma questão de liminar, 
 
 
 
 

57   MS 23.047 Pg. 11 em 11/02/1998 
58   MS 23.047, Pg. 15, 11/02/1998 
59 Parece, portanto, levar o regimento do STF mais à risca do que leva o do Congresso. 
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Marco  Aurélio  sozinho  analisaria  todas  as  questões  relacionadas  ao  regimento  do 
 

Congresso? 
 

 

2.5 MS 24.356 de 03 
 

O Mandado em questão foi impetrado contra a mesa da Câmara contra 

arquivamento de pedido de instauração de processo disciplinar no Conselho de Ética e 

Decoro parlamentar contra deputada. O arquivamento ocorreu após opinião favorável 

do corregedor em tal sentido, tendo a mesa acatado à unanimidade. 
 

O impetrante sustentava entre outras coisas que houve violação do devido 

processo legal e do contraditório na medida em que se possibilitou antes do momento 

correto o exercício do direito de defesa, não tendo o impetrante acesso aos documentos 

apresentados pela deputada em sua defesa. Alegou também a inexistência de ato interna 

corporis da Câmara, já que é lícito ao judiciário verificar a ocorrência de 

inconstitucionalidades,   ilegalidades   e  infringências   regimentais.   Requer  assim   a 

nulidade do procedimento administrativo que possibilitou à deputada o exercício do 

direito de defesa. Conclui que a controvérsia é meramente regimental, resultante de 

interpretação do regimento interno e imune ao controle judicial, não conhecendo do MS. 
 

Aqui se consolida nosso controle preventivo. É um controle feito por meio de 

Mandado de Segurança impetrado por parlamentar a pretexto de proteger seu direito 

subjetivo do de não deliberar propostas tendentes a abolir cláusulas pétreas, sendo esse 

um controle procedimental, e não material. O próximo MS trata da possibilidade de 

controle preventivo de lei e é definitivo sobre o debate, pois tem como uma de suas 

discussões se o controle seria somente de emendas ou também de leis. 
 

2.6 MS 32.033 de 2013 
 

Esse caso trata da possibilidade de haver controle preventivo de leis, e não de 

emendas.  No  entanto,  devido  a  argumentação  dos  Ministros  se  torna  de  suma 

importância para confirmarmos o entendimento mais recente sobre a matéria. Além 

disso, apesar de o tribunal votar por maioria que o controle de leis não seria possível, o 

voto de Gilmar Mendes dá alguns indícios de que essa possibilidade não é de todo 

impensável. Em voto longo, e debates extensos, o Ministro defende a posição de forma 

aguerrida.  É  determinante  analisarmos  de  forma  detida  seu  voto,  pois  demonstra 

diversos caminhos por onde a jurisprudência futura pode seguir. 
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Aqui,  impetrou-se  Mandado  de  Segurança  com  o  objetivo  de  impedir 

tramitação de projeto de lei que colocava que a transferência de legislatura não acarreta 

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

rádio e na televisão. Foi impetrado tanto na Câmara por deliberação e envio ao Senado, 

quanto no último para impedir que a proposta fosse colocada em votação. O projeto de 

lei nasceu logo após o julgamento da ADI 4.430 que havia, em um pedido de 

interpretação conforme a Constituição, entendido o contrário do disposto pelo projeto 
 

. Segundo os impetrantes o projeto de lei antes de tramitação lenta começou a 

correr rapidamente, supostamente para desencorajar novas agremiações. Além disso, 

ofenderia a cláusula pétrea dos direitos fundamentais ao violar a liberdade de criação de 

partidos e a igualdade de tratamento entre os mesmos. O Ministro Gilmar Mendes havia 

anteriormente concedido liminar, da qual a Mesa do Senado havia agravado alegando 

que: 
 

“(...) a Constituição da república assegurou ao Supremo Tribunal 
Federal  tão  somente  o  controle  de  constitucionalidade  repressivo 
dentro dos estritos parâmetros delineados na legislação processual de 
referência. ” (...) “A jurisprudência da corte admitiu, em casos 
excepcionais, a hipótese de controle repressivo, desde que haja 
inconstitucionalidade escabrosa da matéria sob deliberação, que 
configure inequívoco desvirtuamento do due process of law (...)”, “no 
caso dos autos, não se afigura hipótese de inconstitucionalidade 
flagrante,  nem  há  risco  de  aviltamento  de  cláusula  pétrea  (...).  ” 
Coloca ainda que  a lei não teria “efeitos imediatos e poderia, em 
momento oportuno, ser apreciado por esta Egrégia Corte e aí então ter 
eventualmente sua eficácia suspensa.” 60

 

 
Alega por fim, ser incabível a extensão, ao poder legislativo, de efeitos 

vinculantes do controle de constitucionalidade concentrado, podendo o legislador, em 

tese, editar nova lei com conteúdo material idêntico ao de texto normativo declarado 

inconstitucional. Já a Câmara afirmou ser incabível o pedido de sustação de tramitação 

de projeto de lei com base no mérito da proposição, o que só poderia ocorrer na hipótese 

do art. 60, § 4°. 
 

Há  nesse  caso  grande  discussão  sobre  a  admissão  por  parte  de  Gilmar 
 

Mendes61  de amicus curiae num mandado de segurança preventivo. Alguns acreditam 
 

 
60 MS 32.033, Pg. 8 em 05/ 03/2013 
61  Interessante que, ao relatar o caso, o Ministro Gilmar Mendes cita a PEC 33 e volta a citá-la em seu 
voto. Parece acreditar que tanto esse projeto de lei quanto a PEC fariam parte do mesmo impulso por frear 
as competências do STF. Caso a PEC 33 seja avaliada em um MS, talvez a corte não se limite a conhecer, 
mas acabe por deferir o pedido. 
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que isso daria o tom de ação preventiva de constitucionalidade, razão pela qual o AGU 

interpõe agravo regimental. Carmen Lúcia chega a afirmar que nesse caso concordaria 

com a presença do amicus curiae, mas que não se comprometeria com a tese62, o que 

deixa evidente o temor de que o caso se tornasse praxe. O agravo teve seu provimento 

negado e os Amicus foram admitidos, vencidos quatro ministros, o que demostra que o 

entendimento não foi pacífico. 
 

Apenas Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Celso de Mello deferiram em parte o 

Mandado de Segurança, no entanto, demonstraram suas opiniões de forma aguerrida em 

um sem fim de debates. 
 

