
 

 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

LUIZ CARLOS PENNER RODRIGUES DA COSTA 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTES FRACOS: LEGADOS DE PERDA DE PODER PARA O CARGO DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 2018 



 

 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO 

DIREITO 

 

 

 

 

 

LUIZ CARLOS PENNER RODRIGUES DA COSTA 

 

 

 

PRESIDENTES FRACOS: LEGADOS DE PERDA DE PODER PARA O CARGO DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de Direito sob 

a orientação do professor Diego Werneck 

Arguelhes apresentado como requisito parcial 

para a obtenção de grau de bacharel em Direito   

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 2018



 

 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

PRESIDENTES FRACOS: LEGADOS DE PERDA DE PODER PARA O CARGO DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

Luiz Carlos Penner Rodrigues da Costa 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de Direito 

apresentado à FGV DIREITO RIO como 

requisito parcial para a obtenção de grau de 

bacharel em Direito. 

 

Comissão Examinadora 

Prof. Diego Werneck Arguelhes (orientador) 

Prof. Leandro Molhano Ribeiro 

Prof. André Rodrigues Cyrino 

Assinaturas: 

_________________________________________ 

Diego Werneck Arguelhes 

_________________________________________ 

Leandro Molhano Ribeiro 

__________________________________________ 

André Rodrigues Cyrino 

Nota final: _________ 

Rio de Janeiro, ____ de dezembro de 2018. 



 

 

 

 

RESUMO 

 

O art. 62 da Constituição dá à Presidência da República o poder de editar medidas provisórias 

em caso de urgência e relevância. Este é reconhecido como o poder mais expressivo à 

disposição de presidentes da República. Ocorre que tal afirmação desconsidera que poderes são 

disputados no decorrer do jogo da Separação de Poderes – no que chamamos conflitos sobre 

regras (oposto aos conflitos dentro das regras) e que podem gerar mudanças endógenas na 

alocação de autoridades entre os atores políticos. Considerando esta perspectiva fluida da 

Separação de Poderes, este trabalho pretende demonstrar que presidentes fracos em 

determinado contexto podem gerar legados de perda de poderes para o cargo da Presidência da 

República – afetando os futuros presidentes que ocuparão aquele cargo. 

 

Palavras-Chaves: Separação de Poderes. Poderes Presidenciais. Impeachment. Congresso. 

Dilma. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Article 62 of the Constitution gives the Presidency of the Republic the power to use its decree 

power in case of urgency and relevance. This is recognized by the literature as the most 

expressive power available to presidents of the Republic. However, that assessment ignores that 

powers are disputed during the game of the Separation of Powers – in what we call conflicts 

about rules (as opposed to conflicts within the rules) and that can generate endogenous changes 

in the allocation of authorities between the political actors. Considering this fluid perspective 

of the Separation of Powers, this paper intends to demonstrate that weak presidents in a certain 

context can generate legacies of loss of powers for the office of the Presidency of the Republic 

– affecting the future presidents who will occupy the office. 

 

Keywords: Separation of Powers. Presidential Powers. Impeachment. Congress. Dilma. 
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1 Introdução 

O impeachment da presidente Dilma Rousseff gerou um aumento de interesse 

acadêmico sobre as relações entre o Executivo e o Legislativo. O ex-presidente da Câmara dos 

Deputados, Eduardo Cunha, teve um papel essencial no despertar desse interesse, dado que foi 

um dos principais articuladores do impeachment.1 Eduardo Cunha analisava até onde poderia 

aumentar seus próprios poderes de influenciar no processo, tendo por vezes conseguido ampla 

margem de liberdade – podendo, por exemplo, escolher partes da denúncia que iriam prosseguir 

e partes que seriam arquivadas2 –, mas também encontrou seus limites em decisões do Supremo 

Tribunal Federal, como a proibição da chapa avulsa3 e definição de votação do impeachment 

alternadamente de Norte a Sul.4 

Estas foram disputas sobre poderes não definidos em todas as suas minúcias pela 

Constituição, leis ou procedimentos internos das Casas do Congresso. Nestes casos, há amplo 

espaço de manobra que pode ser aproveitado por atores que enxerguem nestas lacunas a 

possibilidade de aumentar seus próprios poderes (self-aggrandizement), criando para si poderes 

informais que podem vir a ser reconhecidos e respeitados por todos os atores. 

Este trabalho parte desta constatação para demonstrar que um presidente fraco ocupando 

o cargo da Presidência da República pode gerar derrotas políticas que resultem em modificações 

sobre a alocação de poderes e que geram consequências para além de seu mandato – 

transformando-se em “legados” para o próprio cargo da Presidência da República. O argumento 

é dividido em três etapas. 

                                                 

1 LIMONGI, Fernando, O passaporte de Cunha e o Impeachment: a crônica de uma tragédia anunciada, Novos 

Estudos, n. 103, p. 99, 2015; LIMONGI, Fernando, Impedindo Dilma, Novos Estudos, p. 5, 2017; LIMONGI, 

Fernando; FIGUEIREDO, Argelina Cheibub, A crise atual e o debate institucional, Novos Estudos, n. 109, p. 78–

97, 2017. 
2 PEREIRA, Thomaz, Quais os poderes de Eduardo Cunha no impeachment?, JOTA Info, disponível em: 

<https://www.jota.info/stf/supra/quais-os-poderes-de-eduardo-cunha-no-impeachment-05042016>, acesso em: 

20 nov. 2018. 
3 Para Cunha, decisão do STF de proibir chapa avulsa “afasta a disputa”, G1, disponível em: 

<http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2015/12/cunha-diz-que-respeita-

decisao-do-stf-sobre-impeachment-e-vai-cumprir.html>, acesso em: 20 nov. 2018. 
4 Supremo nega liminar e define votação do impeachment do Norte para o Sul, alternadamente, Estadão, 

disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/supremo-nega-liminar-e-define-votacao-do-

impeachment-do-norte-para-o-sul-alternadamente/>, acesso em: 20 nov. 2018. 
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Primeiro, os conflitos entre Poderes muitas vezes são moldados não apenas em termos 

da aprovação de uma determinada policy, mas também sobre quem é competente5 para aprovar 

tal medida – assim como ocorreu com o caso de Cunha criando para si novos poderes informais 

para conduzir o processo de impeachment. O pressuposto para tanto é que os poderes formais 

estabelecidos na Constituição, leis ou regimentos internos não são suficientes para ditar quem 

tem a competência para tomar determinada medida em todas as situações concretas. 

Segundo, é possível que essa eventual derrota de um presidente fraco, moldada em torno 

de conflitos sobre a alocação de competências, possa gerar precedentes. Estes precedentes 

poderão ser utilizados no futuro por atores políticos para impedir que o presidente faça 

alegações afirmando ter autoridade para exercer aquele poder específico. Com isso, está 

consumada a perda de poderes para o cargo da Presidência da República – que passam a ser 

poderes informais de outro ator –, sem que haja alterações no texto da Constituição, de leis ou 

do regimento interno das Casas do Congresso. 

Terceiro, presidentes fracos podem gerar oportunidades para que ocorram os conflitos 

sobre a alocação de competências entre os Poderes – dado que outros atores poderão se 

aproveitar da fraqueza presidencial para afetar decisões de longo prazo. E este novo precedente 

poderá ser utilizado no futuro para demonstrar que a perda de poder eventual de um presidente 

fraco gerará efeitos para os próximos presidentes, gerando perdas para o cargo da Presidência 

da República. 

Dessa forma, unindo as três etapas, pretendemos demonstrar que (i) determinados 

conflitos entre a Presidência da República e o Congresso – por mais que o plano de fundo seja 

a disputa sobre a implementação de policies – serão moldados em termos de quem é competente 

para tomar aquela atitude. Com isso, o vencedor neste conflito específico poderá (ii) gerar 

legados de modificação do desenho institucional: a autoridade alocada para um ator político em 

determinado momento poderá ser utilizada futuramente como precedente que justifique aquela 

                                                 

5 Ao longo deste trabalho, utilizaremos como sinônimos os termos “poderes”, “autoridades”, “competências” e 

“prerrogativas”. 
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alocação de autoridade, tornando-a definitiva. E, por fim, (iii) a existência de um presidente 

fraco é um facilitador ou catalizador destes conflitos que geram precedentes. 

Para limitação do escopo do trabalho, analisamos o poder legislativo mais expressivo 

da Presidência da República, a edição de medidas provisórias.6 Mais especificamente, 

utilizaremos como estudo de caso as tentativas de devolução de medidas provisórias pela 

Presidência do Senado. Diferentemente da aprovação e da rejeição de medidas provisórias pelas 

Casas do Congresso,7 a devolução é um poder que não está previsto na Constituição, em 

legislação ordinária ou regimento interno do Senado, Câmara ou do Congresso. A devolução 

de medida provisória, quando bem-sucedida, significa que o presidente do Senado poderá 

unilateralmente sustar os efeitos da medida provisória, de modo que ela não terá mais a 

capacidade de alterar o status quo imediatamente.8 Nos casos que analisaremos sobre tentativas 

de devolução de medidas provisórias, por mais que haja discussões sobre policy envolvidas no 

jogo político, os argumentos são moldados em termos de autoridade para realizar aquela 

medida. 

Em um primeiro momento, houve a tentativa fracassada de devolução de MP editada 

pelo presidente Lula. Já no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, contudo, a 

devolução de MP ocorreu de forma bem-sucedida, pouco antes do início do processo formal de 

impeachment. Tratava-se de momento em que a presidente se encontrava com popularidade 

                                                 

6 Como as medidas provisórias modificam o status quo imediatamente, a literatura entende que os custos para o 

Congresso as derrubarem são maiores do que aqueles associados à rejeição de projetos de lei, por exemplo. 

Analisar o poder de editar medidas provisórias é importante por duas razões: (i) é um poder frequentemente 

utilizado por presidentes da República e (ii) sendo o poder legislativo mais expressivo disponível para presidentes, 

é de se supor que presidentes zelem pela defesa de suas prerrogativas de editar medidas provisórias. Apesar de o 

objetivo deste trabalho ser exploratório – isto é, não buscamos nenhuma relação de causalidade necessária entre 

força presidencial e legados de perda de poderes, apenas demonstramos que esta é uma possibilidade a ser 

investigada no futuro – é possível pensar que há boas razões para futuros estudos testarem se é possível que 

presidentes fracos possam perder outros poderes no decorrer do jogo político, para além dos casos de devolução 

de medidas provisórias que trataremos neste trabalho. 
7 Art. 62, § 8º, da Constituição: “As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.  

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)”. 
8 Evidentemente a devolução não ocorrerá de forma instantânea, de modo que pode ser que a medida provisória 

produza efeitos por algumas horas ou até dias. No entanto, para efeitos do argumento, é relevante que a MP retira 

todos os custos de transação do legislativo em agregar votos para rejeitar uma MP. A devolução significa a 

possibilidade de o presidente do Senado, de forma unilateral, retirar a eficácia da MP no minuto seguinte à sua 

edição pelo presidente da República. É uma possibilidade, que não necessariamente será utilizada em todos os 

casos. 



10 

 

 

 

baixa, e reduzido apoio no Congresso – portanto, fraca politicamente –, o que permitiu ao 

presidente do Senado devolver uma medida provisória.9 No caso, Dilma não reagiu; aceitando 

a derrota política, utilizou o segundo poder legislativo mais relevante à disposição de um 

presidente da República, a apresentação de projeto de lei em regime de urgência. Ao aceitar 

esta perda de poderes, Dilma permitiu o self-aggrandizement do presidente do Senado, que 

pode ter criado um precedente. 

A criação de precedentes é relevante. A devolução de MP de Dilma já foi utilizada como 

ameaça recentemente no governo Temer e poderá ser utilizada futuramente para tornar 

permanente seu legado de perda de poderes (i.e., a possibilidade de devolução de MPs se tornar 

um poder informal institucionalizado e reconhecido pelos atores políticos). Reforçando o poder 

do precedente, quando o governo se encontra em situação na qual já há precedentes, a área 

técnica normalmente alerta fortemente para os seus perigos. Se houver precedente em sentido 

favorável, reduzem-se os custos para o governo decidir; se houve precedente que retire 

autoridade do presidente, isto com certeza será levado em consideração no jogo político.10 

Na seção 2, faremos a revisão de literatura, apresentaremos nossa hipótese sobre os 

poderes presidenciais e também a metodologia que utilizaremos. Analisaremos a literatura com 

enfoque no presidencialismo de coalizão que trata sobre os conflitos entre os atores políticos 

que ocorrem dentro das regras do jogo estabelecidas formalmente na Constituição ou em leis 

(seção 2.1). Apresentaremos, em seguida, literatura de ciência política e de direito 

                                                 

9 Outras são as diferenças entre os casos que iremos analisar ao longo do presente trabalho e que podem ter sido 

decisivas para a devolução bem-sucedida no caso de Dilma e malsucedida no caso de Lula. Em ambos os casos, 

os presidentes do Senado esperaram a edição de uma medida impopular pelo presidente da República para que 

tivesse o estopim que deflagrasse a disputa sobre suas competências institucionais. No caso de Lula, alegaremos 

que se tratava de um presidente forte tanto de maneira absoluta (caracterizado por popularidade elevada e a 

habilidade de aprovar suas medidas no Congresso) quanto relativamente ao presidente do Senado (dado que o 

presidente Garibaldi Alves não era um ator político tão forte). Já no caso de Dilma, demonstraremos que ela estava 

fragilizada tanto de modo absoluto (i.e., com baixíssimas popularidade e taxa de sucesso legislativo) quanto 

relativamente ao presidente do Senado, Renan Calheiros. 
10 Informações concedidas em entrevista realizada no dia 21 de novembro de 2018, com Beto Vasconcelos, que 

ocupou os cargos de Secretário Nacional de Justiça no Ministério da Justiça (2015-2016), Coordenador da 

Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro no Ministério da Justiça (2015-2016), Chefe 

de Gabinete do Comitê Nacional para os Refugiados no Ministério da Justiça (2015), Chefe de Gabinete da 

Presidência da República (2014-2015), Secretário Executivo na Casa Civil da Presidência da República (2011-

2013), Subchefe para Assuntos Jurídicos na Casa Civil da Presidência da República (2007-2010), Subchefe 

Adjunto para Assuntos Jurídicos na Casa Civil da Presidência da República (2005-2006), Assessor do Ministro de 

Estado no Ministério da Justiça (2004-2005) e Secretária Substituto no Ministério de Ciência e Tecnologia (2003-

2004). 
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constitucional norte-americano que enfoca nos momentos de quebra das regras estabelecidas, 

ou seja, que analisa os conflitos entre atores políticos sobre as regras do jogo, que geram 

mudanças endógenas nas regras (ou poderes informais) a cada nova alocação de autoridade a 

atores políticos vencedores nestes conflitos (seção 2.2). 

Esta revisão de literatura sobre mudanças endógenas nos ajuda a encaminhar o primeiro 

passo do nosso argumento central, de que existem conflitos sobre as regras. Isso será 

aprofundado na seção 3, que apresenta como as derrotas pontuais em disputas sobre as regras 

podem vincular presidentes futuros e, com isso, alterar informalmente as regras de separação 

de poderes estabelecidas constitucionalmente – isto é, sem a necessidade de realizar alterações 

formais na Constituição ou leis. Na seção 4 apresentaremos a metodologia deste trabalho que 

se pretende exploratório. 

Já na seção 5, apresentaremos detalhadamente os dois estudos de caso. O primeiro foi a 

tentativa frustrada de devolução da MP 446/2008 durante o governo Lula (seção 5.1). O 

segundo foi a efetiva devolução da MP 669/2015 durante o governo Dilma (seção 5.2). A 

apresentação dos estudos de caso é importante não apenas para exemplificar a possibilidade de 

mudanças endógenas e de criação de precedentes no Legislativo, mas também para trazer ao 

debate nossa variável de força presidencial como um possível fator que explica o surgimento 

de possibilidades de conflitos sobre as regras. 

Por fim, na seção 6, faremos uma análise da teoria sobre legados presidenciais 

considerando as diferenças e semelhanças entre os casos apresentados na seção 5. 

Investigaremos, também, algumas das condições que parecem justificar, juntamente com a 

força presidencial, a devolução de medidas provisórias no governo Dilma e não no governo 

Lula (seção 6.3). Em seguida, desenvolveremos um teste para que a hipótese seja confirmada 

ou refutada em casos futuros que ainda não foram solucionados (seção 6.4). Concluiremos na 

seção 7 fazendo breve síntese sobre os principais argumentos desenvolvidos no decorrer deste 

trabalho. 

2 Poderes Presidenciais 

O primeiro passo do argumento central deste trabalho é demonstrar a existência de 

conflitos sobre as regras. Para tanto, é relevante entender os conflitos sobre as regras em 

contraposição aos conflitos dentro das regras. Na seção 2.1, analisamos alguns estudos sobre o 
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presidencialismo de coalizão que buscam entender os conflitos sobre implementação de policies 

e que, portanto, utilizam como premissa a alocação de competências aos Poderes estabelecida 

constitucional ou legalmente (conflitos dentro das regras). No entanto, a seção 2.2 demonstra 

que há ampla literatura questionando estas premissas, focando a análise na ocorrência de 

conflitos entre atores políticos que têm como resultado a alocação de competências entre os 

Poderes (conflitos sobre as regras). 

2.1 Poderes formais da Presidência da República e conflitos sobre a definição de políticas 

públicas  

Os estudos sobre presidencialismo de coalizão normalmente utilizam a premissa de que 

o presidente da República tentará implementar as policies de sua preferência e, para isso, irá 

basear suas ações em prerrogativas que lhe foram formalmente atribuídas, constitucional ou 

legalmente. Contudo, será restringido pelo contexto político em que atua (i.e., popularidade, 

força de sua coalizão). Isto é, tendo um cardápio de prerrogativas formais – e que só poderão 

ser modificadas por meio de alterações formais das regras do jogo, por meio de emendas 

constitucionais, projetos de lei –, a escolha sobre o modo de implementar as policies dependerá 

do contexto político, o que poderá gerar conflitos sobre seu conteúdo com o Congresso. Assim, 

podemos perceber que os conflitos entre poderes analisados por estes estudos ocorrerão dentro 

das regras. 