Gilmar Mendes começa admitindo que a liminar dada por ele nesse MS gerou 

muita controvérsia na mídia, por ser heterodoxa e invadir competência do Poder 

Legislativo. Mais uma vez é lembrado o entendimento de Moreira Alves, mas não cita a 

palavra emenda, optando por “propostas legislativas”. 63
 

 

“Se é certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
reconhece a possibilidade de exercer essa espécie de controle prévio 
de constitucionalidade de propostas legislativas que atentem contra as 
cláusulas pétreas da constituição, também é verdade que a Corte é 
extremamente prudente na utilização dessa competência, visto que a 
mantém como uma espécie de competência reserva, a ser utilizada 
apenas  quando  a  proposição  for  realmente  ofensiva  às  cláusulas 
pétreas. ” 64

 

 
Coloca que a jurisprudência junto ao fato de que os mais notórios políticos do 

país já entraram com o MS preventivo fariam desse um instrumento pacificamente 

legítimo. Ao discutir a alegação de que esse controle preventivo só seria feito em caso de 

emenda argumenta que “A rigidez e a supremacia da constituição, que garantem o seu 

núcleo  essencial  até  mesmo  em  face  do  constituinte  reformador  não  podem  ser 

relativizados ante o legislador ordinário. ”65
 

 

 
 
 

62 O que é um procedimento curioso e que suscita alguns questionamentos sobre se esse entendimento 
poderia ou não gerar expectativas futuras. 
63 Não há como se comprovar isso, mas aqui, fica evidente que a palavra emendas não é citada 
propositalmente. Ainda que seja peça fundamental do artigo, a palavra é trocada por um substitutivo mais 
abrangente de modo a dar a entender que as leis estariam inclusas. 
64 MS 32.033, Pg. 37 em 05/ 03/2013 
65  Segundo o Ministro, há quem argumente que só é possível o controle preventivo de emendas porque 
não há o controle repressivo, não se aplicando tal raciocínio à lei tendo em vista que essa já possuí 
controle repressivo. No entanto, coloca o Ministro, já é possível o controle repressivo de emendas, 
querendo concluir que, se já é possível ambos os controles para emenda, também o é em caso de lei. 
Contorna o fato de o art. 60 ser o real legitimador do controle preventivo de emendas, e não um raciocínio 
comparativo para com a lei. 
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Se indaga ainda sobre se haveria sentido que não pudessem haver emendas que 

descriminalizam a pedofilia, estabelecem censura prévia a jornais livros e periódicos 

mas  possam  haver  leis  que  contenham  tal  conteúdo.  Não  parece  acreditar  que  a 

Comissão de Constituição de Justiça ou o debate Congressual possam barrar esse tipo 

de proposta. 
 

Parece querer que com o temor por casos extremos como os expostos acima, o 

STF ganhe prerrogativa para análise de casos mais simples como o que está sendo 

julgado. Ressalta mais uma vez que o STF sempre foi prudente no uso da análise 

preventiva, e parece não se preocupar que a corte de amanhã não possua tanto bom 

senso quanto ele pensa que essa possuí. 
 

Por fim coloca que nos dias atuais, é mais que pacífico o entendimento no 

sentido de que, havendo matéria constitucional em debate, não há como se afastar a 

competência do Supremo Tribunal Federal. O Ministro ignora que talvez a própria corte 

tenha avocado para si a competência que ele vê como tão natural. 
 

Finalmente expõe o que de alguma forma vê como interessante para sua 

argumentação, que o Art. 60 não prevê somente o controle procedimental ou formal, 

visto que não há como analisar o procedimento sem analisar o conteúdo. Tendo em vista 

que o Ministro já entendeu que o artigo em questão viabiliza tanto o controle tanto de 

emenda quanto de lei, consuma-se que, para o Ministro, o Supremo realiza controle 

preventivo e repressivo de leis e emendas com base em violação de cláusulas pétreas 

com conteúdo aberto e que fica a seu critério de interpretação. Dado que podem 

argumentar que qualquer parte da Constituição é tendente a abolir direito fundamental, 

como uma reforma previdenciária ou um imposto, então não há nada que o Supremo 

não possa analisar, e nada que não possa ser levado ao Supremo tendo em vista como 

instrumento o Mandado de Segurança. 
 

No mérito coloca que os direitos políticos são cláusula pétrea e que a lei em 

questão seria casuística e discriminatória com os partidos novos. O mais importante em 

sua argumentação é a maneira como se opõe, de forma natural, a que o Legislativo 

possa reinterpretar ou mesmo contrariar um entendimento do Supremo: 
 

“Quando, ao vício de inconstitucionalidade formal, a lei interpretativa 
da  constituição  acresça  o  de  opor-se  ao  entendimento  da 
jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal - guarda da 
Constituição-,   as   razões   dogmáticas   acentuadas   se   impõem   ao 
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Tribunal razões de alta política institucional para repelir a usurpação 
pelo legislador de sua missão de intérprete final da Lei Fundamental: 
admitir  pudesse  a  lei  ordinária  inverter  a  leitura  pelo  Supremo 
Tribunal da Constituição seria dizer que a interpretação constitucional 
da Corte estaria sujeita ao referendo do legislador, ou seja, que 
Constituição – como entendida pelo órgão que ela própria erigiu em 
guarda da sua supremacia - , só constituiria o correto entendimento da 
Lei Suprema na medida da inteligência que lhe desse outro órgão 
constituído, o legislador ordinário, ao contrário, submetido aos seus 
ditames.”66

 

 
No entanto, os demais Ministros demonstram outro entendimento. O ministro 

Teori Zavascki relembra67  o que a jurisprudência do Supremo demonstra ao longo do 

tempo, ou seja, que não é possível o controle de controle de constitucionalidade de 

meros projetos normativos.68 Tal controle só seria possível em caso de projeto emenda à 

Constituição que seja manifestamente ofensiva à cláusula pétrea e projeto de lei ou 

emenda que desrespeite o processo legislativo. 
 

Aqui, podemos enxergar que o Ministro Teori também não enxerga o controle 

de emendas que violam cláusula pétrea como um controle meramente formal ou 

procedimental, porque, de outra forma não haveria motivo para dissociar as hipóteses 

demonstradas. 
 