O Brasil é um dos países em que os poderes formais do presidente da República são 

mais amplos.11 Estes poderes formais podem ser divididos em poderes legislativos e poderes 

não legislativos.12 Dentre os poderes legislativos, a Presidência da República detém poderes de 

veto, poderes de editar decretos ou medidas provisórias, requerer urgência na análise de projetos 

de lei e iniciativa exclusiva presidencial em algumas áreas (art. 84 da Constituição). A 

Constituição confere ao presidente, portanto, “enormes vantagens estratégicas no seu 

                                                 

11 CHAISTY, Paul; CHEESEMAN, Nic; POWER, Timothy, Rethinking the ‘presidentialism debate’: 

conceptualizing coalitional politics in cross-regional perspective, Democratization, v. 21, n. 1, p. 72–94, 2014; 

NETO, Octavio Amorim; TAFNER, Paulo, Governos de coalizão e mecanismos de alarme de incêndio no controle 

legislativo das medidas provisórias, Dados, v. 45, n. 1, p. 5–38, 2002; CHEIBUB, José Antonio, Making 

presidential and semi-presidential constitutions work, Tex. L. Rev., v. 87, p. 1375, 2008. 
12 SHUGART, Matthew Soberg; CAREY, John M, Presidents and assemblies: Constitutional design and 

electoral dynamics, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, cap. 8. 
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relacionamento com o Congresso, máxime no que toca à definição da agenda legislativa do país 

e ao seu ritmo de implementação”.13 Esta concentração de poderes legislativos nas mãos dos 

presidentes – em conjunto com a centralização decisória na arena legislativa – explica a alta 

taxa de sucesso legislativo dos presidentes brasileiros.14 

Partindo dessas competências alocadas constitucional e legalmente à Presidência da 

República, a literatura analisa as condições do dia a dia para que presidentes as exerçam 

efetivamente para a implementação de policies, o que será determinado por variáveis 

circunstanciais como popularidade presidencial, proximidade com as eleições ou a existência 

de pressões para que o Executivo atue rapidamente em determinada matéria.15 Normalmente, 

busca-se analisar condições para a maior ou menor utilização de medidas provisórias, a 

depender do maior ou menor apoio presidencial pelo Congresso.16 

Dessa forma, percebe-se que a literatura sobre poderes presidenciais parece buscar 

explicações de atuações que ocorrem dentro dos poderes estabelecidos constitucionalmente, 

não havendo disputas sobre os poderes. As escolhas entre meios ordinários ou extraordinários 

de atuação são tomadas considerando os poderes já estabelecidos constitucional ou legalmente. 

                                                 

13 NETO; TAFNER, Governos de coalizão e mecanismos de alarme de incêndio no controle legislativo das 

medidas provisórias, p. 6. Para críticas à utilização de poderes formais como métrica de força presidencial, ver: 

FORTIN, Jessica, Measuring presidential powers: Some pitfalls of aggregate measurement, International 

Political Science Review, v. 34, n. 1, p. 91–112, 2012. 
14 FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando, Constitutional change, legislative performance and 

institutional consolidation, Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. SPE1, p. 73–94, 2000; FIGUEIREDO, 

Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando, Presidential power, legislative organization, and party behavior in Brazil, 

Comparative Politics, p. 151–170, 2000. 
15 PEREIRA, Carlos; POWER, Timothy J; RENNÓ, Lucio, Under what conditions do presidents resort to decree 

power? Theory and evidence from the Brazilian case, The Journal of Politics, v. 67, n. 1, p. 178–200, 2005; 

CHEIBUB, Making presidential and semi-presidential constitutions work, p. 1391; CHEIBUB, Jose Antonio; 

LIMONGI, Fernando, From conflict to coordination: Perspectives on the study of executive-legislative relations, 

Revista Ibero-Americana de Estudos Legislativos, v. 1, n. 1, p. 38–53, 2011. 
16 As conclusões são em geral contraditórias, como se pode perceber nos seguintes estudos: PEREIRA; POWER; 

RENNÓ, Under what conditions do presidents resort to decree power? Theory and evidence from the Brazilian 

case; CHEIBUB, Making presidential and semi-presidential constitutions work; PEREIRA; POWER; RENNÓ, 

Agenda power, executive decree authority, and the mixed results of reform in the Brazilian congress; NEGRETTO, 

Gabriel L, Government capacities and policy making by decree in Latin America: The cases of Brazil and 

Argentina, Comparative Political Studies, v. 37, n. 5, p. 531–562, 2004; REICH, Gary, Executive decree 

authority in Brazil: How reactive legislators influence policy, Legislative studies quarterly, v. 27, n. 1, p. 5–31, 

2002; NETO; TAFNER, Governos de coalizão e mecanismos de alarme de incêndio no controle legislativo das 

medidas provisórias; AMORIN NETO, Octavio; COX, Gary W; MCCUBBINS, Mathew D, Agenda power in 

Brazil’s Câmara dos Deputados, 1989–98, World Politics, v. 55, n. 4, p. 550–578, 2003. 
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E, mais do que isso, as variações de poderes são rígidas e, portanto, só podem ser modificadas 

por emendas constitucionais, tal como ocorreu com a limitação de poderes da Presidência da 

República por meio da Emenda Constitucional 32/2001. 

A posição de Pereira, Power e Rennó (2008) ilustra a premissa utilizada nestes estudos 

sobre presidencialismo de coalizão. Os autores afirmam que há dois tipos de delegação de 

poderes. Primeiro, há a delegação de poderes à Presidência da República, como ocorre no caso 

das regras estabelecidas no art. 62 da Constituição de 1988, que dão poderes legislativos ao 

Chefe do Executivo. Segundo, há a delegação a presidentes individuais, definida como a 

extensão na qual os presidentes conseguem exercer, de fato, seus poderes – o que dependerá de 

fatores econômicos e políticos. De acordo com os autores, “[t]he first phenomenon is a form of 

institutional design and is more rigid; the second is a form of political process and is more 

fluid”.17 

2.2 Conflitos sobre as regras do jogo e alocação de autoridade presidencial 

As premissas adotadas nos estudos sobre presidencialismo de coalizão são questionadas 

pela ciência política e pelo direito constitucional norte-americano ao enfocarem em conflitos 

sobre as regras do jogo. Reconhece-se que o atendimento às normas que distribuem 

competências não é uma garantia ou pressuposto, o que gera uma “dynamic of potential change, 

emanating not just from the politically contested nature of institutional rules, but also, 

importantly, from a degree of openness in the interpretation and implementation of these 

rules”.18 

Assim, a questão passa a ser entender como as regras são modificadas endogenamente, 

por meio de interpretações dos atores políticos oportunistas sobre suas próprias autoridades ou 

competências.19 É possível identificar dois casos brasileiros em que atores oportunistas 

                                                 

17 PEREIRA; POWER; RENNÓ, Agenda power, executive decree authority, and the mixed results of reform in 

the Brazilian congress, p. 13; CAREY, John M; SHUGART, Matthew Soberg, Executive decree authority, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 
18 MAHONEY, James; THELEN, Kathleen, A theory of gradual institutional change, in: Explaining institutional 

change: Ambiguity, agency, and power, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 10. 
19 TUSHNET, Mark, Constitutional Hardball, J. Marshall Law Review, v. 37, p. 523–553, 2004; POSNER, Eric 

A; VERMEULE, Adrian, Constitutional showdowns, U. Pa. L. Rev., v. 156, p. 991, 2007; POZEN, David E, Self-

Help and the Separation of Powers, Yale Law Journal, v. 124, n. 1, p. 2–90, 2014; MCLEAN, Iain, William H. 
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aproveitaram discussões políticas para moldá-las em torno de conflitos sobre as regras, gerando 

possibilidades de alteração da repartição de competências entre os Poderes. 

Em maio de 2015, o Congresso aprovou a PEC da Bengala (PEC nº 457/2005, que deu 

origem à EC nº 88/2015) com o objetivo de retirar a possibilidade de Dilma indicar cinco 

presidentes até o que seria o final de seu mandato (dezembro de 2018). Até o final de 2018, 

cinco ministros completariam 70 anos e, de acordo com as regras vigentes antes da PEC da 

Bengala, deveriam se aposentar, gerando a vacância de seus cargos.20 Com a aprovação da PEC, 

por 333 votos a 144, a idade mínima aumentou para 75 anos, de modo que nenhum ministro se 

aposentaria até o final de 2018. Este foi um caso relevante porque a se tratava de disputa sobre 

um poder relevante para a perpetuação da influência de presidentes21 e, portanto, é uma disputa 

que envolve apostas altas22 e (ii) ao contrário do que parece ocorrer com o caso de diminuir a 

quantidade de ministros em uma Suprema Corte – o que não parece ser algo aceitável do ponto 

de vista político atualmente (clara hipótese de empacotamento de cortes)23 – a possibilidade de 

aumentar a idade da aposentadoria de ministros não é claramente negada por acordos implícitos 

entre os poderes.24 O governo reagiu apenas dizendo que tal medida era casuística e que visava 

                                                 

Riker and the Invention of Heresthetic (s), British Journal of Political Science, v. 32, n. 3, p. 535–558, 2002; 

MAHONEY; THELEN, A theory of gradual institutional change. 
20 Câmara adia aposentadorias no Supremo e tira nomeações de Dilma - 05/05/2015 - Poder, Folha de 

S.Paulo, disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/05/1625252-camara-aprova-projeto-que-

pode-tirar-de-dilma-a-indicacao-dos-5-proximos-ministros-do-stf.shtml>, acesso em: 20 jul. 2018. 
21 Sobre o tema, há debates na literatura sobre a relação político-partidárias entre ministros nomeados para o STF 

e o presidente que os indicou. Esta é uma premissa adotada por PRADO, Mariana Prado; TÜRNER, Cláudia, A 

Democracia e seu Impacto nas Nomeações das Agências Reguladoras e Ministros do STF, Revista de Direito 

administrativo, v. 250, p. 27–74, 2010. Questionando as premissas adotadas pelas autoras, ver: ARGUELHES, 

Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molhano, Indicações presidenciais para o Supremo Tribunal Federal e seus 

fins políticos: uma resposta a Mariana Prado e Cláudia Türner, Revista de Direito Administrativo, v. 255, p. 115–

143, 2010. 
22 Em mais uma derrota do governo, Câmara aprova PEC da Bengala em primeiro turno - Política, Estadão, 

disponível em: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-mais-uma-derrota-do-governo-camara-aprova-

pec-da-bengala-em-primeiro-turno,1644581>, acesso em: 20 out. 2018. 
23 Nesse sentido, Pozen (2014) discute que há normas informais que servem para organizar a relação e promover 

a cooperação entre os Poderes. Com isso, “When modern Presidents believe the Supreme Court has misconstrued 

the Constitution, they nonetheless acquiesce in its judgments; Presidents seek to control the courts, instead, through 

the appointment process. This is part of the convention of judicial supremacy over constitutional interpretation. 

When working majorities within Congress disapprove of the federal courts’ rulings, they too exercise restraint, 

hardly ever using their powers over court size, structure, administration, and procedure in a punitive fashion. 

“Court packing” is especially out of bounds”. (POZEN, Self-Help and the Separation of Powers, p. 34.) 
24 Havia também uma justificativa para aumentar a idade de aposentadoria, baseada no aumento da expectativa de 

vida. O líder da oposição na Câmara, Bruno Araújo (PSDB-PE) afirmou que “Esta medida faz um bem para a 

República, pois é um primeiro passo para adequar todo o funcionalismo ao avanço da expectativa de vida [74,9 
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unicamente restringir poderes de a presidente indicar novos ministros para o STF, o que não 

impediu de haver a clarificação da autoridade do Congresso para estabelecer a idade de 

ministros no STF. 

O segundo caso relevante ocorreu quando o ministro Marco Aurélio proferiu decisão 

monocrática “para afastar não do exercício do mandato de senador, outorgado pelo povo 

alagoano, mas do cargo de presidente do Senado o senador Renan Calheiros”.25 Renan, 

discordando da decisão monocrática proferida pelo ministro Marco Aurélio, se recusou a 

assinar a intimação. Logo em seguida, a Mesa do Senado decidiu que não iria acatar a decisão 

monocrática do ministro Marco Aurélio, de modo que iria aguardar a posição do plenário do 

STF para afastar Renan da presidência do Senado.26 

Após o desrespeito pelo Senado da decisão proferida monocraticamente pelo STF, o 

Ministro Marco Aurélio afirmou em sessão plenária que “caso provocação haja, esta está na 

inconcebível, intolerável, grotesca, postura de desrespeitar ao extremo ordem judicial, recusado 

até mesmo – já não digo o cumprimento – o simples ciente nos mandados de notificação 

expedidos”.27 

No entanto, apesar das palavras de repúdio à decisão da Mesa do Senado, o STF pareceu 

ceder. A decisão do STF foi de que até o término do julgamento da ação sobre se os réus podem 

                                                 

anos]. Do ponto de vista político, o país ganha ao anular essas indicações [as de Dilma] contaminada com viés 

político e ideológico”. (Câmara adia aposentadorias no Supremo e tira nomeações de Dilma - 05/05/2015 - 

Poder.) 
25 Ministro Marco Aurélio afasta Renan da presidência do Senado, Valor Econômico, disponível em: 

<https://www.valor.com.br/politica/4796553/ministro-marco-aurelio-afasta-renan-da-presidencia-do-senado>, 

acesso em: 20 nov. 2018. 
26 Senado desafia Supremo e mantém Renan na presidência da Casa - 06/12/2016 - Poder, Folha de S.Paulo, 

disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/12/1838885-senado-desafia-supremo-e-mantem-

renan-na-presidencia-da-casa.shtml>, acesso em: 20 nov. 2018. 
27 No mesmo sentido, Celso de Mello falou que “desobedecer sentenças do poder judiciário significa praticar gesto 

inequívoco de desprezo inaceitável pela integridade e pela supremacia da lei fundamental de nosso país”. Carmem 

Lúcia, então presidente do STF, falou que “ordem judicial há de ser cumprida, e há de ser cumprida para que a 

gente tenha a ordem jurídica prevalecendo e não voluntarismo de quem quer que seja; ordem judicial pode ser 

discutida, é discutida; há recursos – e, no Brasil, excesso de recursos – para que isso possa acontecer; o que fica 

difícil é verificar que as vezes se viram as costas a um oficial de justiça, que é uma forma de dar as costas ao 

próprio Poder Judiciário, em um exemplo que não é edificante para uma sociedade que precisa cada vez mais se 

edificar no sentido do civismo e da convivência pacífica”. (Conferir STF mantém Renan no Senado, mas o 

proíbe de assumir Presidência, G1, disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/maioria-do-stf-vota-

pela-permanencia-de-renan-calheiros-na-presidencia-do-senado.ghtml>, acesso em: 20 nov. 2018.) 
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estar ou não na linha sucessória da presidência da república, o STF não afastará ninguém – o 

que pode fazer é impedir que eventualmente assuma a presidência da República.28 Celso de 

Mello inclusive modificou seu voto em julgamento que tinha maioria de seis a zero para que 

um réu não pudesse ficar em cargos na linha sucessória do Presidente da República. Tentou 

esclarecer seu voto para dar interpretação de que um réu não poderia assumir cargos de 

Presidente da República, mas que isso não impediria de permanecer no cargo de presidente da 

Câmara, do Senado ou do STF. Teori Zavascki, que dera liminar para afastar Eduardo Cunha 

da presidência da Câmara, entendeu que não seria necessário afastar Renan Calheiros da 

presidência do Senado. 

Podemos entender que a não intimação de Renan Calheiros ocorreu porque a Mesa do 

Senado (i) discordava que ele deveria ser afastado e (ii) parece ter entendido que o STF não 

teria a competência para afastá-lo.29 Portanto, é possível dizer que a Mesa do Senado agiu de 

maneira oportunista – quando não havia regras claras –  para se recusar a acatar decisão 

proferida monocraticamente por ministro do STF por considerá-la errada, enfrentando a 

autoridade do STF. A alocação de competências do STF foi disputada neste caso em um 

conflito sobre as regras. 

Por fim, é interessante notar que estes conflitos entre Poderes sobre a alocação de 

competências ou autoridade para decidir determinadas questões não se confundem com derrotas 

substantivas na arena política – isto é, derrotas sobre a implementação de policies. Por exemplo, 

a PEC nº 358/2013, aprovada em 2015 pelo Congresso Nacional, estabeleceu o orçamento 

impositivo no Brasil, tornando obrigatória a execução de emendas parlamentares até o limite 

de 1,2% da receita corrente líquida realizada no ano anterior.30 Diniz (2016) aponta que 

                                                 

28 Para uma análise crítica do comportamento do STF no caso, ver ARGUELHES, Diego Werneck, Renan, Marco 

Aurélio e o tortuoso Supremo, JOTA Info, disponível em: <https://www.jota.info/stf/supra/renan-marco-aurelio-

e-o-tortuoso-supremo-06122016>, acesso em: 20 nov. 2018. 
29 É importante ressaltar que este segundo ponto não foi explicitado na decisão, porém é possível entendermos 

pelo contexto. Isso porque se a Mesa do Senado considerasse que o STF tinha a competência para decidir sobre o 

afastamento, iriam acatar a decisão mesmo se não concordassem com o mérito. O máximo que poderiam fazer 

seria utilizar as regras definidas para poder recorrer da decisão do STF, o que significaria respeitar as regras ao 

mesmo tempo em que discordava do mérito da decisão. 
30 Promulgada emenda constitucional do orçamento impositivo, Câmara Notícias, disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/483652-PROMULGADA-EMENDA-

CONSTITUCIONAL-DO-ORCAMENTO-IMPOSITIVO.html>, acesso em: 21 nov. 2018; Câmara aprova 
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inicialmente o governo tentou barrar a medida, mas ao perceber que não seria possível, buscou 

ao menos negociar a suavização de suas determinações.31 A interpretação dada pela literatura é 

de que o governo perdeu uma batalha política. No entanto, ainda que esta seja uma derrota do 

governo em um tema importante – orçamento – não havia discussões sobre alocação de 

autoridade ou competência para a tomada de decisão. 

 

3 A relevância dos precedentes criados em disputas sobre as regras para a ocorrência 

de mudanças endógenas nas regras de distribuição de prerrogativas 

A falta de clareza de alocação das prerrogativas constitucionais e legais gera 

oportunidades para interpretações ampliativas de atores políticos sobre suas próprias 

competências. Moe e Howell (1999) argumentam que é justamente nos países onde há menos 

poderes estabelecidos formalmente que há maiores poderes para presidentes conseguirem tomar 

atitudes unilaterais. Justamente onde há ambiguidades que surgem oportunidades para 

presidentes expandirem suas competências.32 Mas qual o mecanismo pelo qual esses poderes 

são criados? Olhar primeiro para o Judiciário ajudará a entender esses mecanismos, de modo 

que passaremos a analisá-los em outros contextos em seguida. 