Apesar disso, como o dispositivo impetrado não se trata de uma PEC, mas de 

um PL não vê motivo para tal análise preventiva visto que o projeto não desrespeito o 

processo legislativo.  Admitir MS com essa finalidade significaria alterar radicalmente o 

entendimento até aqui adotado, a respeito do controle preventivo de constitucionalidade. 
 

“Tal elastério - que consagraria um modelo de controle 
jurisdicional preventivo sem similar no direito comparado, 
porque direcionado a meros projetos, antes mesmo de qualquer 
deliberação definitiva do Legislador a respeito (o exemplo, 
sempre referido de controle preventivo, exercido pelo Conselho 
Constitucional na França. Tem por objeto leis ainda não 
promulgadas, mas já aprovadas pelo Parlamento) -  certamente 
ultrapassa os limites constitucionais da intervenção do Judiciário 
do processo de formação das leis, judicializando-o excessiva e 
injustificadamente. ”69

 

 
Outra questão debatida pelo Ministro ao fazer oposição ao Ministro Gilmar 

 

Mendes  é o próprio  valor  das  análises  de  constitucionalidade feitas  pelos  próprios 
 

66 MS 32.033, Pg. 128 em 05/ 03/2013 
67 MS 32.033, Pg. 137 em 13/06/2013 
68 Ver ADI 466/DF 
69 MS 32.033, Pg. 143 em 13/06/2013 
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membros do legislativo a exemplo dos debates e da Comissão de Constituição e Justiça 

ou mesmo pelo veto da presidência. Se atentarmos bem, o único argumento que poderia 

ser levantado contra esse tipo de controle seria o espírito de corpo, ou seja, que os 

parlamentares poderiam proteger-se uns aos outros. No entanto, se esse argumento 

fizesse qualquer sentido, os próprios Mandados de Segurança que estamos observando 

não seriam impetrados70. 
 

Além de tudo, o presidente ainda pode dar seu veto, e nunca é demais lembrar 

que há o controle repressivo por parte do STF. Assim ao menos no que diz respeito ao 

desmerecer de controles preventivos não judiciais, não faz sentido que argumento 

prospere. Coloca ainda Teori: 
 

“Não  há  dúvida  que  a  antecipada  intervenção  do  Judiciário  no 
processo de formação das leis, ressalvadas as excepcionais hipóteses 
antes   indicadas   e   justificadas,   retira   do   Poder   Legislativo,   a 
prerrogativa constitucional de ele próprio, através do debate 
parlamentar, aperfeiçoar o projeto e, quem sabe, sanar seus eventuais 
defeitos. (...) Aliás, quanto mais evidente e grotesca for a 
inconstitucionalidade material de projetos de leis – como seriam as 
dos  exemplos  trazidos  no  voto  do  relator  (instituição  de  pena  de 
morte, descriminalização da pedofilia ou instituição de censura aos 
meios de comunicação) -  menos ainda se deverá duvidar do exercício 
responsável do poder Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do 
Executivo,  de  apor-lhe  veto,  se  for  o  caso.  Partir  da  suposição 
contrária seria menosprezar por inteiro a seriedade e o senso de 
responsabilidade desses dois Poderes de Estado. ” 71

 

 
Há um longo debate em torno da questão, onde os Ministros Toffoli e Gilmar 

Mendes insistem na posição de que o PL em questão seria uma rescisória da decisão 

tomada pelo STF na ADI 4.430 enquanto que os demais ministros insistem que a 

decisão não vincularia o legislador. Aqui podemos ver um grande embate entre maior e 

menor escopo de atuação do STF sobre as competências do Legislativo, mas, mais uma 

vez, nas mãos do próprio STF. Coloca o Ministro Fux: 
 

“E o Supremo Tribunal Federal acolheu a correção legislativa. O que 
impede?  Ad  argumentandum  tantum,  o  que  impede,  amanhã  ou 
depois, que o parlamento faça uma opção política diferente? O que 
impede? Como mencionou o Ministro Teori Zavascki, o que impede 
que o Parlamento tente votar o absurdo? O Supremo tem esse controle 

 
 

70 Também é verdade que a CCJ tem representação proporcional a quem controla a decisão majoritária no 
congresso, o que poderia tornar a análise mais complexa. Mas continua sendo verdade que os 
Congressistas podem não tentar barrar propostas mesmo de opositores, visto que amanhã, eles podem ser 
a minoria na CCJ. Além disso, o controle congressual não visa ser impecável, do contrário, o controle 
repressivo também não se faria necessário. 
71 MS 32.033, Pg. 148 em 13/06/2013 
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preventivo de constitucionalidade material? Esse controle prévio de 
constitucionalidade material é absolutamente desconhecido do modelo 
institucional brasileiro. ”72

 

 
Gilmar Mendes volta a levantar a questão da PEC 33 levantada por ele no 

relatório. A PEC 33, como já dito73, seria uma espécie de reação do Congresso, ao 

contrário senso da visão passiva do legislativo, que tentaria frear o avanço do Supremo 

sobre as competências dos demais poderes. É interessante lembrar que os Mandados 

para controle de emenda estudados são conhecidos ou conhecidos e indeferidos. 
 

Não encontramos um só Mandado de Segurança que tenha sido conhecido e 

deferido e o próprio Ministro Joaquim Barbosa afirma sua inexistência até então. Ao 

manifestar-se com tamanho furor contra a PL em questão, parece que Gilmar Mendes 

entende que esse “rebelar” contra o decidido na ADI 4.430 e a PEC 33 fazem parte do 

mesmo ímpeto do Congresso de “fechar o STF”, ou, em outras palavras, conseguir mais 

espaço. Não nos surpreenderia que a PEC 33, caso passe por uma análise preventiva, 

finalmente inaugure a competência que o STF avocou para si e nunca utilizou. 
 