3.1 Precedentes no Judiciário 

Estudos falam sobre as possibilidades de o Judiciário buscar aumentar sua influência, 

seja por meio do efetivo exercício de sua autoridade para decidir, seja por meio de afirmação 

de autoridade (em casos nos quais não necessariamente irá exercer a autoridade). Afirmar suas 

próprias competências – e aumentá-las com isso – pode ser relevante para vincular decisões 

futuras, por meio da criação de precedentes.  

                                                 

PEC do orçamento impositivo em 2o turno, Câmara Notícias, disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/481683-CAMARA-APROVA-PEC-DO-

ORCAMENTO-IMPOSITIVO-EM-2-TURNO.html>, acesso em: 1 ago. 2018. 
31 DINIZ, Vítor, PEC do orçamento impositivo: um sonho que virou realidade?, Dissertação (Mestrado em 

Ciência Política), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2016. 
32 MOE, Terry M; HOWELL, William G, Unilateral action and presidential power: A theory, Presidential Studies 

Quarterly, v. 29, n. 4, p. 850–873, 1999. 
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Arguelhes e Süssekind (2018) afirmam que “when the preferences of a particular 

generation become institutional design, future judges might not necessarily be equally able to 

change these designs back, or to change them to a new arrangement”.33 Parece que a literatura 

concorda que os precedentes em que há auto atribuições de prerrogativas vinculam decisões 

políticas futuras de outros atores. Aumentar seus poderes, ainda que não os utilize, pode ser 

interessante em ao menos dois sentidos: (i) “courts that have already announced certain powers 

might be in a better position when they finally use them” e (ii) “[c]ourts that publicly signal 

expansive powers also enlarge the possibility of what losers in the political arena can at least 

try to judicialize”.34 

Tome-se o exemplo de Mandados de Segurança (MS) na Constituição de 1988, 

definidos apenas como mecanismos de controle a posteriori, por indivíduos, com efeitos inter 

partes e cabível apenas para os casos nos quais houver clara violação a direitos individuais. 

Contudo, o STF passou a dar interpretação expansiva para a apreciação de MS, tornando-o uma 

ferramenta decisiva nas mãos de políticos individualmente, dado que eles poderiam alcançar 

objetivos que não conseguiriam de outra forma. Caso não fosse possível políticos impetrarem 

individualmente MS contra atos durante o curso de deliberações legislativas (controle 

preventivo), restaria apenas o controle repressivo por meio de Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade ajuizadas por partidos políticos. Permitir esse modelo de impetração de 

MS com certeza garante ao STF a possibilidade de intervir mais incisivamente no jogo político. 

Para construir essa prerrogativa, o STF se focou em casos nos quais os próprios autores não 

tinham muitas esperanças de ganhar no mérito, em interação que permitiu cada vez que a corte 

pudesse expandir seus próprios poderes.35 

3.2 Precedentes no Legislativo 

A utilização de precedentes para influir na tomada de decisões não é exclusiva do Poder 

Judiciário, outros Poderes também utilizam precedentes para argumentar em defesa de suas 

                                                 

33 ARGUELHES, Diego Werneck; PROENÇA SÜSSEKIND, Evandro, Building Judicial Power in Latin America: 

opposition Strategies and the Lessons of the Brazilian Case, Revista uruguaya de Ciencia Política, v. 27, n. 1, 

pp. 175-196, 2018, p. 188. 
34 Ibid., p. 189. 
35 Ibid., p. 190. 
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próprias prerrogativas.36 Para entender isso, é interessante olhar para as diferenças de utilização 

do precedente criado pelo impeachment de Collor por dois atores diferentes: o STF 

(principalmente o voto condutor do ministro Luís Roberto Barroso na ADPF nº 378) e a Mesa 

da Câmara dos Deputados. 

Eduardo Cunha implementou voto secreto para eleger os membros que comporiam a 

comissão do processo de impeachment, isso sem que houvesse previsão explícita na 

Constituição, lei ou regimento interno.37 Tentou atribuir para si a competência de determinar o 

procedimento do impeachment de Dilma. Contudo, o STF interveio, concedeu liminar e 

suspendeu o processo de impeachment até que houvesse o julgamento pelo plenário. No 

julgamento plenário da ADPF nº 378, o ministro Luís Roberto Barroso entendeu que não era 

possível a apresentação de chapa avulsa e proibiu voto secreto para a escolha da comissão 

especial. Dentre os argumentos apresentados, Barroso disse que estava garantindo o 

procedimento adotado no impeachment de Collor, o que preservaria o princípio da segurança 

jurídica. 

A Câmara dos Deputados discordou das interpretações adotadas por Barroso e ajuizou 

embargos de declaração. Na interpretação da Câmara, a decisão do STF desconsiderou fatos 

importantes sobre o caso Collor. Especificamente sobre ter ocorrido votação em chapa única 

no caso Collor, a Mesa da Câmara dos Deputados argumenta que: 

De fato, no caso Collor houve chapa única. Todavia, esse fato não implica 

concluir de forma alguma que foi vedada a existência de chapa avulsa. 
Naquela época, como sabido, havia um consenso diferente do que existe hoje, 

mas isso não significa dizer, muito menos concluir, que naquela época foi 

afastada a possibilidade de disputa. Não há como se extrair conclusão jurídica 

alguma de um único fato isolado. 

Não houve -- isso sim -- interessados em comporem chapa avulsa, 

diferentemente do que ocorre hoje, cujo momento político é extremamente 

delicado, com várias correntes divergentes. 

Assim, corrigida essa premissa, deve ser afastado do voto o fundamento de 

que no caso Collor não houve chapa avulsa e que, por essa razão, também não 

                                                 

36 A forma de argumentação do Judiciário e do Legislativo cada vez se aproximam, dado que se trata de jogo 

continuado no qual o Legislativo tenta evitar que suas decisões sejam julgadas inconstitucionais por Supremas 

Cortes futuramente. Sobre o tema, ver: STONE SWEET, Alec, Governing with Judges: constitutional politics 

in Europe, Oxford: Oxford University Press, 2000. 
37 HARTMANN, Ivar, O processo de impeachment será aberto ou secreto?, JOTA Info, disponível em: 

<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/cunha-esbarrou-em-uma-especie-em-extincao-09122015>, 

acesso em: 23 nov. 2018. 
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deveria haver nesse caso, por segurança jurídica. Uma coisa não tem nada a 

ver com a outra. Não houve chapa avulsa naquela época não por vedação, 

mas sim por falta de interessados, o que é bem diferente.  

Não é demais lembrar que, no Senado, no caso Collor, quando da eleição do 

Presidente e Relator da Comissão Especial do impeachment, houve 

disputa, com a apresentação de candidaturas avulsas. Já na Câmara, por sua 

vez, conforme consta da ata da reunião de instalação da Comissão Especial 

naquela Casa, a eleição ocorreu por chapa decorrente de acordo partidário -- 

mas não, insista-se, porque seria vedada a disputa e sim porque novamente 

houve consenso. 

É induvidoso que a existência de eventual consenso sobre determinada 

questão não implica em dizer que não pode nem poderia haver disputa entre 

candidatos diversos. O consenso apenas evitou a disputa. Mas, caso não 

houvesse consenso, a disputa seria absolutamente válida e legítima, não só em 

observância aos · ditames regimentais, mas principalmente por se tratar de 

tradição do Poder Legislativo nesses casos de "eleição". (grifos no original)38 

 

O argumento da Câmara, portanto, foi de que o Congresso tinha a autoridade para 

decidir sobre determinadas questões no caso concreto. Tratava-se de uma opção do Congresso 

no caso Collor ter utilizado chapa única: “não significa dizer (...) que naquela época foi afastada 

a possibilidade de disputa”.39 Não há, na visão da Câmara, uma obrigatoriedade para que a 

decisão sempre tenha que ser decidida da mesma forma. Barroso, por outro lado, parece crer 

que, uma vez decidida a questão no caso Collor (ainda que tenha sido escolha do Congresso), 

esta é a decisão que deverá ser seguida para sempre.40 Se foi uma liberdade que o Congresso 

tinha para definir seu procedimento no caso Collor, Barroso imagina que essas escolhas 

vinculam o Congresso agora. A Câmara acha que, se o Congresso teve o poder de decidir no 

passado, esse poder continua com o Congresso. 

Esse caso demonstra que, uma vez que uma decisão é tomada, atores institucionais 

reconstruirão suas próprias narrativas em torno do que já foi decidido. Se torna uma disputa 

sobre a melhor interpretação do precedente. No caso do impeachment de Collor, o Congresso 

decidiu que adotariam voto aberto. Isso significa que o voto deve ser aberto em todas as 

votações de impeachment ou que o Congresso pode escolher entre voto aberto ou secreto? A 

                                                 

38 Embargos de Declaração na ADPF nº 378, p. 24. 
39 Ibid. 
40 Ainda que o procedimento de impeachment para o caso Collor tenha sido elaborado pelo próprio STF e proposto 

no nome do ministro Sydney Sanches, fora no final votado e aprovado pelo Congresso. Conferir: RECONDO, 

Felipe, Um ministro, dois impeachments, JOTA Info, disponível em: <https://www.jota.info/justica/um-

ministro-dois-impeachments-16122015>, acesso em: 24 nov. 2018. 
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Câmara e o STF têm opiniões diferentes de como interpretar a utilização das prerrogativas pelo 

Congresso no caso Collor, isto é, se ter decidido cria precedente vinculante sobre a matéria 

(posição do STF para garantir segurança jurídica) ou se ter decidido cria precedente sobre a 

autoridade (posição da Câmara: quem já decidiu pode continuar decidindo). 

Além disso, há também hipótese de atores olharem para precedentes e buscarem razões 

para não os aplicar. O Ministro Ricardo Lewandowski, então presidente do processo de 

impeachment de Dilma, decidiu separar a votação de Dilma em duas questões independentes: 

(i) possibilidade de Dilma perder o cargo e (ii) possibilidade de Dilma ficar inabilitada para 

exercer funções públicas. 

De acordo com Arguelhes (2016), ao separar o julgamento em dois, o STF se afastou 

tanto de decisão proferida no caso Collor (em 1992) quanto da decisão proferida em dezembro 

de 2015 sobre o rito do impeachment de Dilma. 41 Mas como afastar esses precedentes? Para 

justificar a votação dupla em 2016, Lewandowski procurou falar que o precedente Collor sobre 

o tema não se aplicava porque como “houve empate entre os ministros e foi necessário convocar 

ministros do STJ para desempatar, Lewandowski considerou não estar claro se a questão teria 

sido de fato resolvida pelo Supremo”.42 Em 2016, portanto, Lewandowski estabeleceu que o 

caso Collor era um não-precedente (posição esta que não foi utilizada em dezembro de 2015, 

quando o STF foi chamado a analisar a mesma questão). Com isso, podemos dizer que 

Lewandowski, na presidência do processo de impeachment de Dilma, buscou demonstrar que 

aquele precedente do caso Collor não teria cumprido os requisitos para se tornar um precedente 

de verdade (dado que houve empate entre ministros do STF, tendo sido chamados ministros do 

STJ). 43 Realizar esta distinção entre um precedentes e não-precedentes era, na verdade, uma 

                                                 

41 ARGUELHES, Diego Werneck, Lewandowski e a dupla votação no julgamento de Dilma, JOTA Info, 

disponível em: <https://www.jota.info/stf/supra/nem-juiz-nem-senador-lewandowski-e-dupla-votacao-no-

julgamento-de-dilma-01092016>, acesso em: 23 nov. 2018. 
42 Ibid. 
43 RECONDO, Felipe, Collor X Dilma: Ritos parecidos, condenações diferentes, JOTA Info, disponível em: 

<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/collor-x-dilma-ritos-semelhantes-condenacoes-diferentes-

31082016>, acesso em: 23 out. 2018. 
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justificativa para Lewandowski afastar sua aplicação no caso de Dilma e, com isso, conseguir 

realizar a votação dupla.44 

Dessa forma, seja qual for a decisão a ser tomada, parece que atores olham para decisões 

passadas, que podem aumentar ou diminuir poderes para os agentes futuros. Não 

necessariamente irão seguir os precedentes (como mostra a dupla votação no processo de 

impeachment). Não necessariamente concordarão sobre como o precedente vincula decisões 

futuras (como mostra o embate sobre chapa avulsa e voto secreto). O que parece ser a regra é 

que precedentes são considerados em decisões futuras. Seja para uma decisão sobre mérito, seja 

sobre alocação de autoridade, precedentes diminuem os custos para quem quer segui-los e 

aumenta o ônus para quem quer desconsiderá-los. 

Mas não só para precedentes que atores políticos olham. Certamente a existência de 

precedentes facilita (ou dificulta) a tomada de decisões no futuro, mas outros fatores também 

são relevantes. O objetivo de parlamentares é, muitas vezes, tentar limitar o poder de agenda 

do presidente da República. Alguns fatores podem alterar essas oportunidades: a força do 

presidente naquele momento específico de seu mandato, a força e desenvoltura do senador que 

ocupa a presidência do Senado, a justificativa que foi usada.45 Como veremos na seção 5, 

tentativas de devoluções ocorreram muitas vezes em relação a medidas impopulares adotadas 

pela Presidência da República. Tendo em vista que presidentes editam muitas medidas 

provisórias, será que há cálculos estratégicos do Congresso que indiquem esperar uma medida 

impopular para utilizá-la como justificativa para aumentar suas próprias prerrogativas? 

Veremos que isso parece ter ocorrido com a devolução da MP sobre desoneração da folha de 

pagamentos em 2015.  

Seja como for, uma tomada de decisão no presente poderá gerar influências no futuro. 

Cada vez que uma medida que restrinja o poder de agenda é aprovada pelo Congresso, ficará 

mais fácil utilizar a justificativa baseada em precedentes para impor novamente aquela 

                                                 

44 É interessante notar que neste caso Lewandowski não atuava meramente como ministro do STF – que poderia 

optar legitimamente por modificar precedentes do próprio STF em sessão plenária –, mas sim presidente do 

processo de impeachment no Senado. Dessa forma, não é possível falar que houve uma superação de precedentes 

ou quaisquer técnicas legítimas que o próprio Judiciário pode tomar para rever suas decisões. Cf. ARGUELHES, 

Lewandowski e a dupla votação no julgamento de Dilma. 
45 Entrevista concedida por Beto Vasconcelos. 
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restrição. Se for bem-sucedida uma série de vezes, há grandes probabilidades de que aquele 

poder ficará cada vez mais consolidado e que a sua utilização dependa cada vez menos de 

conjunturas (i.e., a fraqueza presidencial momentânea). 

 

4 Metodologia 

Até o momento, apresentamos a existência de conflitos sobre as regras (seção 2.2) e que 

podem gerar precedentes (seção 3) a serem utilizados para influenciar na tomada de decisões 

futuras (primeiro e o segundo passo do argumento central deste trabalho). No entanto, falta 

entender como presidentes fracos criam as oportunidades de gerar conflitos sobre as regras 

(terceiro passo do argumento). Para isso, é necessário entender em que contextos estas disputas 

sobre as regras parecem ocorrer e estabelecer a metodologia para avaliar a força presidencial 

que será aplicada na seção 5 para tentar demonstrar diferenças que podem explicar por que a 

devolução de medidas provisórias foi bem sucedida em um caso e não no outro. 

Três parecem ser os fatores relevantes: a presidente Dilma, diferentemente de Lula, era 

fraca tanto de modo absoluto (isto é, tem baixa popularidade e baixa taxa de sucesso legislativo) 

e de modo relativo (ou seja, é necessário que o presidente do Senado seja forte o suficiente para 

tentar expandir seus próprios poderes em detrimento dos poderes presidenciais); nos dois casos, 

contudo, parece  ter sido necessária uma medida impopular que sirva como estopim para 

justificar os objetivos de self-aggrandizement do presidente do Senado. 

Isto pressupõe a existência de métricas para avaliar a força presidencial absoluta – isto 

é, sem comparar a força presidencial com a força de outros Poderes (e.g., Congresso).46 Para 

tanto, utilizaremos dados anuais sobre (i) popularidade presidencial e (ii) taxa de sucesso do 

Executivo (isto é, considerando o universo de projetos de lei apresentados pelo presidente, taxa 

                                                 

46 Esta é, inclusive, a condição mais relevante para a nossa análise. Ela parece ser decisiva para que ocorra a perda 

de poderes para o cargo da Presidência da República. 
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de sucesso se refere à porcentagem de projetos que foram aprovados no Congresso dentro deste 

universo).47 

A taxa anual de sucesso legislativo consiste em “analisar os projetos de lei aprovados 

em relação aos não aprovados e também o modo, por quem e quais tipos de projetos foram 

aprovados num determinado espaço de tempo”.48 Darrieux (2018), utilizando dados cedidos 

pelo Banco de Dados Legislativos do CEBRAP, demonstra que a taxa de sucesso legislativo de 

Dilma no ano de 2015 foi a mais baixa da série histórica desde FHC, em valores pouco maiores 

do que 40%. Já no período de 2008, Lula tinha uma taxa de sucesso de aproximadamente 80%.49 

Passando à análise dos dados sobre popularidade presidencial, buscamos informações 

sobre séries históricas desenvolvidas pelo Instituto Datafolha.50 Em 19 de novembro de 2008 

(tentativa de devolução da MP das filantrópicas), o governo Lula estava em seu segundo maior 

momento de popularidade, com 64% a 70% da população considerando-o ótimo ou bom. Já a 

avaliação da popularidade do governo Dilma em 03 de março de 2015 (data da devolução da 

MP sobre desoneração da folha de pagamentos) era baixa, com aprovação entre 13% e 23%. 

Pelos dados analisados tanto de sucesso legislativo quanto de popularidade é seguro 

dizermos que, no momento das tentativas de devolução das medidas provisórias que 

analisaremos na seção 5, Lula era considerado um presidente extremamente forte ao passo que 

Dilma encontrava-se extremamente fragilizada politicamente. 