“E não foi por acaso que esse projeto aprovado na Câmara dos 
Deputados nos mesmos dias em que a Comissão de Constituição e 
Justiça aprovou aquele infeliz projeto de emenda constitucional, do 
Nazareno de tal, que trata do empacotamento, do fechamento do 
Supremo Tribunal Federal, cujo mandado de segurança está sob 
relatoria  de  Vossa  Excelência.  (...)fere  a  constituição  de  Deus  a 
Ulysses Guimarães. ”74

 

 
No entanto, a tese não convence os demais Ministros, como podemos retirar do 

voto do Ministro Ricardo Lewandowski: 
 

“Para terminar, manifestando a minha admiração pelo ilustre decano, 
Ministro  Celso  de  Mello,  aproveito  para  lembrar  uma  frase  sua 
segundo a qual: “O Congresso pode muito, mas não pode tudo!”. 
Parafraseando, ouso dizer: “O judiciário pode muito, mas não pode 
tudo!”75

 

 
3.7 Tabela 

 
Segue tabela com o andamento da jurisprudência onde tenha havido mudança de 

entendimento76: 
 
 
 
 

72 MS 32.033, Pg. 166 em 13/06/2013 
73 Ver introdução. 
74 MS 32.033, Pg. 211 em 13/06/2013 
75 MS 32.033, Pg. 222 em 13/06/2013 
76 Não inclusos votos divergentes da decisão final nem MS’s que tenham sido trabalhados para exposição 
da argumentação dos Ministros onde não tenham decisões em que haja quebra de paradigma. 
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20.257 
O parlamentar tem legitimidade ativa para 
impetrar MS com a finalidade de coibir atos 
praticados no processo de aprovação de leis 
que não se compatibilizam com disposições 
constitucionais que regem a formação da lei. 

21.642 
 
O   impetrar   desse   MS   é   prerrogativa   do 
parlamentar. 

22.503 
 
Questão puramente regimental é interna 
corporis do Congresso, só podendo ser 
analisada se em semelhança com a 
Constituição Federal. 

23.047 
 
Em razão da importância da matéria o relator 
poderá leva-la a plenário. 

32.033 
 
Não   se   admite,   no   sistema   brasileiro,   o 
controle jurisdicional de constitucionalidade 
material de projetos de lei. 

 
 
 

3. CAMINHOS PARA UMA EXPLICAÇÃO 
 

Como já foi dito, a discussão sobre a relação entre o poder constituinte e o 

poder constituído não é nova77, tampouco o papel desenvolvido pelas Cortes 

Constitucionais como intermediário nessa relação78. Esse trabalho não tem por objetivo 

advogar uma postura mais conservadora com relação a alterações na Constituição, 

tampouco  é  simpático  à  visão  de  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  seria  uma 

“Constituinte permanente”.79
 

 
 
 
 
 

77 Sempre vale à pena relembrar Sieyés, E. J., & Burguesa, A. C. (1988). Que é o terceiro Estado? Rio de 
Janeiro: Liber Júris. 
78 Uma questão que sempre vem à tona é a afirmação de alguns Ministros de que a constituinte de 88 não 
seria originária, e sim derivada. 
79 Ministro Celso de Mello, nos autos do MS 20.603/DF. Ver Arguelhes, D.W. e Ribeiro, L.M.  Criatura 
e/ou Criador: o Supremo Tribunal Federal nos 25 anos da Constituição de 1988. 
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Nossa ambição é tão somente demonstrar que os juízes não se limitam a 

exercer os poderes entregues pela constituinte como alegam. Argumentar que os juízes 

estariam invadindo as competências dos parlamentares ou que o aumento de atribuições 

é natural da democracia e da interpretação judicial80  não é nossa pretensão com nosso 

achado. Tendo contribuído para que o debate se dê em bases sólidas, desejamos por fim 

levantar algumas questões suscitadas por nossa análise que podem vir a nortear o debate 

no futuro. 
 

3.1 Constituinte e precedentes 
 

 

Há  um  fato  que  nos  faz  questionar  à  alegação  de  que  os  juízes  não  se 

atribuiriam funções inéditas para além das instituídas pela Constituição de 88 mesmo 

antes de estudarmos a constituinte. Se trata do papel do MS 20.257 de 80 na 

argumentação dos Ministros. Como pudemos notar, de 88 em diante os Ministros 

remetem constantemente ao voto de Moreira Alves para justificar o controle preventivo. 
 

Assim, a partir do momento em que vigorou o entendimento do ex-Ministro de 

que o sentido de “deliberar” era o mesmo de “votar”, então haveria o direito 

constitucional de não votar emenda tendente a abolir cláusula pétrea. Ainda não 

questionaremos essa interpretação em si, mas quanto a ter como norteador uma 

jurisprudência vigente em outra ordem constitucional, ainda que não haja nada que vede 

um ministro de fazê-lo, há algumas questões a serem levantadas. 
 

É certo que aqui as redações são quase idênticas, ou seja, “§ 1º Não será 

objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a Federação ou a 

República. ” em 69 e “§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 

tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, 

universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias 

individuais” em 88. Mas estamos tratando da mesma república? 
 

Na redação da Constituição anterior, os Direitos fundamentais cuja violação 

suscita o controle preventivo em alguns Mandados não eram nem mesmo cláusula 

pétrea. Não há dúvidas que se permitimos ao STF analisar preventivamente propostas 

que os parlamentares impetrantes entendam que viola a república, então aumentamos 

seu  escopo  de  análise  ao  acrescentarmos  ao  seu  controle  incisos  com  conteúdo 
 
 
 

80 Ou da textura aberta do direito. 
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igualmente abstrato, como direitos fundamentais e separação de poderes. Se o STF 

inova em redações que são claras81, aqui permitimos a análise de quase tudo a depender 

da vontade dos Ministros. 
 

Outra questão a ser pensada é que a alegação de que uma prerrogativa foi dada 

pela constituição de 88 não parece ser fortalecida com esse uso da antiga jurisprudência. 

Se os Ministros nunca fizeram uma reavaliação do entendimento em face da nova 

ordem constitucional, se limitando a reproduzir o raciocínio anterior, então a nova 

Constituição não teria alterado em nada esse poder.82
 

 

Isso se agrava com o nosso achado onde fica expresso que o constituinte não 

desejava o controle preventivo em nosso ordenamento. O STF não só reproduziu o 

entendimento ignorando que se trata de uma nova ordem constitucional com novos 

princípios, como também ignoram que o constituinte não previu tal controle. 

Obviamente, é uma questão aberta à interpretação, mas não tão aberta assim. 
 

3.2 Constituinte e interpretação 
 

Como vimos, por vezes é dito na Constituinte que o modelo de análise 

preventiva é típico do direito francês. Uma coisa que pode parecer trivial, mas que 

suscita algumas indagações é o fato de que tal controle é colocado de maneira expressa 

na Constituição francesa. 83
 

 

Da mesma forma, o controle de constitucionalidade repressivo em nosso 

ordenamento é disposto de maneira clara84, possuindo instrumentos próprios para isso.85
 

Seria tão evidente, ainda que não se conheça os debates na constituinte, presumir que o 
 
 

81  Na ADPF 132, independente das diversas opiniões sobre o mérito em si, e ainda que seja legítimo 
argumenta que se tratou de uma resposta tardia a anseios antigos da sociedade, ninguém negaria uma 
certa dose de interpretação criativa em retirar o casamento entre pessoas do mesmo sexo da seguinte 
redação: “ § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. ” 
82 Um debate que deveria ser feito com mais propriedade seria o próprio fato do STF não reconsiderar sua 
posição quanto ao controle preventivo nem mesmo quando a CCJ e o veto presidencial passam a ser 
institutos de poderes que agora estão em uma ordem democrática, ao contrário de 1980. 
83  Art 61: “As leis orgânicas, antes de sua promulgação, e os regulamentos das Assembléias 
Parlamentares, antes de sua aplicação, deverão ser submetidos ao Conselho Constitucional que se 
pronunciará sobre a conformidade destes com a Constituição (...)”; ou ainda na Constituição portuguesa 
onde o Art. 278 da trata explicitamente da “Fiscalização preventiva da constitucionalidade”. Ver Barroso, 
L.R. 2006. O Controle de Constitucionalidade das Leis no Direito Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva; 
Mesmo após reforma na constituição francesa em 2008; ver Dimoulis, D., & Lunardi, S. (2011). Curso de 
processo constitucional: controle de constitucionalidade e remédios constitucionais; e ainda 
https://www.constituteproject.org/search para rápida consulta às redações. 
84 Ver Art. 102 da nossa Constituição. 
85 Idem 



47 
 
 

controle preventivo de constitucionalidade estaria tão implicitamente disposto no Art. 
 

60 §4º ou que o Constituinte não criaria uma ferramenta específica que não o MS para 

suscitar tal poder de controle? Não deveríamos esperar que, caso esse controle fosse 

óbvio, estivesse redigido em termos parecidos com o proposto por José Afonso da 

Silva?86
 

 

Além disso, é sabido o controle de constitucionalidade feito pelo STF se dá ou 

por via incidental, onde há uma “fiscalização constitucional desempenhada por juízes e 

tribunais na apreciação de casos concretos submetidos a sua jurisdição. ”87  Ou por via 

principal, onde “Trata-se de controle exercido fora de um caso concreto, independente 

de uma disputa entre as partes, tendo por objeto a discussão acerca da validade da lei em 

si” 88.  Onde se enquadraria o controle preventivo nesse caso? O controle não seria 

incidental, pois é diretamente feito pelo STF sem que passe por instâncias inferiores, 

mas ao mesmo tempo, não se pode dizer que é totalmente apartado das partes e que 

analisa a constitucionalidade em si a partir do momento em que o direito subjetivo do 

parlamentar é requisito89  para o MS. Essa questão também dificulta uma interpretação 

no sentido em que é feito pelos tribunais. 
 

Outra questão seria saber se faz sentido que ocorram um sem número de 

controles de constitucionalidade. Como colocado por Sepúlveda Pertence na 

Subcomissão  de  Garantia  da  Constituição,  Reformas  e  Emendas,90   já  haveria  um 

controle de constitucionalidade por parte da Comissão de Constituição e Justiça, além 

do veto presidencial, e é claro, o controle repressivo91. Nesse arranjo, o controle 

preventivo seria lógico ou mesmo desejável, ou simplesmente permitiria que a corte 

fizesse uma dupla-análise92? 
 
 
 
 
 
 

 
86 Ver 2.1. 
87 Idem 
88 Idem 
89 Não podendo nem mesmo um partido, esse que é apto a ajuizar ADI e portanto ao controle repressivo, 
impetrar  o  MS.  O  controle  preventivo  é  um  controle  de  constitucionalidade  de  parlamentares 
contrariados. 
90 Ver tópico 2.1. 
91 Vale notar que não se trata de termos o controle preventivo e repressivo que tínhamos em 1980, não só 
o Congresso e Executivo eram democraticamente eleitos como o controle repressivo abstrato tinha 
aumentado em grande escala o rol de legitimados e hipóteses em que o STF seria acionado, o que faz com 
que esse controle seja bem abrangente. 
92 As vezes com diferentes composições. 
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Mais uma vez, é difícil inferir que uma interpretação esteja equivocada, mas 

deixamos aqui alguns raciocínios que demonstram que, além da constituinte não prever 

o controle preventivo, nosso sistema parece estar em desarmonia com esse controle. 
 

3.3 Constituinte e interesses institucionais 
 

Uma das questões que é debatida na doutrina sobre assembleias constituintes é, 

assim como no estudo das decisões judiciais, o que motiva um juiz a decidir de uma ou 

outra maneira93. Diversos interesses94  poderiam nortear a tomada de decisão do 

constituinte num ou em outro sentido, dentre eles, o interesse institucional, ou seja, o de 

promover  a  instituição  a  qual  pertence.  Assim,  por  exemplo,  uma  constituinte 

unicameral tenderia a uma constituição com parlamento unicameral e uma constituinte 

bicameral tenderia a um parlamento bicameral95. 

 

No entanto, como podemos ver apesar da constituinte ser composta por 

membros do Congresso, que de acordo com seus interesses institucionais tenderiam a 

fortalecer sua instituição, nos deparamos hoje com um STF poderoso96. 