 

                                                 

47 Agradecemos a Carlos Pereira pelas sugestões. Por sua sugestão, não utilizamos o Índice de Custo de Governo 

(ICG), mas caso tivéssemos utilizado, os resultados seriam os mesmos: Dilma seria considerada uma presidente 

fraca e Lula um presidente forte. 
48 DARRIEUX, Rodolfo Scotelaro Porto, O contexto eleitoral e a produção legislativa. Como a eleição impacta 

no processo legislativo?, IESP nas Eleições, disponível em: <http://iespnaseleicoes.com.br/o-contexto-eleitoral-

e-a-producao-legislativa-como-a-eleicao-impacta-no-processo-legislativo/>, acesso em: 27 nov. 2018. 
49 Ibid. 
50 Informações retiradas de “Avaliação do presidente Lula - 14 e 15/10/2010” realizada pelo Instituto de Pesquisas 

Datafolha e “Avaliação da presidente Dilma Rousseff - PO813859 - 07 e 08/04/2016” realizada pelo Instituto de 

Pesquisas Datafolha. 
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5 Caso da devolução de medidas provisórias 

Presidentes da República têm amplos poderes legislativos, que garantem o controle de 

agenda tanto para gerir quais serão as propostas apresentadas ao Congresso quanto o timing de 

sua apreciação. O presidente tem poder exclusivo de iniciar a legislação em determinadas áreas 

– de modo que, caso a proposta que pretenda fazer tenha possibilidade de modificar o status 

quo desfavoravelmente a seus interesses, poderá se antecipar para não realizar tal proposta – e 

também o poder unilateral de forçar a apreciação de matérias por meio das solicitações de 

urgência.51 

No entanto, o poder mais expressivo controlado por presidentes é a edição de medidas 

provisórias, nos casos de relevância e urgência. Como seus efeitos passam a viger a partir da 

data de sua publicação, o Congresso não poderá optar por um status quo anterior à promulgação 

da medida. Resta apenas a opção entre rejeitar a medida provisória – após ela já ter surtido 

efeitos – ou convertê-la em lei. Em qualquer das hipóteses, a literatura aponta que, por “surtir 

efeito no ato de sua promulgação, o recurso à edição de MPs é uma arma poderosa nas mãos 

do Executivo”.52 

Prevista no art. 62 da Constituição,53 a “medida provisória produz, ao ser editada, dois 

efeitos básicos: inova a ordem jurídica imediatamente e provoca o Congresso Nacional a 

deliberar sobre o assunto”.54 Após sua publicação, o Presidente da República deverá 

encaminhá-la imediatamente ao Congresso Nacional, por meio de mensagem presidencial. 

Em seguida, a comissão mista de deputados e senadores deverá examinar e dar parecer 

sobre a medida provisória (art. 62, § 9º, Constituição).55 Segue, então, para a o procedimento 

de análise da Câmara dos Deputados (art. 62, § 8º, Constituição), devendo ser apreciada em 

                                                 

51 FIGUEIREDO, Argelina; LIMONGI, Fernando, Bases institucionais do presidencialismo de coalizão, Lua 

Nova, v. 44, p. 81–106, 1998, p. 86–93. 
52 Ibid., p. 89. 
53 Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 

força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 
54 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, Curso de direito constitucional, 12. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 
55 § 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir 

parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso 

Nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
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quarenta e cinco dias. Caso sua apreciação não ocorra neste prazo, irá sobrestar as deliberações 

sobre projetos de leis ordinárias que possam ser objeto de medida provisória (art. 64, §2º, 

Constituição56 e MS 27.931 do STF57). 

O prazo para a apreciação da medida provisória no Congresso é de sessenta dias (art. 

62, §3º, Constituição), iniciado com a publicação do ato normativo. Haverá prorrogação 

automática deste prazo se a votação não estiver encerrada nas duas Casas do Congresso, isto é, 

trata-se de prorrogação automática. Dessa forma, normalmente diz-se que o prazo de vigência 

da medida provisória é de cento e vinte dias. Porém, “a medida provisória pode vir a durar bem 

mais do que isso. Isso porque, se o Congresso Nacional estiver em recesso, a contagem do prazo 

de eficácia da medida provisória é suspensa”58 (art. 62, §4º, Constituição). 

Medidas provisórias têm sido vistas como o instrumento legislativo mais relevante à 

disposição do Chefe do Poder Executivo. Fundamentando esse ponto, a literatura não apenas 

ressalta a possibilidade de alterar o status quo imediatamente, como também o Legislativo não 

poder adentrar discussões sobre a relevância e urgência.59 Portanto, a hipótese da literatura era 

de que, para evitar conflitos sobre o tema, o Congresso abriria mão de suas próprias 

competências em favor do Executivo.60 

No entanto, conforme demonstraremos nas seções seguintes, os poderes do Chefe do 

Executivo foram limitados pelo Congresso. A hipótese é de que a ausência de força política da 

presidente Dilma Rousseff – medida por baixa popularidade e reduzido percentual de aprovação 

de medidas no Congresso – permitiu que o presidente do Senado realizasse a “devolução” de 

Medidas Provisórias, cessando sua vigência imediatamente. A possibilidade de devolução de 

MPs (que não está prevista em regimento, leis ou Constituição) desnatura a característica 

                                                 

56 § 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, 

cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas 

da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
57 MENDES; BRANCO, Curso de direito constitucional, p. 962, nota 143. 
58 Ibid., p. 964. 
59 Para uma revisão de literatura sobre o que compõe os requisitos de relevância e urgência, ver: ABRAMOVAY, 

Pedro Vieira, Separação de poderes e medidas provisórias, Rio de Janeiro: Elsevier: Faculdade de Direito da 

FGV, 2012, p. 63–67. 
60 Nesta época, ressaltava-se também o poder de reeditar medidas provisórias, o que foi alterado pela Emenda 

Constitucional no 32/2001. 
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essencial da medida, sua capacidade de alterar o status quo imediatamente a partir de sua 

expedição. Torna-se, portanto, um poder muito menos relevante à disposição do Presidente da 

República. 

A tentativa de devolução de Medidas Provisórias ocorreu ao menos quatro vezes desde 

a promulgação da Constituição de 1988. Mas em apenas dois casos é possível verificarmos 

interações estratégicas e diretas entre presidentes da República e presidentes do Senado: (i) a 

tentativa frustrada de devolução da MP 446/2008 pelo senador Garibaldi ao Presidente Lula e 

(ii) a efetiva devolução da MP 669/2015 pelo senador Renan Calheiros à Presidente Dilma.61 

Já a ameaça de devolução da MP 842/2018 ao Presidente da República Michel Temer será 

analisada na seção 6, demonstrando que ninguém questionou o poder de o presidente do Senado 

devolver medidas provisórias – o que pode demonstrar que Dilma gerou um legado de perda de 

poderes para o cargo da Presidência da República. 

Para entendermos a relação entre a perda de poderes referentes a MPs, analisaremos 

dois casos. Na seção 5.1, utilizaremos o framework desenvolvido na seção 4 para caracterizar 

o primeiro e segundo mandato do presidente Lula como um “governo forte” para, em seguida, 

analisarmos a tentativa frustrada de devolução da MP 446/2008. Já na seção 5.2 

                                                 

61 Em outros dois outros casos não é possível perceber esta relação de conflito direta entre o Presidente do Senado 

e o Presidente da República. 

O primeiro refere-se à tentativa de devolução da MP 33/1989 pelo então presidente em exercício do Senado, José 

Ignácio Ferreira, ao Presidente José Sarney. Porém, neste caso, o senador Nelson Carneiro reassumiu a presidência 

do senado e, portanto, revogou a decisão tomada pelo presidente em exercício. Como se trata de fatores 

imprevisíveis e externos à vontade do presidente do Senado, não é possível analisarmos este caso sob a hipótese 

em estudo (Senado devolve MP das filantrópicas, Folha de S.Paulo, disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2011200817.htm>, acesso em: 18 out. 2018.). 

O segundo caso trata da ameaça de devolução da MP 842/2018 ao Presidente Michel Temer. Neste caso, o 

presidente do Senado, Eunício Oliveira, cogitou devolver a MP e comunicou tal fato à imprensa. O senador, no 

entanto, optou por não a devolver. Justificou que “não vou não vou criar um problema institucional neste momento 

de tantas dificuldades. Eu vou receber a medida provisória e caberá à comissão analisar a constitucionalidade dela 

porque ela trata de vetos, de matérias que foram vetadas. Matérias que foram vetadas, elas são irreversíveis”. Ao 

final, a MP foi aprovada. (Eunício cogita devolver MP que barra refinanciamento de dívidas rurais, Folha de 

S.Paulo, disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/eunicio-cogita-devolver-mp-que-

barra-refinanciamento-de-dividas-rurais.shtml>, acesso em: 18 out. 2018; Eunício anuncia que não vai devolver 

MP que altera renegociação de dívidas rurais, Senado Federal, disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/07/03/eunicio-anuncia-que-nao-vai-devolver-mp-que-

altera-renegociacao-de-dividas-rurais>, acesso em: 18 out. 2018; Comissão aprova MP sobre a renegociação de 

dívidas rurais e amplia beneficiários, Câmara Notícias, disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/AGROPECUARIA/561386-COMISSAO-APROVA-MP-

SOBRE-A-RENEGOCIACAO-DE-DIVIDAS-RURAIS-E-AMPLIA-BENEFICIARIOS.html>, acesso em: 

18 out. 2018.) 
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caracterizaremos o período do governo Dilma como um “governo fraco” e, posteriormente, 

passaremos a discutir a devolução da MP 669/2015. 

Os dois casos que narraremos nessa seção podem ser resumidos pelas variáveis 

presentes na seguinte tabela: 

 

 Presidente Popularidade Taxa de 

sucesso 

Força 

presidente 

do Senado 

Justificativa 

utilizada 

Resultado 

aplicação 

poderes 

presidente 

MP 

446/2008 

Lula Alta Alta Alta Forte Não 

devolução 

MP 

669/2015 

Dilma Baixa Baixa Média Forte Devolução 

 

Em suma, analisando as diferenças entre os casos narrados, entendemos que se 

diferenciam a força presidencial (representada pela popularidade e taxa de sucesso do 

Executivo), e a presença de atores fortes no Senado que conseguiram enfrentar a Presidência 

da República. Também analisaremos o que parece ser uma constante à utilização de 

justificativas fortes para a tentativa de devolução, isto é, a presença de medidas impopulares. 

 

5.1 A tentativa frustrada de devolução da MP 446/2008 (“MP das filantrópicas”) 

Conforme demonstrado acima, no momento em que ocorreu a tentativa de devolução da 

MP 446/2008, o governo Lula estava em seu segundo maior momento de popularidade, com 

70% da população considerando-o ótimo ou bom. Já sua taxa de sucesso legislativo foi de 

aproximadamente 80% durante o ano de 2008 (uma das mais altas da história brasileira, com o 

valor mais alto alcançando em torno de 90%). Assim, de acordo com nossas métricas, Lula era 

um presidente extremamente forte durante a tentativa de devolução da MP das filantrópicas. 
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Após a caracterização de Lula como um “presidente forte”, podemos entender os 

motivos pelos quais não foi possível a devolução da Medida Provisória 446, editada em 7 de 

novembro de 2008 pelo presidente Lula. Ela dispunha sobre a certificação de entidades 

beneficentes de assistente social, regulando os procedimentos de isenção de contribuições para 

a seguridade social. 

Desde o momento de sua edição, a MP foi contestada por parlamentares do governo e 

da oposição, sendo o principal ponto de discussão o perdão dado pelo governo a entidades que 

cujo registro estava suspenso por suspeita de fraudes. Com a edição da MP, “receberiam de 

volta o certificado de entidade filantrópica e o direito aos benefícios tributários contemplados 

na MP”.62 A justificativa do governo para a edição da MP era de que não haveria tempo para 

julgar os processos antes de os certificados vencerem, de modo que os serviços prestados pelas 

entidades teriam que ser suspensos.63 Isso desagradou até a base do governo. O Senador Flávio 

Arns (PT-PR) criticou a MP dizendo que: “Nem a base do governo, eu e outros que atuam no 

setor, nós não fomos consultados, fomos pegos de surpresa. Isso é uma coisa incorrigível. Não 

entendo porque não se faz uma discussão sobre um marco regulatório para o terceiro setor”.64 

Antes mesmo de a MP chegar ao Senado, o presidente do Senado, Garibaldi Alves 

(PMDB-RN) sugeriu “ao governo que pedisse a matéria de volta pelo menos para a revisão”.65 

Também anunciou que procuraria criar obstáculos à tramitação da MP. Ainda sem anunciar 

qual medida pretendia tomar, disse que “vamos procurar fazer com que esta medida provisória 

não tramite tão facilmente como as outras vêm tramitando. Quero colocar uma pedra no 

caminho da medida provisória”.66 Dias depois, disse ao líder governista no Senado, Romero 

                                                 

62 Garibaldi devolve MP das filantrópicas, G1, disponível em: 

<http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL868456-5601,00-

GARIBALDI+DEVOLVE+MP+DAS+FILANTROPICAS.html>, acesso em: 19 out. 2018. 
63 Presidente do Senado pede retirada da MP da Filantropia do Congresso, Correio Braziliense, disponível 

em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2008/11/19/interna_politica,50169/amp.html>, 

acesso em: 21 out. 2018. 
64 Garibaldi devolve MP das filantrópicas. 
65 Garibaldi pede que governo “revise” MP das filantrópicas, G1, disponível em: 

<http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL861291-5601,00-

GARIBALDI+PEDE+QUE+GOVERNO+REVISE+MP+DAS+FILANTROPICAS.html>, acesso em: 

19 out. 2018. 
66 Garibaldi promete “pedra no caminho” de MP que dá anistia a filantrópicas, G1, disponível em: 

<http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL865356-5601,00-



31 

 

 

 

Jucá (PMDB-RR), que “se eu fosse o senhor recomendaria ao ministro que o próprio governo 

retirasse e reeditasse essa Medida Provisória, que já está sendo chamada de MP bichada”.67 

Mas será que esta era uma ameaça crível por parte do senador? Garibaldi estava no cargo 

apenas provisoriamente, em mandato tampão, dado que Renan Calheiros renunciara para 

escapar de processo de cassação.68 Um presidente do Senado eleito para mandato tampão e em 

meio a uma crise do Senado teria condições de “colocar uma pedra no caminho da medida 

provisória”? 

Tendo em vista que Lula e Inácio Arruda (PCdoB-CE) não responderam às requisições 

de alterações da MP, o Senador Garibaldi optou por devolver ao presidente da república a MP 

446.69 Sua decisão foi anunciada na sessão do dia 19 de novembro de 2008 e fundamentou-se 

nas competências previstas no art. 48, incisos II e XI, do Regimento Interno do Senado Federal 

de proteção de competências do Senado.70 Em suas palavras: 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Srªs e Srs. 

Senadores, quero anunciar ao Plenário que decidi lançar mão das 

competências previstas no art. 48, incisos II e XI, do Regimento Interno do 

Senado Federal, que atribui ao Presidente do Senado Federal os deveres de 

velar pelo respeito às prerrogativas do Senado e às imunidades dos Senadores, 

bem como impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à 

Constituição, às leis ou a este Regimento, devolvendo a Medida Provisória nº 

446 ao seu autor. 

(...) Dentre as prerrogativas do Senado e, por que não dizê-lo, do Parlamento 

como um todo, certamente a mais relevante é a da produção legislativa, que 

lhe é conferida pelo art. 48 da Carta Magna, segundo o qual cabe ao Congresso 

Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as 

                                                 

GARIBALDI+PROMETE+PEDRA+NO+CAMINHO+DE+MP+QUE+DA+ANISTIA+A+FILANTROPICAS.

html>, acesso em: 19 out. 2018. 
67 Garibaldi recomenda ao governo que retire MP das filantrópicas, G1, disponível em: 

<http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL868400-5601,00-

GARIBALDI+RECOMENDA+AO+GOVERNO+QUE+RETIRE+MP+DAS+FILANTROPICAS.html>, acesso 

em: 19 out. 2018. 
68 Garibaldi vai comandar Senado após crise, Folha de S.Paulo, disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1312200714.htm>, acesso em: 24 nov. 2018. 
69 Garibaldi “devolve” a Lula MP que anistia filantrópicas, Congresso em Foco, disponível em: 

<https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/garibaldi-devolve-a-lula-mp-que-anistia-filantropicas/>, 

acesso em: 19 out. 2018. 
70 Art. 48. Ao Presidente compete:  

II - velar pelo respeito às prerrogativas do Senado e às imunidades dos Senadores; 

XI - impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis, ou a este Regimento, ressalvado 

ao autor recurso para o Plenário, que decidirá após audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; 
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matérias de competência da União. Ora, na linha do recente entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, e conforme há muito já era sentido e denunciado 

pelos Srs. Senadores, o que vem ocorrendo com a utilização das medidas 

provisórias, objetivamente, é uma inversão desses papéis, em que o Presidente 

da República lança mão desse instrumento excepcional para dispor sobre as 

matérias de competência da União, deixando ao Congresso função semelhante 

à de “sancionar” os diplomas legais adotados por Sua Excelência. Isso se dá 

com evidente deturpação de conceitos que, redigidos em escorreita língua 

portuguesa, não deixam margens a dúvidas: somente em casos de urgência e 

relevância admite-se a edição de medidas provisórias. vinham sendo, são 

contrárias à Constituição Federal, hipótese já acolhida pelo já citado inciso XI 

do art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal. Portanto, fica devolvida... 

(grifos nossos)71 

 

Após a devolução da MP pelo senador Garibaldi, fundamentada na prerrogativa de o 

presidente do Senado velar pelo respeito às prerrogativas da Casa, o senador Romero Jucá 

solicitou esclarecimentos sobre a possibilidade de recorrer do ato da Presidência da Mesa para 

o Plenário.72 Jucá considerava que, constitucionalmente, “a decisão de definir ou não 

constitucionalidade cabe ao Plenário das duas Casas, posteriormente, por meio de parecer de 

relator e das Comissões de Constituição e Justiça”.73 O presidente do Senado afirmou que seria 

                                                 

71 Diário do Senado Federal, 20 de novembro de 2008. (pp. 46697-46698) 
72 A “devolução” da MP 669: erro jurídico e instabilidade institucional, Congresso em Foco, disponível em: 

<https://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunas/a-%e2%80%9cdevolucao%e2%80%9d-da-mp-669-erro-

juridico-e-instabilidade-institucional/>, acesso em: 19 set. 2018. 
73 O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou falar aqui 

como Líder do Governo e como Senador da República, não analisando a posição do Presidente Garibaldi Alves, 

não a figura de V. Exª, mas um ato da Presidência da Mesa, que é exercida por V. Exª hoje, mas poderá ser exercida 

por qualquer pessoa no futuro. 

Questiono à Mesa se posso recorrer da decisão de V. Exª para o Plenário. Preocupa-me essa decisão, porque ela 

abre um precedente. Amanhã, poderá ser invocada, na defesa do Senado, a devolução de qualquer matéria. 

Na constitucionalidade, a decisão de definir ou não constitucionalidade cabe ao Plenário das duas Casas, 

posteriormente, por meio de parecer de relator e das Comissões de Constituição e Justiça. 

A medida geral que V. Exª invoca em defesa do Senado é, na minha humilde visão, o Governo, ao não prevaricar 

e ao tomar uma decisão que, dentro do Estado Democrático de Direito, dá condição a mais de mil instituições de 

se defenderem dentro das regras vigentes tributárias. Na verdade, o Governo está agindo em defesa da democracia 

e do direito de todos. 

Como V. Exª já estava com decisão tomada, lamento não ter ouvido minhas explicações, porque o voto e a decisão 

de V. Exª já estavam colocados por escrito. Portanto, infelizmente, cheguei atrasado. Se soubesse da posição de 

V. Exª, eu teria falado ontem, mas, infelizmente, esta matéria só foi colocada hoje. 

Invocando o art. 408, questiono se pode haver uma chamada de decisão para o Plenário ou para a Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania. 
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cabível o recurso74 e, portanto, Jucá recorreu ao plenário para o pronunciamento sobre a 

devolução, ouvida a CCJ.75 

Com a interposição de recurso ao plenário e à CCJ, a decisão de devolver a MP ao 

presidente Lula não alcançou seus efeitos.76 Isto é, a MP continuou a tramitar no Senado 

Federal, como se a devolução pelo presidente do Senado não tivesse ocorrido.77 Durante as 

discussões em plenário, o Senador Aloizio Mercadante questionou se, com o recurso à 

Comissão de Constituição e Justiça, estaria a Medida Provisória de fato devolvida: 

Porque V. Exª devolveu, mas o Líder do Governo recorreu à Comissão de 

Constituição e Justiça. Eu pergunto a V. Exª: foi devolvida ou está na 

Comissão de Constituição e Justiça? Foi devolvida ou está na Comissão de 

Constituição e Justiça? Eu acho que está na Comissão de Constituição e 

Justiça. Se está na Comissão de Constituição e Justiça, V. Exª não podia 

devolver. Se está na Comissão de Constituição e Justiça, V. Exª não podia 

devolver, porque ela está em tramitação na instituição Senado Federal. Só 

quem pode devolver, Sr. Presidente, é o Plenário. Só quem tem a soberania é 

o Plenário, por meio do mandato popular que é o voto de cada um dos 

Senadores que têm de assumir no painel a sua posição, votar com a sua 

consciência, com as suas convicções.78 

 

A discussão realizada pelo plenário da Câmara gerou divisão sobre o tema. De um lado, 

parabenizava-se o Senador Garibaldi por aumentar a independência da Casa.79 Por outro, 

                                                 

74 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Agradeço a V. Exª. É cabível recurso, segundo o 

art. 48, já citado por mim. Portanto, cabe recurso para o Plenário, que decidirá após audiência da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania. (Diário do Senado Federal, 20 de novembro de 2008, p. 46698) 
75 A “devolução” da MP 669. 
76 Líder do governo no Senado recorre de devolução da MP das filantrópicas, G1, disponível em: 

<http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL868503-5601,00-

LIDER+DO+GOVERNO+NO+SENADO+RECORRE+DE+DEVOLUCAO+DA+MP+DAS+FILANTROPICA

S.html>, acesso em: 21 out. 2018. 
77 A “devolução” da MP 669. 
78 Diário do Senado Federal, 20 de novembro de 2008, p. 46703 
79 Nesse sentido, confira-se a fala do Senador Demóstenes Torres (DEM-GO): “Por que o Supremo Tribunal 

Federal decidiu acerca do nepotismo? Onde há uma lei escrita a respeito disso? Não há. O Supremo decidiu, 

porque, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, o nepotismo afronta o princípio da moralidade. E o que V. 

Exª decidiu aqui? Decidiu que dar anistia fiscal, permitir que entidades de cunho filantrópico continuem recebendo 

recurso do Governo Federal, embora suas contas estejam rejeitadas ou questionadas, é algo indecente, imoral. O 

Congresso não pode sequer receber uma medida provisória com esse cunho, Sr. Presidente.” (Diário do Senado 

Federal, 20 de novembro de 2008, p. 46702) 

No mesmo sentido se manifestou o Senador O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR): “esse assunto vem sendo 

discutido há muito tempo, recados foram dados, mensagens, diálogos foram feitos, mas nunca se escutou a parte 

do Senado Federal, do Congresso Nacional. Então, V. Exª, no dia de hoje, tomou uma atitude que vai fazer com 

que todas as pessoas, sejam elas do Executivo, do Legislativo, do Judiciário ou da sociedade, pensem sobre 
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alegava-se que o presidente do Senado não tem competência para devolver medida provisória 

por considerar que não estão presentes os requisitos de relevância e urgência.80 O Presidente 

Lula também se manifestou para afirmar que a decisão de Garibaldi não estava amparada em 

ato legal.81 

Repita-se, houve questionamento sobre a autoridade do presidente do Senado para 

devolver medidas provisórias. Como veremos na seção 5.2, posteriormente a autoridade do 

presidente do Senado não foi questionada, mesmo por aqueles que tentavam evitar a devolução. 

Este é um ponto importante que retomaremos na seção 6. 

Três dias após o anúncio da devolução da MP pelo senador Garibaldi, a Consultoria 

Legislativa do Senado divulgou parecer técnico que fora encomendado pelo presidente da CCJ, 

o senador Marco Maciel (DEM-PE).82 Este parecer confirma o posicionamento apresentado na 

sessão pelo senador Aloizio Mercadante de que a MP continuou vigendo: "A devolução da 

Medida Provisória nº 446, de 2008, é um ato inválido e, como tal, nulo, a medida deve continuar 

                                                 

medidas provisórias, sobre sua propriedade, admissibilidade, sobre a falta de diálogo nas medidas provisórias, a 

falta de entendimento, sobre o fato de não se escutar a sociedade, como se fez no caso da Medida Provisória nº 

446.” (Diário do Senado Federal, 20 de novembro de 2008, p. 46709) 
80 Nesse sentido, confira-se a fala do Senador Aloizio Mercadante (Bloco/PT - SP): “A medida provisória tem 

força de lei. A Constituição é claríssima. No art. 62, inciso V e IX, a Constituição diz que apenas o Plenário do 

Senado e o Plenário da Câmara podem recusar uma medida provisória se considerarem que não há urgência e 

relevância. Na Constituição brasileira, não é dada atribuição a V. Exª no sentido de, durante a tramitação de uma 

matéria que tem força de lei no Congresso Nacional, poder chamar a si a responsabilidade que é do Plenário, de 

decidir sem ouvir o Plenário e de devolver aquilo que V. Exª já havia acolhido, encaminhado, instituído. V. Exª 

não poderia devolvê-la. 

O Senado pode fazer isto e já o fez: o Senado já votou “não” à medida provisória, já disse que não havia urgência 

e relevância ou que, no mérito, ela deveria ser alterada ou transformada em projeto de lei, para ser encaminhada. 

Mas o Plenário não pode ser substituído pela Presidência, muito menos nessas condições. Como podemos instituir 

esse tipo de procedimento? 

O próximo Presidente, que talvez não tenha a vivência política de V. Exª, ou que tenha uma atitude oposicionista 

em relação ao Governo, ou que tenha uma análise que discorde de uma medida provisória, pode, no meio da 

tramitação, suspender o processo legislativo e encaminhar ao Executivo? Onde está escrito isso? Em que momento 

da Constituição brasileira ou do Regimento o Presidente da Casa tem esse poder? Não o tem, Sr. Presidente. Não 

tem esse poder. O Presidente não tem esse poder”. (Diário do Senado Federal, 20 de novembro de 2008, p. 46703) 
81 Lula ficou “chocado” com decisão de Garibaldi sobre MP 446, Estadão, disponível em: 

<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,lula-ficou-chocado-com-decisao-de-garibaldi-sobre-mp-

446,281078>, acesso em: 21 out. 2018. 
82 Tal parecer não foi divulgado a público. Tentamos obter acesso por meio da lei de acesso à informação, mas tal 

acesso foi negado. Há apenas comentários sobre seus pontos principais na matéria: Parecer diz que devolução 

de MP 446 é inválida, Congresso em Foco, disponível em: 

<https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/parecer-diz-que-devolucao-de-mp-446-e-invalida/>, 

acesso em: 19 out. 2018. 
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a sua tramitação normalmente e seus efeitos jurídicos permanecem em pleno vigor, até a 

deliberação do Congresso Nacional sobre a matéria".83 

No parecer, contesta-se o fundamento para a devolução apresentado pelo presidente do 

Senado, isto é, os incisos II e XI do artigo 48 do Regimento Interno do Senado.84 De acordo 

com o parecer, o inciso II não é aplicável ao caso porque é “norma meramente programática e 

somente tem eficácia se combinado com outras que lhe dêem [sic] conteúdo." Já quanto ao 

inciso XI utilizado por Garibaldi, o poder para o presidente do Congresso impugnar as 

proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição não é um poder que se aplica a quaisquer 

tipos de propostas legislativas. No mesmo sentido, outro parecer técnico, assinado por Mozart 

Vianna (secretário-geral da Mesa) e por Fernando Sabóia (chefe da Assessoria Técnico-Jurídica 

da secretaria Geral da Mesa), o Senado não teria poder de devolver MPs "porque elas já 

produzem efeitos jurídicos imediatos aos serem publicadas".85 Em uma das conclusões do 

parecer, é dito que: 

do ponto de vista material, não tem o presidente competência para devolver 

medida provisória ao Presidente da República tendo em vista o fato de esse 

tipo de ato ter força de lei desde a sua edição e não poder, em conseqüência 

disso, ser eliminado do mundo jurídico salvo manifestação política e soberana 

do Poder Legislativo, na forma prevista na Constituição. 

(...) se entende, como é nossa convicção, que a devolução da Medida 

Provisória nº 446, de 2008, é um ato inválido e, como tal, nulo, a medida deve 

continuar a sua tramitação normalmente e seus efeitos jurídicos permanecem 

em pleno vigor, até a deliberação do Congresso Nacional sobre a matéria.86 

 

Todos os questionamentos focaram na falta de autoridade para o presidente do Senado 

devolver medidas provisórias em 2008. É interessante notar que, conforme demonstraremos, 

não há esses questionamentos em 2015, quando Renan Calheiros devolve uma MP à Dilma 

                                                 

83 Ibid. 
84 Tanto na sessão do plenário da Câmara dos Deputados quanto no parecer da consultoria do Senado, há 

argumentos de que o presidente do Senado não poderia ter devolvido a MP no dia 19 de novembro. Tal conduta 

teria sido “totalmente intempestiva”, dado que até o dia 16 de novembro haviam sido apresentadas 268 emendas 

ao texto da MP, de modo que permitir a devolução após a realização de atos na Casa implicaria permitir que o 

presidente do Senado pudesse devolver MPs a qualquer momento. Como se trata de argumento que não nega 

diretamente a autoridade do presidente do Senado e sim o timing da decisão, optamos por não o explorar mais 

profundamente. 
85 Parecer diz que devolução de MP 446 é inválida. 
86 As seis principais conclusões do parecer, Congresso em Foco, disponível em: 

<https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/as-seis-principais-conclusoes-do-parecer/>, acesso em: 

19 out. 2018. 
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Rousseff. Entre 2008 e 2015, não há devoluções e, em 2015, subitamente todos concordam com 

a autoridade do presidente do Senado. Discutiremos mais a fundo as possíveis variáveis 

explicativas na seção 6. 

Ao final da sessão do dia 19 de novembro de 2008, os senadores optaram por 

encaminhar a decisão do presidente do Senado à Comissão de Constituição e Justiça para 

apreciação. Com tal acordo, seria possível evitar “desagradável confronto entre uma decisão do 

Senado e uma decisão da Câmara dos Deputados, para que se procurasse um entendimento na 

esperança de que o Governo também, em um gesto de humildade, corrija as distorções que 

existem nessa medida provisória”.87 

Ocorre que tal julgamento pela CCJ nunca ocorreu e, para evitar o desgaste de anular o 

ato do Senador Garibaldi ou de ter que analisar se o presidente do Senado tinha ou não a 

competência para devolver MPs, o recém empossado presidente do Senado, José Sarney 

(PMDB-RN), enviou à Câmara a MP 446 para apreciação. Já na Câmara dos Deputados, os 

líderes da oposição e dos partidos governistas acordaram com o Presidente da Câmara, Michel 

Temer (PMDB-SP), em rejeitar a MP em votação em plenário, em sessão do dia 10 de fevereiro 

de 2009.88 Com este acordo, visava-se “pacificar polêmicas acerca da proposição e, da mesma 

forma, permitir a discussão de um projeto adequado que reestruture o sistema de certificação 

de entidades beneficentes de assistência social”, que seria discutida em regime de “urgência 

urgentíssima”.89 

Essa discussão de projeto adequado surgiu com a apresentação do Projeto de Lei do 

Senado n° 462, de 2008, que minorava os pontos controversos da MP 446.90 De acordo com o 

novo projeto de lei, “as entidades que tiveram certificados renovados em virtude da MP 446 

terão os processos reavaliados até 31 de dezembro de 2009, sendo os certificados considerados 

                                                 

87 Discurso Senador Heráclito Fortes (DEM – PI), disponível em Diário do Senado Federal, 20 de novembro de 

2008, p. 46718. 
88 Sarney envia à Câmara MP devolvida por Garibaldi ao Executivo, Estadão, disponível em: 

<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,sarney-envia-a-camara-mp-devolvida-por-garibaldi-ao-

executivo,318304>, acesso em: 19 out. 2018. 
89 A “devolução” da MP 669. 
90 Projeto de Lei do Senado n° 462, de 2008 - Pesquisas - Senado Federal, disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/88533>, acesso em: 21 out. 2018. 
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provisórios até a reavaliação. Caso sejam constatadas irregularidades, os Cebas serão 

cancelados desde a data de ocorrência da infração”.91 

Em suma, apesar de o presidente do Senado ter devolvido a MP, a reação da base do 

governo foi imediata, solicitando a análise pelo plenário – o que colocou a MP novamente em 

tramitação, dada a discordância sobre a autoridade do presidente do Senado para devolver 

medidas provisórias. 

Analisando a sucessão de fatos e os argumentos utilizados, é possível reconstruir a 

sucessão de eventos como uma tentativa frustrada de o presidente do Senado, aproveitando-se 

da insatisfação tanto de parlamentares da oposição quanto da base governista para tentar 

ampliar seus poderes institucionais.92 Isto é, enxergando potenciais fraquezas na base 

governista e a ausência de clarificação sobre a autoridade para realizar a devolução de MPs, o 

presidente do Senado tentou ampliar seus próprios poderes. Seu discurso pode se basear na 

reação do Senado contra a tentativa de usurpação de poderes pela Presidência da República – 

que estaria se legislando demasiadamente por MPs – e também na própria impopularidade da 

MP 446, chamada de “MP da Pilantropia”. Estes argumentos em favor da devolução da MP 

foram, inclusive, apoiados pela Folha de São Paulo em editorial.93 

No entanto, podemos dizer que esta tentativa foi frustrada na medida em que a base 

governista no Congresso foi suficientemente forte para apoiar e defender o presidente da 

república. Romero Jucá apresentou questão de ordem para levar a discussão ao plenário e o 

senador Aloizio Mercadante colocou em dúvida a própria eficácia da devolução da MP pelo 

presidente do Senado. Utilizaram-se, inclusive, de manifestação do senador Garibaldi meses 

                                                 

91 Parecer diz que devolução de MP 446 é inválida. 
92 Uma segunda interpretação também seria possível, reconstruindo a sucessão de eventos como uma mera 

sinalização de que a presidência da república não poderia se utilizar de medidas provisórias na mesma medida que 

vinha utilizando. Estaríamos diante de uma tentativa articulada pelo Senado de se defender do abuso na utilização 

de MPs pelo Executivo. No entanto, esta interpretação é ingênua, na medida em que desconsidera o fato de, em 

outras matérias semelhantes, as medidas provisórias serem aceitas tanto pela oposição quanto pelos partidos 

governistas no Congresso. 
93 Editorial: MP devolvida, Folha de S.Paulo, disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2111200802.htm>, acesso em: 21 out. 2018. 
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antes que, na Decisão 7, de 27 de agosto de 2008, negou que o presidente do Senado pudesse 

devolver medidas provisórias: 

Ninguém falou mais do que eu a respeito do que significam as medidas 

provisórias. Agora, acho que é hora de agir, mas vou agir à minha maneira. 

Não vou, de maneira nenhuma, ferir a Constituição, que não me permite 

devolver pura e simplesmente as medidas provisórias. Compreendo o 

apelo, mas não vou recomendar que votem contra ou a favor de nenhuma 

medida provisória. Vou apenas determinar à Secretaria-Geral da Mesa que, 

durante 45 dias, não sejam lidas medidas provisórias nesta Casa, (...) (grifos 

no original)94 

 

Todos os ataques e questionamentos foram endereçados à autoridade do presidente do 

Senado para devolver medidas provisórias. Talvez porque Garibaldi não tivesse força suficiente 

para garantir a devolução, talvez porque o governo fosse forte. É neste sentido, portanto, que a 

tentativa de devolução foi malsucedida, isto é, não teve como resultado a alocação do poder ao 

presidente do Senado para devolver medidas provisórias. Ou este poder foi negado ao 

presidente do Senado ou ao menos não houve a clarificação do poder. Em qualquer das 

interpretações, o presidente do Senado não ganhou novos poderes em face da presidência da 

República. 

5.2 Devolução da MP 669/2015 (“MP de desoneração da folha de pagamentos”) 

A análise que realizamos na seção 4 demonstrou que, no momento em que ocorreu a 

tentativa de devolução da MP 669/2015, o governo Dilma estava extremamente debilitado. A 

popularidade da presidente estava muito baixa, com apenas 13% da população considerava seu 

governo ótimo ou bom; 62% considerava-o ruim ou péssimo. Sua taxa de sucesso legislativo 

também aponta no mesmo sentido, sendo mais baixa da série histórica desde FHC, em valores 

pouco maiores do que 40%. Assim, de acordo com nossas métricas, Dilma era uma presidente 

extremamente frágil politicamente durante a tentativa bem-sucedida de devolução da MP 

665/2015. 