 

De que maneira nosso achado contribuí para esse debate? Algumas hipóteses 

são possíveis, ainda que não possamos respondê-las. Primeiramente, é verdade que 

havia Ministros do supremo e pessoas interessadas em um aumento das competências 

da  corte  como  convidados  a  expor  seus  pontos  de  vista  em  audiências  públicas.97
 

Alguém que buscasse uma razão endógena para o fortalecimento do STF em detrimento 

do Congresso poderia achar essa uma argumentação forte. Porém, outros poderiam 

replicar que esses Ministros convidados a expor suas opiniões não teriam poder final de 
 

93   Elster, J. (1995) Essay Forces and Mechanisms in The Constitution-Making Process. Duke Law 
Journal. 
94  A Assembleia Constituinte seria composta por indivíduos agindo conforme seus desejos e crenças, e 
subdivide essas nas dimensões interesse, paixão e razão, onde a primeira subdivide-se ainda em interesses 
pessoais,  interesses  do  grupo  e  interesses  institucionais.  Essa  visão  de  mundo  é  corroborada pelo 
“individualismo metodológico”, método utilizado por Elster onde “By methodological individualism I 
mean the doctrine that all social phenomena (their structure and their change) are in principle explicable 
only in terms of individuals – their properties, goals and beliefs.” In Elster, J. (1982) Marxism, 
Functionalism and Game Theory: The Case for Methodological Individualism. Argumentação semelhante 
pode ser vista anteriormente em Popper, Karl, R. (1978) Lógica das Ciências Sociais, Rio de Janeiro; 
[Brasília, DF]: Tempo Brasileiro: Ed. Univ. de Brasília. 
95 Para uma análise prática da relação entre um Congresso que desenha uma Constituinte “de si para si” 
ver Elster, J., Offe, C., & Preuss, U. K. (1998). Institutional design in post-communist societies: 
Rebuilding the ship at sea. Cambridge University Press. Onde: “unicameral constituent assemblies tend to 
create unicameral constitutions, bicameral assemblies to create bicameral constitutions.” 
96  “Como o próprio Elster notara no mesmo artigo da nota 69: “Institutional interest fails, however, to 
explain the creation of strong constitutional courts, an institution that was nowhere represented in the 
constitution-making process and that nevertheless did quite well out of it.” 
97 Para lista de expositores em audiências públicas ver anais da Assembleia Constituinte. 
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decisão. Além disso, se o controle preventivo não foi incluído no texto final, podemos 

presumir que o interesse institucional dos constituintes teria vencido.98
 

 
Uma hipótese externa à constituinte muito defensável segundo nossa análise 

seria a de que o interesse institucional dos Ministros do STF, na tentativa de fortalecer o 

Tribunal, se utilizaria da interpretação judicial para aumentar seus próprios poderes 

onde   houvesse   possibilidades   para   tal   no   texto   constitucional.100    No   entanto, 

poderíamos alegar, não há modos de distinguir entre o aumento intencional do poder 

daquilo que é resultado do raciocínio de diferentes juízes dentro da textura aberta. 

 

Uma argumentação interessante viria da constatação de que o interesse 

institucional  do  STF  não  se  manifesta  sozinho,  mas  tão  somente  por  meio  de 

provocação. Tendo em vista que os MS contra deliberações de propostas de emendas 

tendentes a abolir cláusula pétrea só pode ser impetrado por parlamentares,101  então o 

Congresso estaria cometendo autofagia?102 Ou os interesses de curto prazo dos 

Congressistas de hoje, ao impetrar o MS, ignorariam a perda de poder da instituição 

como um todo abrindo espaço para os interesses de longo prazo do STF103? 

 

Essas questões parecem sem fim, tanto em fatores endógenos quanto exógenos, 

no  entanto  há  algo  que  todas  essas  hipóteses  têm  em  comum,  ainda  que  não 

respondidas, que nos leva a outra consideração. 
 

 
 

98  A posição de Nelson Jobim, por exemplo, poderia indicar uma dessas teses. Ao ser terminantemente 
contra o controle preventivo na Assembleia Constituinte, e entender que é possível quando no STF, talvez 
ele nos dê a entender que a manifestação dos interesses institucionais do STF em seu poder interpretativo 
encerra os interesses institucionais manifestados na constituinte. Uma coisa que proporcionaria um estudo 
futuro interessante seria definir afinal o que é de interesse pessoal de um Ministro. Parecemos aceitar com 
muita naturalidade que ele tenha por interesse o poder. No entanto, não temos ferramentas para afirmar 
isso, e o que agrava a situação: não sabemos o que significa ser poderoso em uma perspectiva pessoal do 
tomador de decisão. Poder pode ser prestígio pessoal, poder de influenciar decisões e muitas outras coisas 
não ligadas necessariamente a pertencer a uma instituição forte. Podemos afirmar que um Ministro como 
Paulo Brossard, conhecido por defender o Congresso e suas competências mesmo enquanto Ministro do 
STF, é  menos poderoso que um Ministro que,  ao  menos nos  mandados vistos, tenha se  mostrado 
simpático a um Supremo que exerça mais funções. A própria imagem de Ministro pró-Congresso não é 
um símbolo que fará sua imagem perdurar através do tempo? 
100 Ainda que, conforme argumentamos no tópico 3.2, essa interpretação seja muito questionável. 
101   Ver citação MS 21.642 no tópico 3.1 e  MS 21.303 – AgR/DF em cuja ementa: “Mandado de 
segurança requerido pelo Impetrante na qualidade de cidadão brasileiro, contra ato de Comissão da 
Câmara dos Deputados tendente a possibilitar a adoção da pena de morte, mediante consulta plebiscitaria. 
Falta  de  legitimidade  ativa  do  Requerente,  por  falta  de  ameaça  concreta  a  direito  individual, 
particularizado em sua pessoa. ” 
102 Como indagado por Marco Aurélio Mello no MS 22.503. 
103 Vide “A realist, strategic approach to judicial empowerment focuses on various ‘power-holders’ self- 
interested incentives for deference to the judiciary.” (…) “Judicial power does not fall from the sky; it is 
politically constructed”.  In Hirschl, R. (2004) Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of 
The New Constitutionalism. 



50 
 
 

3.4 Constituinte e falibilidade humana 
 

 

O que as hipóteses levantadas no tópico anterior possuem em comum é que são 

efeitos não intencionais,104  ou seja, não foram previstos pelo constituinte no momento 

em  que  tais  instituições  foram  pensadas.105    Isso  pode  parecer  óbvio,  afinal,  o 

constituinte não pode pensar em tudo, mas a partir do momento em que o constituinte 

coloca que não haverá controle preventivo, e ocorre justamente o contrário, isso 

inevitavelmente nos leva a refletir sobre se vale a pena o desenho institucional106. 
 

A dimensão dos efeitos não intencionais já foi objeto de reflexão na literatura 

sobre assembleias constituintes107, no entanto pode ser abordado de duas maneiras 

diferentes. A primeira atribuirá esses efeitos não intencionais também a fatores 

endógenos à constituinte, por exemplo, o fato de Constituições serem redigidas em 

momentos de turbulência108. Assim, pelo fato das constituintes se darem em sua maioria 

em momentos pós-revoluções ou redemocratizações, o momento de paixões acirradas 

impossibilitaria um cálculo institucional sóbrio109. 
 

No entanto, sob essa perspectiva, caso não estivéssemos em um momento de 

paixões acirradas, então o cálculo institucional poderia ter sido feito corretamente e 

efeitos  não  intencionais  poderiam  ter  sido  evitados.  No  entanto,  uma  Constituição 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

104 Elster, J. (1989) Nuts and Bolts for the Social Sciences. Cambridge University Press. 
105  Talvez houvesse a crença em um STF “ferramentacional” que apenas serviria aos interesses de seus 
players, mas que nunca demonstraria interesse em aumentar seu próprio poder, ou em uma descrença na 
interpretação judicial como meio para tal aumento de poder, mas isso exigiria supor muita ingenuidade 
por parte do constituinte. 
106 Alguém poderia ver a questão por um outro ângulo, como por exemplo ao argumentar que dentre todas 
as coisas pensadas na constituinte, o controle preventivo foi somente uma coisa que não deu certo. 
107  Ginsburg, T., Elkins, Z., & Blount, J. (2009). Does the Process of Constitution-Making Matter? 
Annual Review of Law and Social Science, 5(1), 201–223. 
108   Ver  Elster,  J.  (2000).  Ulysses  unbound  Studies  in  rationality,  Precommitment, and  constraints. 
Cambridge University Press. Onde Elster reconsidera sua metáfora do Pedro sóbrio legislando para o 
Pedro bêbado, tendo em vista que em momentos de forte mudança política, pode ser que Pedro não 
estivesse tão sóbrio assim. 
109 “Thus actors will likely be infused with what might be termed “passionate rationality.” They will act 
rationally in that they will seek to use efficient means to pursue given ends—but they are likely to be 
uncertain as to which means are most efficient and the ends may be less than given (and indeed evolve 
rapidly as the impossible and unthinkable are possible and thinkable, and perhaps even realized). They 
may become less certain who is on their side, who or what they are struggling against, and even who they 
themselves are.” In Brown, N. J. (2008). Reason, interest, rationality, and passion in constitution drafting. 
Perspectives on Politics, 6(04), 675-689. 
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precisa  de  mais  elementos  para  dar  certo  do  que  ser  escrita  em  circunstâncias 

favoráveis. 110
 

 

Por isso, uma segunda maneira de abordar os efeitos não intencionais seria o 

fato de derivarem não só de questões internas à constituinte, mas de conjunturas 

posteriores,111 dentre as inúmeras que nem mesmo podemos imaginar. Exógenas ou 

endógenas, temos que ter em mente, que o desenho institucional não pode se furtar de 

uma dose de falibilidade humana112. Mas as constituições possuem maneiras de lidar 

com essa falibilidade. 
 

3.5 Interesses institucionais e falibilidade humana 
 

Uma das razões pelas quais é recomendável que uma Constituição seja 

suscetível de mudanças são justamente os efeitos institucionais não esperados.113 No 

entanto,  para  que  essas  falhas  sejam  corrigidas,  elas  têm  que  ser  passíveis  de 

correção.114
 

 

No caso brasileiro, essa correção é feita por meio de emendas. Assim, se a 

corte, com um entendimento abrangente acerca das cláusulas pétreas, vier a inviabilizar 

tanto a correção de efeitos não intencionais por meio de emendas como também a 

alteração do desenho institucional115  do Tribunal para enfraquece-lo, então a situação 

não terá saída. Estaremos diante de um efeito não intencional agravado, onde o sistema 

inviabiliza a correção do próprio sistema, e tudo isso sob a capa da proteção de valores 
 

 
110  Schepelle coloca em um artigo seu que toda Constituição carece do que se cunhou “Constitucional 
Luck”. Ver Schepelle, K. L. (2007). Constitution between Past and Future, A. Wm. & Mary L. Rev., 49, 
1377. 
111“Every political system needs to be altered over time as a result of some combination of: (1) changes in 
the  environment within  which  the  political  system operates (including economics, technology, and 
demographics); (2) changes in the value system distributed across the population; (3) unwanted or 
unexpected institutional effects; and (4) the cumulative effect of Decisions made by the legislature, 
executive, and judiciary.” in Lutz, D. S. (1995). Toward a Theory of Constitutional Amendment. In 
Levinson, S. (Ed.). (1995). Responding to imperfection: the theory and practice of constitutional 
amendment. Princeton University Press. 
112Ver Schwartzberg, M. (2007). Democracy and legal change (No. 6). Cambridge University Press. 
113 O Supremo é, por meio da interpretação judicial, uma ferramenta para se alterar a Constituição, assim 
como a emenda. Apesar disso, possuí um conteúdo próprio, muito mais denso do que o de uma emenda 
(quórum, etc.) que está sujeito à falibilidade humana. 
114 “Constitutional judges have the duty to control the exercise of legislative authority and all of those acts 
pursuant to the adoption of statute. Depending upon the relevant constitutional rules in place, the political 
parties may be able to overturn constitutional decisions, or restrict the constitutional court’s power, but 
only if they can reconstitute themselves as a jurisdiction capable of amending the constitutional law. This 
last point deserves emphasis: legislators and ministers are never principals in their relationship to 
constitutional judges.” in Stone Sweet, A. (2002). Constitutional Courts and Parliamentary Democracy 
(Special Issue on Delegation). West European Politics, 25, 77-100. 
115 Vide PEC 33 
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caros à nossa Constituição, ou seja, justamente os que estão previstos nas cláusulas 

pétreas. Esse efeito agravará a rigidez de nossa constituição de uma maneira artificial. 

 

Uma questão a ser levada em consideração é em que medida esse efeito não 

torna evidente que o constituinte originário não desejava o controle preventivo. Se a 

única forma de mudar o desenho do STF caso ele exceda seus poderes é a emenda, o 

constituinte originário teria incentivos para entregar ao STF tal controle preventivo 

retirando do Congresso totalmente o controle sobre a corte? 116
 

 

Como vimos, não haveria nenhuma barreira a um entendimento mais duro pelo 

STF que não seja a própria vontade de seus membros. Nada impediria o STF de fazer o 

controle preventivo de leis, caso o entendimento de Gilmar Mendes vigorasse no MS 

32.033, e nada impediria o STF de fazer o controle do regimento interno do Congresso 

caso o entendimento de Marco Aurélio no MS 22.503 vigorasse. Assim como o 

entendimento do MS 20.257 foi só uma questão da maioria votar junto ao Ministro 

Moreira Alves. 