                                                 

94 SOARES OLIVEIRA MARQUES, Fábio Henrique, O processo legislativo aplicável à tramitação de medidas 

provisórias: análise da constitucionalidade do incidente de devolução, 2018. 
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Após a verificação de que é possível qualificar Dilma como uma “presidente fraca”, 

devemos entender seu legado de perda de poder, com a devolução bem-sucedida da MP 669 

pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. 

A MP 669, editada em 27 de fevereiro de 2015, modificou a desoneração da folha de 

pagamentos. A desoneração fazia parte do programa de sustentação de emprego, iniciado em 

2011 e ampliado durante o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, de modo que os 

“setores contemplados pela medida deixaram de pagar 20% sobre a folha de pagamento para a 

previdência e passaram a recolher 1% a 2% do faturamento”.95 

No entanto, em 2015, como parte do programa de ajuste econômico, o governo se 

comprometeu a alcançar o superávit de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB).96 Para tanto, a 

MP 669 aumentou as alíquotas sobre a folha de pagamento para 2,5% a 4,5%, o que diminuiu 

o número de empresas beneficiadas com a desoneração da folha.97 Na prática, houve aumento 

da carga tributária para aumentar a arrecadação do governo.98 

Um dia depois de se recusar a comparecer a um jantar organizado pela presidente Dilma 

Rousseff – declarando que a parceria com o governo estaria “capenga”99 –, o presidente do 

Senado, Renan Calheiros, passou a articular a devolução da MP. Seu discurso fundamentava-

se nas alegações de que o governo não poderia aumentar imposto por MP e, mais importante, 

que caberia ao presidente do Senado, como ator responsável por zelar pelo papel constitucional 

do Legislativo, devolver medidas provisórias que sejam consideradas inconstitucionais ou 

realizadas sem consultar previamente o Congresso Nacional. Em suas palavras: 

Durante a semana passada toda, nós reclamamos. Não dá na democracia para 

continuar usurpando. Como presidente do Congresso cabe a mim zelar pelo 

                                                 

95 Fazenda evita comentar decisão de Renan de devolver MP de desonerações, Valor Econômico, disponível 

em: <https://www.valor.com.br/brasil/3935514/fazenda-evita-comentar-decisao-de-renan-de-devolver-mp-de-

desoneracoes>, acesso em: 22 out. 2018. 
96 Renan devolve medida provisória que reduz desoneração de pagamentos, Congresso em Foco, disponível 

em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/renan-devolve-medida-provisoria-que-desonera-

folha/>, acesso em: 21 out. 2018. 
97 Fazenda evita comentar decisão de Renan de devolver MP de desonerações. 
98 Renan devolve medida provisória que reduz desoneração de pagamentos. 
99 Renan recusa convite para jantar com Dilma e cúpula do PMDB, Congresso em Foco, disponível em: 

<https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/renan-recusa-convite-para-jantar-com-dilma-e-cupula-do-

pmdb/>, acesso em: 21 out. 2018. 
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papel constitucional do Legislativo. (...) Não é um bom sinal para o ajuste, 

para a democracia e a estabilidade econômica aumentar imposto por MP. 

Qualquer ajuste tem que ter uma concertação, um pacto. É preciso em 

qualquer ajuste primeiro ouvir o Congresso Nacional. O governo editou 

medidas provisórias no recesso, afetou trabalhadores. Agora, afeta o custo de 

produção, aumenta imposto por MP. O melhor sinal da estabilidade que o 

Brasil pode emitir é o funcionamento de suas instituições. 100 

 

A ameaça de devolver foi concretizada logo em seguida por ato no qual “declara a perda 

de eficácia da referida norma”.101 Na sessão do dia 03 de março de 2015, o presidente do Senado 

anunciou a devolução da MP 669, utilizando-se de quatro argumentos principais. 

Primeiro, Renan justificou o ato de devolver uma MP da mesma forma que o senador 

Garibaldi fizera quando tentou devolver a MP 446. Isto é, baseou-se nas “prerrogativas 

previstas no art. 48, incisos II e XI, do Regimento Interno do Senado Federal, que atribuem ao 

Presidente do Senado Federal os deveres de velar pelo respeito às prerrogativas do Senado e às 

imunidades dos Senadores, bem como de impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias 

à Constituição, às leis ou a este Regimento”.102 Esta é exatamente a mesma justificativa dada 

por Garibaldi Alves em 2008, quando sua tentativa de devolução foi fracassada. 

Segundo, o poder Executivo estaria abusando da utilização de medidas provisórias, o 

que geraria uma crise na Separação de Poderes, dado que a prerrogativa principal do Legislativo 

seria a produção legislativa.103 “O Poder Executivo, no entanto, ao abusar das medidas 

provisórias, que deveriam ser medidas excepcionais, deturpa o conceito mesmo de separação 

dos Poderes, invertendo os papéis constitucionalmente talhados a cada um dos Poderes da 

República”.104 

                                                 

100 Renan pressiona governo e ameaça devolver MP das desonerações, Valor Econômico, disponível em: 

<https://www.valor.com.br/politica/3935340/renan-pressiona-governo-e-ameaca-devolver-mp-das-

desoneracoes>, acesso em: 22 out. 2018. 
101 Oficializada por meio do Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional no 5, de 2015 e da 

Mensagem no 07 (SF), de 03 de março de 2018.  
102 Diário do Senado Federal, Ano LXX No 022, quarta-feira, 4 de março de 2015., p. 446. 
103 Renan anuncia devolução da MP que reduz desoneração da folha de pagamento, Senado Federal, 

disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/03/03/renan-anuncia-devolucao-da-mp-

que-reduz-desoneracao-da-folha-de-pagamento>, acesso em: 19 out. 2018. 
104 Diário do Senado Federal, Ano LXX No 022, quarta-feira, 4 de março de 2015., p. 446. 
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Terceiro, Renan argumentou que não estariam presentes os requisitos de relevância e 

urgência para a edição da MP. Em sua opinião, “não se pode considerar como urgente a 

alteração de alíquotas de contribuições previdenciárias, cuja vigência, por força constitucional, 

deverá aguardar o prazo de noventa dias”. Portanto, a “matéria poderia ser perfeitamente 

veiculada por projeto de lei de iniciativa da Presidente da República, que ainda dispõe a seu 

favor da possibilidade da urgência constitucional”.105 Este argumento é particularmente 

interessante porque parece mostrar que o Congresso não apenas estaria devolvendo medidas 

provisórias, mas também que passaria a analisar os requisitos de urgência e relevância das 

medidas. Isso representa uma virada no comportamento do Congresso que, conforme vimos no 

início da seção 5, em caso de conflitos, o Congresso tendia a abrir mão de suas próprias 

competências em favor do Executivo. 

Por fim, Renan afirma que a MP 669 afrontaria o princípio da segurança jurídica, porque 

meses antes o Congresso Nacional aprovara a MP 651/2014 (sancionada como Lei nº 13.043, 

de 13 de novembro de 2014), que tratava sobre a desoneração da folha de pagamento de 

aproximadamente 60 setores da economia. Portanto, a nova modificação da desoneração da 

folha de pagamentos seria inconstitucional porque geraria “instabilidade nas relações jurídicas, 

colocando em risco a confiança da sociedade nos atos emanados pelo Estado”. Mais do que 

isso, aumentar “impostos por meio de medida provisória, poucos meses após ter concedido uma 

vantagem fiscal que se dizia definitiva, sem a mínima discussão com o Congresso Nacional, é 

um péssimo sinal para quem deseja vender a imagem da normalidade institucional e econômica 

do Brasil”.106 

Levando os argumentos de Renan Calheiros a sério como fundamentos para fixar os 

limites do precedente, parecem ter sido criados dois limites (cumulativos ou independentes) 

para a devolução de medidas provisórias: (i) análise de legalidade ou constitucionalidade, desde 

que  que gerem consequências para a Separação de Poderes ou atente contra as prerrogativas 

do Senado (argumentos 1, 2 e 4), (ii) análise de requisitos de relevância e urgência.107 

                                                 

105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 É interessante notar que esta reconstrução envolveria tomar como relevantes os argumentos que Renan utilizou 

e que eles estabelecessem limites cumulativos à atuação do presidente do Senado. Isto é, apenas em casos bastante 
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Analisando estes argumentos, é possível afirmar que o Congresso estava apenas defendo 

suas prerrogativas de legislar (i.e., praticando algo como um constitutional self-help que 

apresentamos na seção 2.2)? Ou seria este um cálculo estratégico de selecionar medidas em que 

houvesse menor apoio popular para o presidente do Senado aumentar seus poderes? Dito de 

outro modo, além da fraqueza da presidente Dilma é necessário que haja outros fatores para 

uma ampliação de poderes bem-sucedida pelo Legislativo? 

Após o pronunciamento do presidente do Senado, o bloco de apoio do governo se 

manifestou no sentido de que esta não era a melhor solução. Apenas o senador Lindbergh Farias 

apresentou questão de ordem sobre a competência do presidente do Senado para devolver 

medidas provisórias. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Quero 

fazer uma questão de ordem aqui. O art. 8º do Regimento do Congresso 

Nacional diz o seguinte: Art. 8º. O Plenário de cada uma das Casas do 

Congresso Nacional decidirá, em apreciação preliminar, o atendimento ou não 

dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da medida 

provisória. Chamo a atenção para isto: não pode ser uma decisão 

unilateral do Presidente do Senado Federal. Então, queria que V. Exª 

pensasse, refletisse, trouxesse outra decisão e consultasse o Plenário das 

duas Casas. (grifos nossos) 

 

No entanto, Renan parece ter desconsiderado a ameaça feita pelo senador Lindbergh 

Farias. Seria uma ameaça crível do bloco de apoio do governo? Ou apenas um pedido que 

poderia ser desconsiderado por Renan? Parece que a própria base do governo entendia que o 

presidente do Senado tinha competência para devolver medidas provisórias que considerasse 

inconstitucional. A senadora Gleisi Hoffmann, por exemplo, concordou com a autoridade do 

senador Renan Calheiros: 

A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) (...) 

Compreendo que V. Exª tem direito de fazer esse ato de querer oferecer 

                                                 

excepcionais que o presidente do Senado poderia devolver medidas provisórias. Não bastaria um simples 

desrespeito a critérios de urgência ou relevância, ou ainda que fosse uma medida ilegal ou inconstitucional. No 

entanto, esta leitura parece ser um tanto quanto ingênua, uma vez que – assim como Garibaldi fez –, poderia basear 

a devolução apenas em interpretação do art. 48, incisos II e XI, do Regimento Interno do Senado Federal, segundo 

o qual é competência do presidente do Senado Federal “de impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à 

Constituição, às leis ou a este Regimento”. Neste caso, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade poderia ser 

motivos para devoluções. Talvez o mesmo argumento possa ser utilizado para permitir devoluções de MPs que 

não cumpram os requisitos de relevância e urgência. (Agradecemos a Andre Bogossian por ter atentado para estes 

pontos de dependência ou independência das justificativas) 
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ou devolver ao Poder Executivo a medida provisória. Mas eu queria fazer 

um apelo a V. Exª. Um apelo pela boa convivência dos Poderes, mas um apelo 

sobretudo pelo País. Estamos num momento delicado, que exige, do Governo 

e do Congresso, medidas para que a gente possa retomar o equilíbrio fiscal e, 

sobretudo, retomar o desenvolvimento deste País. Esse ato de devolver a 

medida sem discutir não nos dá condições de fazer o debate mais aprofundado 

nesta Casa. Se é necessário mandar um projeto de lei, falemos com o 

Executivo para que mande esse projeto de lei, mas, antes, não devolvamos a 

medida provisória, façamos com que ela tramite. Quero lembrar V. Exª, 

inclusive porque me lembrei agora de um caso de 2004 ou 2005, em que V. 

Exª tinha um posicionamento parecido, contrário à devolução de medida 

provisória, quando então o Presidente da Câmara Severino Cavalcanti queria 

devolver uma medida provisória ao Executivo. E foi V. Exª que disse que o 

Parlamento poderia votar a medida provisória, rejeitá-la, mas o Presidente da 

Casa não poderia devolver: nem ele, como Presidente da Câmara, nem V. Exª, 

como Presidente do Senado. (grifos nossos) 

 

No mesmo sentido, o senador Cristovam Buarque também somente fez apelos ao 

senador Renan Calheiros no sentido de evidenciar a crise econômica do país e demonstrar que 

a devolução da MP não seria a melhor solução, apesar de ser uma solução legítima do ponto de 

vista regimental: 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) (…) 

Não vou discutir sua decisão, do ponto de vista do Regimento, não vou aqui 

nem apoiar nem dizer que sou contra, absolutamente. Do ponto de vista da 

autonomia, sem dúvida alguma, é louvável. Do ponto de vista do Regimento, 

vou ter que respeitar a decisão que o senhor tomou ouvindo muita gente. 
No entanto, como disse há pouco, acho pouco. Estamos numa situação muito 

grave. A devolução da MP, com toda correção, vai gerar, se não me engano, 

a perda de 27 bilhões de perspectivas de receita. Isso vai ser grave. (...) 

E, como Presidente, que teve a força de devolver a MP, creio que o senhor 

deve pensar e trazer para nós uma forma para que nós nos juntemos e nos 

reunamos, para darmos um projeto e oferecermos ao Governo e às forças desta 

Nação. Como é que vamos sair desse atoleiro em que estamos? A devolução 

é um gesto de autonomia, mas como vamos sair do atoleiro? Não podemos 

deixar que o tempo continue caminhando para que essa acefalia, a farra que 

foi feita e a situação em que vivemos continuem por muito tempo. (grifos 

nossos) 

 

O líder do PT no Senado, senador Humberto Costa, por sua vez, apesar de considerar 

que havia razões para questionar a competência de Renan para devolver medidas provisórias, 

afirma que não irá recorrer ao plenário: 

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) (…) Por isso, 

apesar de discordar do conteúdo da decisão de V. Exª, eu entendo que o artigo 

que V. Exª chama, o art. 48, inciso XI, do Regimento Interno, fala que o 
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Presidente pode impugnar proposições que lhe pareçam contrárias à 

Constituição. 

Em minha opinião, a medida provisória não é uma proposição, é um ato com 

força de lei e, portanto, não caberia. Mas não quero fazer essa discussão, não 

vou recorrer a nenhum órgão desta Casa nem ao Plenário, porque essa não é 

uma questão regimental, mas política, Sr. Presidente. Vivemos, hoje, um 

ambiente no Brasil e dificuldade geral. Há dificuldade na política, há 

dificuldade na economia, e o pior momento é quando essas duas dificuldades 

se somam. 

 

Não só a base do governo reconheceu a autoridade do presidente do Senado para 

devolver medidas provisórias – ou ao menos afirmou que não iria impugnar tal autoridade –, 

como também partidos neutros o fizeram. 

A SRª ANA AMÉLIA (PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente 

Renan Calheiros, eu não acredito sinceramente que uma decisão 

independente, republicana, constitucional, regimental e política com grande 

alcance institucional tomada por V. Exª crie qualquer desarmonia entre os 

Poderes, exatamente porque V. Exª está exercendo uma prerrogativa que 

está nas suas mãos. Faço essa observação, essa ponderação absolutamente 

serena. Não sou nem Oposição nem Governo. (grifos nossos) 

 

A reação da presidente Dilma Rousseff ocorreu no mesmo dia, pouco mais de uma hora 

depois de o presidente do Senado ter anunciado a devolução da MP 669. A presidente Dilma 

mudou a forma de tramitação do texto no parlamento, assinando Projeto de Lei que será 

encaminhado ao Congresso em regime de urgência.108 Este novo projeto de lei tem redação 

idêntica à medida provisória que foi devolvida, o que nos permite trazer algumas conclusões 

sobre a alocação de poderes entre a presidência da República e a presidência do Senado. 

A presidente Dilma afirmou que “a substituição da MP pelo Projeto de Lei não trará 

prejuízo para o ajuste fiscal pretendido pelo governo federal” porque “o projeto de lei prevê a 

mudança nas alíquotas das desonerações dentro de 90 dias, a chamada noventena, o mesmo 

prazo previsto na MP 669/15”. 

No entanto, esta afirmativa parece desconsiderar que medidas provisórias e pedidos de 

urgências sobre projetos de lei apresentados pela presidência da República são poderes 

                                                 

108 Dilma reage e troca MP por Projeto de Lei com urgência, Estadão, disponível em: 

<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-reage-e-troca-mp-por-projeto-de-lei-com-

urgencia,1643800>, acesso em: 21 out. 2018. 
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diferentes à disposição da presidência da República. As medidas provisórias são tratadas pela 

literatura como seu poder mais expressivo, dado que – conforme expusemos acima – seus 

efeitos passam a viger a partir da data de sua publicação, retirando do Congresso a possibilidade 

de optar por um status quo anterior à promulgação da medida.109 No caso específico da alteração 

da desoneração da folha de pagamentos, sua instituição por meio de MP faria com que as novas 

regras entrassem em vigor em 90 dias a partir da edição da medida. Já com sua modificação de 

status para Projeto de Lei, o prazo de 90 dias será contado apenas a partir da aprovação do texto 

pelo Congresso e a respectiva sanção pela Presidência da República.110 Desta forma, ao 

contrário do que afirmado por Dilma, haveria prejuízos em utilizar projetos de lei com pedido 

de urgência em vez de medida provisória para aprovar a modificação das regras sobre 

desoneração da folha de pagamento. 

Esta afirmativa da presidente Dilma é também confirmatória de que a Presidência da 

República passou a reconhecer novos poderes ao presidente do Senado. O poder mais 

expressivo de um presidente da República foi mitigado nesta situação, restando à presidente 

Dilma a utilização de seu segundo poder mais importante, isto é, o encaminhamento de projeto 

de lei em regime de urgência, que tem o poder de sobrestar a pauta do Congresso e, portanto, 

obriga os parlamentares a votarem o texto. Dito de outro modo, o fator “tempo” continuava a 

ser relevante para Dilma e, como não conseguiu aprovar sua medida de imediato (por meio de 

MP), restou apenas sua segunda melhor opção, que é buscar a aprovação de projeto de lei com 

o menor atraso possível.111 

Dessa forma, a presidente Dilma inegavelmente perdeu parte de seu poder institucional 

mais expressivo, dado que o presidente do Senado atuou com um poder de veto imediato, 

podendo devolver a medida provisória caso considere que não estão presentes os requisitos de 

relevância e urgência ou, mais genericamente, caso considere que se trata de medida provisória 

inconstitucional. 