 

Agora,  imaginemos  que  o  Congresso  queira  dizer  que  o  STF  estaria 

equivocado ao interpretar que a aprovação de emenda requer o voto do total de 

congressistas e não só dos presentes. Ou que o sentido de deliberar no Art. 60 § 4°, ao 

contrário do defendido por Moreira Alves não é votar.117  Seria tão absurdo assim? Se 

Supremo hoje tem o poder de um controle de constitucionalidade que não possuía antes, 

ele alterou seu desenho institucional de modo a alcançar tal poder. Porque os 

representantes do povo não o poderiam fazer? Parece que a mudança constitucional por 

meio de sua própria interpretação é bem vinda pelo STF, mas a mudança feita pelo 

Congresso é vista com maus olhos. 
 

 

Esse comportamento terá efeito direto dobre os casos que estão sendo julgados, 

e  poderá  gerar  efeitos  indiretos  no  processo  legislativo,  como  por  exemplo,  a 

autolimitação dos legisladores, que poderão ter o incentivo de levar em consideração a 
 
 

 
116 Até os mais defensores de um Tribunal poderoso possuem algo em mente que acreditam estar fora das 
competências dele. Basta simular que tribunal passe a exercer essa função e que não há mecanismos 
institucionais para detê-lo e veremos que o deixar os poderes do supremo à mercê do bom senso dos 
Ministros é algo dificilmente defensável. 
117  Para análise de Supremas Cortes com maior ou menor poder de veto ver Tushnet, M. (2009). Weak 
courts,  strong  rights:  Judicial  review  and  social  welfare  rights  in  comparative  constitutional  law. 
Princeton University Press; Chapter two: Alternative Forms of Judicial Review; em especial a 
diferenciação entre “Strong-Form” e “Weak-Form” de “Judicial Review” 
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posição do STF no ato de legislar, ainda que acreditem não estarem violando qualquer 

cláusula pétrea118. 

 
Conclusão 

 

 

Primeiramente, nossa descoberta de que o Constituinte nunca teria previsto o 

controle preventivo e que o tribunal teria avocado para si tal poder contribui 

indiscutivelmente para os debates sobre o papel que a corte vem tomando em nossa 

sociedade. Não se pode argumentar que a constituinte teria dado tal poder. Também 

exploramos um pouco a ideia de que a própria lógica interna da Constituição não parece 

se coadunar muito com tal interpretação.  Tampouco se trata de uma questão típica onde 

o STF justifica seu poder com base na omissão do legislativo. Trata-se de uma espécie 

de controle em sim que o tribunal passa a exercer, e não de um entendimento em uma 

matéria onde se possa argumentar ausência de regulamentação. 

 

Assim, tendo cumprido com nossa proposta de comprovar que o Supremo criou 

poderes inéditos para si, e tendo feito algumas considerações para debates futuros, 

terminamos esse trabalho. Nossas considerações finais podem ser um pouco duras, mas 

demonstram simplesmente que a separação dos poderes não é uma questão obsoleta. 

 

Não acreditamos que os desenhos institucionais em geral não fazem qualquer 

sentido, pois do contrário, o próprio constitucionalismo enquanto contrato perderia o 

sentido. Temos que crer que parte significativa do arranjo permanecerá minimamente 

parecida com o que foi desenhado. O principal a se ter em mente que se trata de um 

contrato com limitações, advindo essas dos mais inúmeros processos que fogem à nossa 

percepção e cálculo. 

 

As questões mais pontuais inevitavelmente poderão sair bem longe daquilo 

que foi planejado. No entanto, se o desenho institucional abandonasse sua tarefa pelo 

medo do fracasso futuro, não teríamos nem mesmo as instituições mínimas, pois não 
 

 
 
 
 
 

118 “Autolimitation, one kind of anticipatory reaction, refers to the exercise of self-restraint on the part of 
the government and its parliamentary majority in anticipation of an annulment by the Constitutional 
Court. More precisely, we observe autolimitation when the governing majority takes decisions, during the 
legislative process, that: (1) sacrifice initially held policy objectives; in order to (2) reduce the probability 
that a bill will either be referred to the court, or be judged unconstitutional.” in Stone Sweet, A. (2002). 
Constitutional Courts and Parliamentary Democracy (Special Issue on Delegation). West European 
Politics, 25, 77-100. 
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poderíamos dizer ao certo em que parte do desenho falharíamos119, ou melhor, “Se Noé 
 

tivesse possuído o dom de prever o futuro, teria certamente naufragado. ”120
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 A completa racionalidade da ação, no sentido cartesiano, exige um completo conhecimento de todos os 
fatos relevantes. Um projetista ou engenheiro necessita de todos os dados e de plenos poderes para 
controla-los ou manipulá-los a fim de organizar os elementos materiais e produzir o resultado pretendido. 
Mas o êxito da ação na sociedade depende de um maior número de fatos particulares do que seria dado a 
qualquer pessoa conhecer. Em consequência toda nossa civilização se funda, e deve fundar-se, na nossa 
confiança em muito do que não sabemos ser verdadeiro no sentido cartesiano. Cumpre portanto pedir ao 
leitor que tenha sempre em mente, ao ler este livro, a necessária e irremediável ignorância – de todos – da 
maioria dos fatos particulares que determinam as ações e todos os diversos membros da sociedade 
humana. À primeira vista isso pode parecer tão óbvio e incontestável que mal seria digno de nota e menos 
ainda exigiria comprovação. Mas o resultado de esse fato não ser constantemente enfatizado é que acaba 
sendo esquecido com demasiada facilidade. Isso ocorre sobretudo por se tratar de fato altamente 
incomodo, que torna muito mais difíceis nossas tentativas tanto de explicar quanto de influenciar de 
maneira inteligente os processos da sociedade, e impõe consideráveis limites ao que podemos dizer ou 
fazer a respeito. In Von Hayek, F. A. (1985). Direito, legislação e liberdade: uma nova formulação dos 
princípios liberais de justiça e economia política, Volume I: Normas e Ordem, Visão. 
120 Cioran, E. M. (1995). Breviário de decomposição. Rocco. 
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