                                                 

109 FIGUEIREDO; LIMONGI, Bases institucionais do presidencialismo de coalizão. 
110 Dilma reage e troca MP por Projeto de Lei com urgência. 
111 Mesmo com urgência, projeto que visa substituir MP não evitará atrasos, Folha de S.Paulo, disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1597659-para-manter-desoneracao-dilma-vai-enviar-projeto-de-

urgencia.shtml>, acesso em: 20 nov. 2018. 
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O contexto de uma “presidente fraca” ocupar a chefia da presidência da República 

permitiu que Renan Calheiros inclusive modificasse seu posicionamento dado em 2005 

precisamente sobre a possibilidade de devolução de medidas provisórias. 

Em 6 de abril de 2005, o senador Renan Calheiros (presidente do Senado à época) 

apreciando questão de ordem levantada pelo senador Aloizio Mercadante, afirmou que, 

constitucional e regimentalmente,  

nem o presidente do Senado Federal, nem o presidente da Câmara dos 

Deputados, nem o presidente do Congresso Nacional têm competência para 

devolver medida provisória. Essa competência é somente do Plenário das 

duas Casas do Congresso Nacional, com fundamento em parecer preliminar 

da Comissão Mista, previsto na própria Constituição, pelo não-atendimento 

dos pressupostos de relevância e urgência, parecer este que, sendo aprovado, 

a medida provisória estará automaticamente arquivada. (grifos nossos)112 

 

A fala de Renan Calheiros pode ser interpretada de duas formas distintas: (i) o plenário 

das duas Casas do Congresso Nacional poderia devolver medidas provisórias ou (ii) esta 

prerrogativa se trata, na verdade, de rejeição de medida provisória. Ao que parece, Renan – 

apesar de utilizar uma linguagem pouco técnica – aponta pela impossibilidade de devolução de 

medidas provisórias (instituto não previsto regimentalmente). Em sua opinião, apenas poderia 

ocorrer a rejeição, por votação no plenário das duas Casas do Congresso (o que é previsto no 

regimento interno) – nem o plenário poderia devolver medidas provisórias. 

Voltando à análise da MP 669/2015, Gleisi Hoffmann, apesar de concordar com a 

autoridade de o presidente do Senado devolver medidas provisórias, parece tentar aumentar os 

custos de Renan Calheiros modificar sua opinião sobre a devolução que foi dada em 06 de abril 

de 2005. Em suas palavras 

A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) (...) 

Compreendo que V. Exª tem direito de fazer esse ato de querer oferecer ou 

devolver ao Poder Executivo a medida provisória. Mas eu queria fazer um 

apelo a V. Exª. Um apelo pela boa convivência dos Poderes, mas um apelo 

sobretudo pelo País. Estamos num momento delicado, que exige, do Governo 

e do Congresso, medidas para que a gente possa retomar o equilíbrio fiscal e, 

sobretudo, retomar o desenvolvimento deste País. Esse ato de devolver a 

medida sem discutir não nos dá condições de fazer o debate mais aprofundado 

nesta Casa. Se é necessário mandar um projeto de lei, falemos com o 

                                                 

112 Diário do Senado Federal, ANO LX No 036, quinta-feira, 7 de abril de 2005., p. 07865. 
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Executivo para que mande esse projeto de lei, mas, antes, não devolvamos a 

medida provisória, façamos com que ela tramite. Quero lembrar V. Exª, 

inclusive porque me lembrei agora de um caso de 2004 ou 2005, em que 

V. Exª tinha um posicionamento parecido, contrário à devolução de 

medida provisória, quando então o Presidente da Câmara Severino 

Cavalcanti queria devolver uma medida provisória ao Executivo. E foi V. 

Exª que disse que o Parlamento poderia votar a medida provisória, 

rejeitá-la, mas o Presidente da Casa não poderia devolver: nem ele, como 

Presidente da Câmara, nem V. Exª, como Presidente do Senado. (grifos 

nossos) 

 

A fala de Gleisi Hoffmann demonstra que os precedentes geram ônus para atores 

políticos. Ao dizer que Renan Calheiros no passado adotar posição contra a devolução de 

medidas provisórias, Gleisi parece tentar aumentar o ônus de Renan em mudar o precedente 

que ele mesmo estabeleceu no passado. A senadora parece tentar estabelecer a decisão de Renan 

em termos de que, mesmo que Renan tivesse o poder de decidir, é possível que – a partir do 

momento que decidiu que presidentes do Senado não podem devolver medidas provisórias – 

não haveria como voltar atrás e “desdecidir”. A fala de Gleisi indica que as falas de senadores 

não são apenas sobre política – no sentido de vencer uma matéria específica –, mas sim de que 

uma vez que precedentes são estabelecidos, deveriam ser minimamente observados.113 

 A resposta de Renan Calheiros aos questionamentos feitos pela senadora Gleisi 

Hoffmann sobre sua modificação de posicionamento foi de que, na época, estava-se tratando 

de devolução feita pelo presidente da Câmara dos Deputados. O que se distinguiria da hipótese 

de devolução da MP 669/2015 pelo presidente do Senado Federal. Em suas palavras: 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Porque 

o Presidente da Câmara dos Deputados não é sequer da Mesa do Congresso 

Nacional. Mas qualquer um da Mesa do Congresso Nacional pode fazê-lo; o 

Presidente da Câmara dos Deputados, jamais. 

 

Ao fazer esta afirmativa, Renan baseou-se no art. 57, §5º da Constituição que a 

presidência da Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado e os 

demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na 

                                                 

113 Agradecemos a Andre Bogossian pelos comentários. 
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Câmara e no Senado.114 Apesar de ser uma afirmativa bastante contundente realizada por Renan 

Calheiros, não houve conflitos sobre as regras do jogo em torno da possibilidade de devolução 

por qualquer integrante da Mesa do Congresso Nacional. Ou seja, não é possível saber quais 

seriam as eventuais consequências caso Renan pretendesse realizar um constitutional 

showdown sobre o tema.115 Trata-se, portanto, de uma afirmativa que não foi testada na prática, 

não gerou conflitos entre poderes. 

 

6 Legados presidenciais: por que Dilma perdeu poderes? Condições para a perda de 

poderes da Presidência da República. 

Ao receber uma medida provisória, o Congresso tem duas opções formalmente 

estabelecidas na Constituição: aprová-la ou rejeitá-la (expressamente ou por decurso de prazo). 

A análise dos casos acima permite demonstrar que houve um conflito sobre regras entre o 

presidente do Senado e a Presidência da República. Este conflito gerou modificações de 

interpretações sobre as regras (mudanças endógenas), criando um novo poder implícito para o 

presidente do Senado: devolver medidas provisórias alegando que não cumprem requisitos de 

relevância e urgência ou, ainda, que são inconstitucionais.116 A devolução não se confunde com 

a hipótese de rejeição, pelo plenário, de medidas provisórias. A rejeição ocorre apenas após a 

MP já ter surtido efeitos e alterado o status quo, enquanto a devolução retira imediatamente os 

feitos das medidas provisórias (não surtirão efeitos para mudar o status quo). 

                                                 

114 Esta justificativa de Renan parece ser, na verdade, uma justificativa sem fundamentos legítimos. Isso porque, 

em 2005, Renan falou explicitamente sobre a impossibilidade de o presidente do Senado devolver medidas 

provisórias: “nem o presidente do Senado Federal, nem o presidente da Câmara dos Deputados, nem o presidente 

do Congresso Nacional têm competência para devolver medida provisória”. 
115 Outra razão para entendermos que a justificativa dada por Renan não está juridicamente embasada se refere ao 

fato de que, em nenhum momento durante a devolução da MP 669/2015 Renan fundamentou a devolução no “art. 

48, incisos II e XI do Regimento Interno do Senado Federal, que atribuem ao presidente do Senado Federal os 

deveres de velar pelo respeito às prerrogativas do Senado e às imunidades dos Senadores, bem como impugnar as 

proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou a este Regimento”. Até onde nossas pesquisas 

demonstraram, em nenhum momento Renan fundamentou a devolução da MP 669/2015 em ato que seria privativo 

da Mesa do Congresso. Ele fundamentou especificamente sobre as competências do presidente do Senado. 

Portanto, agora não faria sentido alegar que qualquer integrante da Mesa do Congresso pudesse devolver medidas 

provisórias – o que entraria em contradição com suas próprias fundamentações para a devolução. (Agradecemos a 

Andre Bogossian pelo preciso comentário). 
116 Ver nota de rodapé n. 107 e texto que a acompanha. 
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6.1 A devolução criou precedente que vinculará decisões futuras? 

Há indicativos de que próximos presidentes poderão ser afetados por este legado do 

governo Dilma. 

O primeiro indicativo de que a devolução de MPs poderá ser novamente utilizada pelo 

Congresso decorre do anúncio, em 2018, feito pelo presidente do Senado de que ele estava 

considerando devolver a MP 842, que tratava do refinanciamento de dívidas rurais. Afirmou, 

portanto, sua autoridade para devolver medidas provisórias como se fosse uma possibilidade 

explícita no regimento interno do Senado.117 

Eunício alegava que poderia devolver a MP para defender as prerrogativas institucionais 

do Senado: "Eu posso devolver a MP. O que eles não podem é, derrubado um veto, mandar a 

MP invertendo (o que foi decidido pelo Congresso). Mas eu vou analisar com calma, nada 

açodado”.118 Contudo, na semana seguinte, Eunício anunciou que não iria devolver a medida 

provisória, sob o argumento de que não queria criar problemas institucionais em um momento 

difícil para o país: 

Eu não vou criar um problema institucional neste momento de tantas 

dificuldades. Eu vou receber a medida provisória e caberá à comissão analisar 

a constitucionalidade dela porque ela trata de vetos, de matérias que foram 

vetadas. Matérias que foram vetadas, elas são irreversíveis.119 

 

Neste caso, Eunício falou que poderia devolver medidas provisórias. Em sua opinião, 

tratava-se de uma prerrogativa do presidente do Senado receber ou devolver medidas 

provisórias. Até onde foi possível investigar, não encontramos reações ou questionamentos à 

sua autoridade para realizar a devolução. Não há como saber se foi uma ameaça crível do 

presidente do Senado. Contudo, parece fazer sentido que sim, dado que Temer estava fraco 

                                                 

117 No caso em questão, havia projeto de lei aprovado pelo Congresso para permitir a renegociação de dívidas, 

permitindo que os produtores pudessem quitá-las com os bancos públicos. Temer vetou dispositivos do projeto de 

lei, mas ao mesmo tempo concordou com a viabilidade de alguns pontos da matéria. Contudo, o governo se 

descuidou e os vetos foram analisados em bloco, permitindo a derrubada de todos os vetos pelo Congresso, o que 

garantiu a manutenção do projeto em sua forma original. A edição da Medida Provisória era uma tentativa de o 

governo resolver o problema, restringindo a renegociação aos pequenos agricultores que participam do Programa 

Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) do Norte e Nordeste. 
118 Eunício ameaça devolver MP que barra refinanciamento de dívidas rurais, Estado de Minas, disponível 

em: <https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/06/27/internas_economia,969838/eunicio-ameaca-

devolver-mp-que-barra-refinanciamento-de-dividas-rurais.shtml>, acesso em: 2 nov. 2018. 
119 Eunício anuncia que não vai devolver MP que altera renegociação de dívidas rurais. 
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politicamente (com baixíssima popularidade e taxa de sucesso legislativo reduzida). Parece, 

portanto, que Eunício estava apenas aplicando um precedente consolidado e criado no momento 

de fraqueza de Dilma Rousseff. 

Ao fim, a medida provisória foi aprovada com alterações pelo Congresso. Mas a 

autoridade do presidente do Senado foi mais uma vez declarada, tornando-se algo cada vez mais 

aceito. Devolver medidas provisórias no futuro se torna cada vez mais interpretado como 

prerrogativa prevista no regimento interno do Senado, ainda que não explicitamente. 

O segundo indicativo decorre da dinâmica do Congresso. A área técnica do governo 

normalmente alerta fortemente para os perigos de precedentes. Se houver precedente em sentido 

favorável, reduzem-se os custos para o governo decidir (e vice-versa). Contudo, por mais que 

alertassem e dessem argumentos jurídicos, há uma questão política. Não há como pressupor 

que qualquer argumento jurídico prevaleceria baseado em precedentes sobre autoridade de um 

determinado ator, dado que são manobras políticas com argumentos jurídicos frágeis. A 

preocupação técnica, tanto para a base quanto para o próprio governo, é um subsídio importante, 

mas insuficiente para gerar a mudança de um resultado. Ou seja, a existência de um precedente 

é condição relevante, porém não é per se garantia de que será utilizado no caso concreto. Fatores 

políticos também são levados em consideração.120 

6.2 Como presidentes fracos afetam os conflitos sobre as regras? 

A existência de um presidente fraco ocupando o cargo da Presidência da República 

parece ser relevante como facilitadora da ocorrência de conflitos sobre as regras, aumentando 

as chances de o Congresso sair vencedor da disputa. Este pode ser um dos fatores determinantes 

para explicar a diferença de resultados na devolução de medidas provisórias no governo Dilma 

e Lula. 

No entanto, pode ser que depois de haver o primeiro conflito sobre as regras, a 

oportunidade gerada por presidentes fracos pode não ser muito expressiva para determinar 

estratégias do Congresso. Isto é, há um momento disruptivo no qual a autoridade é utilizada 

para contestar uma política pública (quando a fraqueza presidencial é relevante); em um 

                                                 

120 Entrevista com Beto Vasconcelos. 
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segundo momento, afirma-se a autoridade sem necessariamente agir, o que diminui os custos 

ao mesmo tempo que reforça o precedente criado no momento de conflito sobre as regras. A 

cada vez que a autoridade é afirmada e ninguém a contesta, fica fortalecido o sentimento de que 

aquela é uma prerrogativa legítima do presidente do Senado. Espera-se que, em determinado 

momento o sentimento de que se trata de um poder legítimo é tão forte que não será mais 

necessário esperar momentos de fraqueza presidencial para utilizar aquela recém conquistada 

prerrogativa. Eventualmente, portanto, quando os legados de perda de poder estiverem 

consolidados, não será mais necessário haver um presidente fraco para exercer aquela 

prerrogativa implícita, que fora criada em conflitos sobre as regras. 

Contudo, nem sempre presidentes fracos gerarão a perda de poderes para o cargo da 

Presidência da República. Há casos em que a simples ameaça é suficientemente crível para 

alterar o curso de ação de presidentes, não gerando questionamentos sobre autoridade 

presidencial. São casos em que os conflitos são meramente políticos, como o caso no qual o 

presidente Collor quase sofreu perda de poderes formais. Havia a ameaça de que Nelson Jobim 

passaria uma Proposta de Emenda à Constituição para limitar os poderes de edição de medidas 

provisórias do presidente Collor.121 Apesar de Jobim ter falhado em sua tentativa de limitar os 

poderes de Collor, no final das contas Collor entendeu a mensagem e percebeu seus próprios 

limites de edição de MPs. Caso continuasse utilizando medidas provisórias, sofreria ataques à 

sua autoridade. De acordo com Figueiredo e Limongi (2001): 

a despeito desses embates e da forte reação do PMDB, não houve qualquer 

alteração do quadro institucional em função do recurso sistemático às MPs por 

Collor. A reação do Congresso, capitaneada pelo PMDB, fez parte de uma 

reação política a uma estratégia presidencial que deliberadamente procurava 

isolar o Congresso. Paradoxalmente, a vitória do governo ocorreu num 

momento em que este já dera mostras de que sua estratégia inicial perdia 

fôlego. A partir de 1991 houve clara alteração de rumos no governo, que 

buscou redefinir suas relações com os partidos políticos e com o próprio 

Congresso. Do ponto de vista da iniciativa legislativa, essa alteração se 

evidenciou na redução drástica de MPs editadas e no incremento de leis 

ordinárias propostas e mesmo de proposições de emendas constitucionais 

(PECs).122 

 

                                                 

121 AMORIN NETO; COX; MCCUBBINS, Agenda power in Brazil’s Câmara dos Deputados, 1989–98, p. 571. 
122 FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando de Magalhaes Papaterra, Executivo e Legislativo na 

nova ordem constitucional, 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001, p. 142. 
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Portanto, a devolução de medidas provisórias ocorreu em 2015 (durante o governo 

Dilma), de modo que o presidente do Senado se auto atribuiu um novo poder não previsto 

constitucional ou legalmente e, ao mesmo tempo, prejudicou a Presidência da República 

naquela matéria específica (gerou atrasos no momento de vigência das alterações das regras 

sobre a folha de pagamentos). Este novo poder foi afirmado novamente em 2018, com Eunício 

afirmando que poderia devolver medidas provisórias, mas que naquele momento específico 

optou por não utilizar esta prerrogativa. Eunício optou, portanto, por não entrar em conflitos 

com o governo sobre o mérito da MP. Como não foi questionado sobre a alegação de sua 

autoridade, é possível entendermos que os legados de Dilma geraram a perda de poder para o 

cargo da Presidência da República. Contudo, como o exemplo de Nelson Jobim nos mostrou, 

eventualmente a ameaça de conflitos sobre as regras do jogo são suficientes para alterar 

comportamentos dos atores políticos. Se a ameaça for crível, provavelmente o presidente da 

República reduzirá suas atuações.123 

6.3 Além de presidentes fracos: outras condições explicativas 

Vimos acima que os precedentes vinculam a tomada de decisões no futuro e que uma 

das diferenças que pode explicar a devolução de medidas provisórias ter sido bem-sucedida no 

governo Dilma e não no governo Lula é a força presidencial. No entanto, estes são casos que 

não se diferem unicamente pela força presidencial. 

A comparação das medidas provisórias analisadas na seção 5 aponta para dois outros 

fatores importantes: (i) força de quem está em conflito com a Presidência da República sobre 

as regras (no caso em questão, o presidente do Senado) e (ii) surgimento de uma oportunidade 

que sirva como estopim para a deflagração do conflito sobre as regras. 

Estas podem ser condições que – juntamente com a força presidencial – parecem 

explicar a variação de resultado entre a tentativa de devolução da MP 446/2008 e a devolução 

bem-sucedida da MP 669/2015. Não é possível estabelecer relações de causalidade, mas talvez 

                                                 

123 Este caso pode nos mostrar um possível paradoxo. Se o presidente é demasiadamente fraco, é possível que ele 

aceite a ameaça do Congresso e deixe de tomar uma atitude. Neste caso, a exemplo do caso Collor, não haverá a 

criação de um precedente. Por outro lado, se o presidente é fraco (porém não entende sua fraqueza ou não é tão 

fraco a ponto de ceder a quaisquer pressões), aí surgem as possibilidades de perdas de poderes que afetarão os 

próximos presidentes da República (como ocorreu com Dilma). (Agradecemos a Andre Bogossian pelo 

comentário). 
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seja possível verificar que são condições que parecem ser levadas em consideração para a 

tomada de decisão política.  

O primeiro fator é a força e articulação política de quem está alegando a legitimidade 

para expandir suas próprias prerrogativas. Dos três presidentes do Senado (Garibaldi, Renan e 

Eunício), Renan era o mais articulado e forte politicamente. Esta parece ser a segunda condição 

necessária que explique a devolução no governo Dilma ter sido bem-sucedida. Na época de 

Lula, Garibaldi estava apenas em mandato tampão de um ano para substituir Renan que 

renunciara para evitar a cassação. Em 2018, Eunício encontrava-se em momento politicamente 

enfraquecido dentro de seu partido, por não seguir a recomendação de Michel Temer dada ao 

partido para que votassem em Henrique Meirelles.124 É possível que de fato Renan fosse o único 

presidente capaz de se auto atribuir uma nova competência ao mesmo tempo em que usava para 

enfrentar o governo. Garibaldi tentou e não conseguiu. Já Eunício adotou uma estratégia 

diferente, apenas se auto atribuir uma prerrogativa, sem questionar o mérito.  

É interessante notar a estratégia de Eunício, de afirmar sua competência sem 

necessariamente utilizá-la contra a Presidência da República. Este é um tipo de estratégia que 

foi muito utilizada pela Suprema Corte norte-americana (no período de John Marshall na 

presidência da Suprema Corte) para tentar aumentar suas prerrogativas e fortalecer-se 

politicamente. Neste primeiro momento, a Suprema Corte não tinha legitimidade ou força para 

se apresentar como oposição ao governo central. Com isso, a Corte de Marshall optou por 

proferir decisões pró-governo, tornando-se um ator fundamental para a implementação e defesa 

dos interesses do governo central. Nestes primeiros momentos de realização de controle de 

constitucionalidade, tanto Jefferson quanto a Suprema Corte venceram. Marbury v. Madison 

garantiu que a Corte derrubasse uma lei passada pela legislatura anterior, ao mesmo tempo em 

que garantiu a vitória a Jefferson. E, mais importante, foi uma decisão dirigida unicamente ao 

                                                 

124 PERNAMBUCO, Diario de, Não vou sair do partido e ninguém me tira, afirma Eunício Oliveira, Diario 

de Pernambuco, disponível em: 

<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2018/05/23/interna_politica,752949/nao-vou-sair-

do-partido-e-ninguem-me-tira-afirma-eunicio-oliveira.shtml>, acesso em: 25 nov. 2018. 
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próprio Judiciário e de acordo com as preferências políticas de Jefferson, mitigando, portanto, 

os riscos de não cumprimento de sua decisão.125 

A decisão de Eunício pode ser uma estratégia semelhante à adotada pela Marshall 

Court, dado que a afirmação de sua autoridade sem questionar a política específica do governo 

não iria gerar reações duras da Presidência da República. Os riscos de não seguirem a decisão 

de Eunício eram nulos, porque o governo ganhou no aspecto de não ter sua MP devolvida; mas 

perdeu, dado que Eunício anunciou que poderia devolver caso entendesse adequado. Portanto, 

às vezes afirmar sua autoridade sem brigar pelo mérito da política pública específica pode ser 

uma estratégia à disposição de atores políticos para vencerem conflitos sobre as normas. 

Já o segundo fator importante advém de Garibaldi Alves e Renan Calheiros terem 

escolhido atuar sobre medidas provisórias impopulares. Mas por que esperar uma matéria 

impopular para devolver medidas provisórias? Duas interpretações são possíveis sobre o tema. 

A primeira era de que os presidentes do Senado estavam apenas tentando evitar a aprovação de 

medidas políticas que consideravam erradas. A segunda diz que as medidas devolvidas foram 

escolhidas para maximizar as chances de sucesso em sua devolução. Dito de outro modo, o 

objetivo dos presidentes do Senado era, de fato, ampliar seus próprios poderes e, para serem 

bem-sucedidos, era necessário agir estrategicamente, escolhendo a “MP das pilantrópicas” e 

aumento de alíquota de tributo (alteração das regras sobre desoneração da folha de pagamentos). 

Especificamente sobre a desoneração, o aumento de impostos por medidas provisórias 

era ato bastante comum para o Congresso (e.g. MP 540/2011, que foi convertida na Lei 

13.043/2014, e MP 651/2014, convertida na Lei 13.043/2014). Não parecia que a posição do 

Congresso em não aceitar estes aumentos ocorreu de forma tão abrupta, o que parece explicar 

que, na verdade, a devolução foi escolhida apenas como justificativa para sustentar as posições 

institucionais de Renan. Visto dessa forma, é provável que a presença de medidas impopulares 

é a terceira condição necessária para a devolução de medidas provisórias.126 

                                                 

125 GINSBURG, Tom, Judicial Review in New Democracies: constitutional courts in asian cases, New York: 

Cambrige University Press, 2003, cap. 4. 
126 Um bom teste para a verificação da necessidade de medidas impopulares para permitir a devolução ocorrerá 

em casos nos quais houver popularidade ao mesmo tempo em que seja uma pauta que desagrade a classe política. 

Caso haja devolução de medidas provisórias que reduzam benefícios e vencimentos de políticos, por exemplo, é 
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Com isso, se o objetivo fosse apenas de evitar a tramitação daquelas medidas 

provisórias, provavelmente não haveria acordos entre a base e a oposição tal como ocorrera 

com a devolução da MP sobre desoneração da folha de pagamentos. Portanto, a melhor 

interpretação parece ser de que as devoluções foram ataques à Presidência da República, uma 

mensagem clara de que o Congresso iria travar a pauta do governo e que estava disposto a minar 

a autoridade da presidente Dilma para conseguir seus objetivos.127 

6.4 Teste para confirmação da teoria 

Feitas essas análises e estabelecidas alguns fatores que podem ajudar a explicar as 

diferenças de resultados entre Lula e Dilma – presidente fraco, oposição articulada e medida 

impopular que será utilizada como estopim ou justificativa – temos os elementos que podem 

ser testados para futuramente buscar relações de causalidade. 

Um bom caso para testar se estes são fatores relevantes é a comparação entre o 

impeachment de Dilma e o arquivamento da denúncia de Temer que também se fundamentava 

na assinatura de decretos para abertura de créditos suplementares.128 Ocorre que o desfecho de 

ambos foi diferente: Dilma sofreu impeachment e Temer teve sua denúncia arquivada. No 

entanto, até o presente momento não é possível extrair conclusões sobre os resultados do 

arquivamento da denúncia de Temer porque o Ministro Marco Aurélio interveio e proferiu 

decisão liminar, obrigando o presidente da Câmara a formar a Comissão Especial para avaliar 

a denúncia. Entretanto, é possível estabelecermos algumas condições para avaliar futuramente 

se este caso corrobora ou refuta a teoria apresentada neste trabalho. 

                                                 

possível que a análise do caso nos leve a duas possíveis consequências. A necessidade de uma medida impopular 

pode não ser requisito essencial. Ou, alternativamente, que já houve a primeira devolução bem-sucedida (baseada 

em medida impopular), de modo que a partir desse momento os custos de devolução iriam diminuir (podendo 

devolver medidas que fossem populares por exemplo, mas que desagradassem o Congresso). (Agradecemos a 

Andre Bogossian por apresentar este teste de suficiência para a popularidade da MP) 
127 Entrevista concedida por Beto Vasconcelos. 
128 “Na condição de interino em uma das ausências de Dilma, Temer assinou quatro decretos de suplementação 

orçamentária, entre maio e julho de 2015, com o objetivo de autorizar gastos extras. Na ocasião, o governo já havia 

descumprido a obrigação de economizar para pagar juros da dívida pública, em afronta à Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF) – procedimento que, para defensores do governo Dilma, não constituíram motivo suficiente para 

cassação do mandato presidencial.”. Ver: Temer ainda é alvo de 30 pedidos de impeachment. Quatro já foram 

arquivados, Congresso em Foco, disponível em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/temer-ainda-e-

alvo-de-30-pedidos-de-impeachment-quatro-ja-foram-arquivados/>, acesso em: 3 dez. 2018. 
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Durante o impeachment de Dilma Rousseff, Eduardo Cunha expandiu seus próprios 

poderes em vários sentidos.129 Solicitou a “atualização e readequação” de onze requerimentos 

de impeachment.130 Apenas depois de 31 pedidos protocolados, Cunha escolheu aquele que 

seria enviado para a Comissão Especial. Não apenas enviou a denúncia, mas aproveitou para 

manifestar-se “pela sua admissibilidade apenas quanto às violações da lei orçamentária 

(desconsiderando outras alegações), e apenas quanto aquelas realizadas em 2015 

(desconsiderando qualquer acusação relativa ao mandato anterior)”.131 Dessa forma, Cunha 

participou do processo de impeachment criando novos espaços para o exercício de sua 

autoridade, muitas vezes sem ser questionado sobre suas novas prerrogativas auto atribuídas. 

Ressalta-se que eram prerrogativas não óbvias, dado que Cunha ampliou ainda mais a 

jurisprudência do STF que já era bastante ampliativa – que estabelecia que o presidente da 

Câmara para além da simples análise formal de preenchimento de requisitos da denúncia, 

poderia também analisar se se tratam de denúncias ineptas, claramente abusivas. Assim, 

“mesmo que se concorde com esta interpretação – já bastante expansiva – ela não é suficiente 

para legitimar algumas das recentes decisões de Cunha, que adentram o próprio mérito das 

denúncias”.132 

Como vimos na seção 5.2, o segundo mandato da presidente Dilma foi caracterizado 

por sua fraqueza política. Seu ápice foi durante o processo de impeachment. Cunha soube 

aproveitar a ausência de popularidade da presidente para conquistar seu próprio espaço. Michel 

Temer, por sua vez, estava com popularidade mais elevada e, mais importante, tinha apoio no 

Congresso. Ainda no cargo de vice-presidente, tinha força política. Sua popularidade só se 

tornou muito baixa no final de 2016, após sete meses de mandato.133 

                                                 

129 PEREIRA, Quais os poderes de Eduardo Cunha no impeachment? 
130 Cunha libera 11 ofícios de impeachment, Congresso em Foco, disponível em: 

<https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/exclusivo-cunha-despacha-11-oficios-de-impeachment/>, 

acesso em: 2 nov. 2018. 
131 PEREIRA, Quais os poderes de Eduardo Cunha no impeachment? 
132 Ibid. 
133 De acordo com dados do Datafolha, o número de pessoas que consideravam seu governo ruim ou péssimo subiu 

de 31% (em 14 e 15/07/2016) para 51% (em 07 e 08/12/2016), com aumento de taxas de rejeição acentuada a 

partir deste período. Ver: “Avaliação do presidente Michel Temer PO813964 06 e 07/06/2018, Instituto de 

Pesquisas Datafolha” 
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O governo Temer é o experimento adequado para sabermos se os legados de aumento 

de poderes para o presidente da Câmara se manteriam em seu governo. Ao que tudo indica, os 

poderes conquistados por Eduardo Cunha iriam ser utilizados durante o governo Temer, porém 

com objetivos diferentes; desta vez para defender o Presidente da República. 

Neste sentido, Eduardo Cunha arquivou denúncia que tinha os mesmos fundamentos da 

denúncia que gerou o impeachment de Dilma. Temer também “editou decretos, em 2015, 

abrindo créditos suplementares incompatíveis com a meta de superávit primário e sem 

autorização do Congresso”.134 Apesar disso, Cunha arquivou a denúncia por tê-la julgado 

inepta. 

No entanto, o STF interveio e, em decisão liminar, o ministro Marco Aurélio determinou 

que Cunha montasse Comissão Especial para analisar a denúncia em face de Temer.135 Em sua 

decisão, Marco Aurélio criticou o arquivamento: 

Os documentos que instruem a peça primeira permitem concluir pelo 

desrespeito aos parâmetros relativos à atuação do Presidente da Casa 

Legislativa, pois, embora tenha reconhecido, de maneira expressa, a 

regularidade formal da denúncia, procedeu a verdadeiro julgamento singular 

de mérito, no que consignou a ausência de crime de responsabilidade praticado 

pelo Vice-Presidente da República, desbordando, até mesmo, de simples 

apreciação de justa causa, presente a fundamentação e conclusão do ato 

impugnado.136 

 

Com esta decisão, o ministro Marco Aurélio interveio na utilização dos poderes que 

Cunha havido se auto atribuído durante o impeachment de Dilma. Insatisfeito com a limitação 

de seus poderes, Cunha recorreu ao plenário do STF ao mesmo tempo em que se articulou com 

o Congresso para que os líderes não indicassem os representantes da comissão: “Parece que não 

                                                 

134 MG, Humberto TrajanoDo G1, Para autor de pedido contra Temer, Cunha agiu com “excesso de poder”, 

Minas Gerais, disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2016/04/para-autor-de-pedido-contra-

temer-cunha-agiu-com-excesso-de-poder.html>, acesso em: 26 nov. 2018. 
135 BENITES, Afonso, STF ordena análise de impeachment de Temer e Cunha promete resistir, EL PAÍS, 

disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/05/politica/1459872017_590938.html>, acesso em: 

26 nov. 2018. 
136 Ibid. 
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é a vontade deles [dos líderes]; a maioria já se manifestou no sentido de não fazer, então 

certamente não há condição nenhuma de ser instalada a comissão”, afirmou Cunha.137 

A questão ainda não foi resolvida. Mas, aparentemente, apesar da liminar do STF, a 

presidência da Câmara dos Deputados continuou a não instaurar a Comissão Especial. Marco 

Aurélio cobrou a sua instauração,138 mas Rodrigo Maia respondeu que só cumpriria a decisão 

caso houvesse julgamento pelo plenário do STF.139 Atualmente, o caso já foi liberado para 

votação pelo Plenário pelo Ministro Marco Aurélio, porém ainda não há pauta da sessão de 

julgamento.140 Com isso, dependendo do julgamento em plenário, saberemos se os poderes de 

Cunha foram ou não garantidos em detrimento da Presidência da República. 

Caso o plenário julgue que o presidente da Câmara dos Deputados poderia avaliar a 

denúncia e, mesmo que não fosse manifestamente abusiva, pudesse arquivá-la, teríamos a 

consagração do aumento de poderes que Cunha conseguiu. Ou seja, o STF passaria a entender 

que, de fato, a análise realizada pelo presidente da Câmara é uma análise detalhada sobre a 

denúncia. Apesar de o fundamento das denúncias de Dilma e Temer serem semelhantes, poderia 

o presidente da Câmara entender que os resultados podem ser diferentes, o que representa um 

verdadeiro julgamento preliminar pelo presidente da Câmara. Garantiria seus poderes para não 

apenas arquivar denúncias abusivas ou ilegais, mas também para julgar todo o mérito e, com 

isso, decidir arquivá-la ou não. 

Por outro lado, caso o plenário do STF acompanhe a decisão do ministro Marco Aurélio 

– dizendo que se deve instalar a comissão especial –, haveria limitações ao poder do presidente 

da Câmara. Neste cenário, o presidente faria análises formais e apenas poderia arquivar as 

denúncias manifestamente infundadas ou abusivas. Não poderia realizar julgamentos sobre o 

                                                 

137 Ibid. 
138 Marco Aurélio cobra do STF agendamento da ação sobre impeachment de Temer, G1, disponível em: 

<https://g1.globo.com/politica/noticia/ministro-cobra-carmen-lucia-sobre-julgamento-no-stf-de-impeachment-

de-temer.ghtml>, acesso em: 26 out. 2018. 
139 Maia pede que Supremo decida sobre impeachment de Temer - Política, Estadão, disponível em: 

<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,maia-pede-que-supremo-decida-sobre-impeachment-de-

temer,10000094082>, acesso em: 26 nov. 2018. 
140 Marco Aurélio libera para julgamento pedido de impeachment de Temer, JOTA Info, disponível em: 

<https://www.jota.info/justica/marco-aurelio-libera-para-julgamento-pedido-de-impeachment-de-temer-

17052016>, acesso em: 29 out. 2018. 
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mérito aprofundado da denúncia, o que demonstraria que os poderes que Cunha se auto atribuiu 

não necessariamente poderiam ser utilizados em futuros procedimentos de impeachment. 

 

7 Conclusão 

No decorrer do presente trabalho, demonstramos por meio do caso específico de 

devolução de medidas provisórias – o poder legislativo mais importante à disposição da 

Presidência da República – que há boas razões para crer que presidentes fracos podem gerar 

oportunidades para outros atores tentarem ampliar suas próprias competências. Esta perda 

momentânea de poderes poderá gerar precedentes. E, considerando que precedentes são 

observados por atores políticos, há grandes chances de que esta perda de poderes eventual 

poderá ser invocada futuramente com sucesso. Isso explica que a perda de poderes no decorrer 

do jogo político – em conflitos sobre as regras – pode vincular os próximos presidentes, 

tornando-a uma perda de poderes para o cargo da Presidência da República. 

Caso nossos testes demonstrem no futuro que, de fato, este é um padrão recorrente em 

conflitos sobre Separação de Poderes, provavelmente a literatura brasileira deverá considerar 

estas hipóteses ao medir poderes presidenciais. Isso porque, a cada novo conflito sobre as regras 

do jogo, menor a correspondência entre a distribuição constitucional ou legal de poderes e os 

poderes efetivamente à disposição de atores políticos no caso concreto. Se devoluções de 

medidas provisórias se tornarem reconhecidamente poderes à disposição do presidente do 

Senado – o que, conforme demonstramos, parece ser o caso –, há grandes razões para supor que 

a edição de medidas provisórias não continuará a ser o poder mais relevante à disposição da 

Presidência da República. Isso tudo sem que haja modificações em regras formais sobre a 

edição de medidas provisórias. 
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