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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar os modelos de controle judicial sobre os atos 

praticados no processo legislativo federal norte-americano e brasileiro à luz do princípio da 

separação de poderes. Buscou-se aferir como os países estudados compatibilizam o referido 

princípio basilar de seus ordenamentos jurídicos com essa medida aparentemente intrusiva do 

Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo. Tenta-se demonstrar a partir de uma visão 

eminentemente jurisprudencial quais são os limites fixados pela Suprema Corte de cada Estado 

Soberano sobre a questão, apresentando o desenvolvimento da temática ao longo dos anos, bem 

como quais são os fundamentos que levaram aos respectivos posicionamentos. Ademais, uma 

vez delineados tais aspectos, procede-se à uma análise crítica a respeito do juízo estabelecido 

pelos Tribunais, verificando-se a harmonia de seus argumentos à luz de sua própria 

jurisprudência, assim como com o verdadeiro espírito do princípio da separação de poderes. A 

finalidade deste trabalho é, além de simplesmente expôr os paradigmas dos dois países 

pesquisados, tentar perceber tendências evolutivas em suas respectivas jurisprudências e 

questionar a razoabilidade de suas posições atualmente. A investigação conclui que há notável 

distinção entre a posição adotada pelos dois países, fixando cada Suprema Corte a sua 

concepção a respeito da amplitude da esfera de intervenção judicial sobre o processo legislativo. 

Nada obstante, percebe-se que ambas as acepções – cada uma a sua maneira – está sujeita à 

censura aos olhos da real finalidade instituída pelo princípio da separação de poderes. 

 

Palavras-chave: separação de poderes; controle judicial; processo legislativo; Brasil; Estados 

Unidos 

  



 

 

ABSTRACT 
 

 

The objective of this study is to analyze judicial models of judicial review over north-american 

and brazilian federal legislative process in the light of the principle of separation of powers. It 

attempts to indicate how the studied countries conciliate the above mentioned principle in their 

legal system with this apparent intrusive measure by the Judiciary Power over the Legislative 

Power. It tries to demonstrate, from a jurisprudence focused point of view, what are the limits 

stated by the Supreme Court of each Sovereign State about the matter, presenting its 

development over the years together with the foundations that led them to their respective 

positionings. Furthermore, once these aspects are defined, it begins a critical analysis about the 

common standing established by the courts, while also verifying the harmony in their 

reasonings in the light of their own jurisprudence and the true spirit of the principle of separation 

of powers. The intention of this work is to, in addition to exposing both researched countries 

models, also try to understand evolutive tendencies in their current respective jurisprudences 

and question their reasonability. The investigation concludes that there is a notable distinction 

between the positioning adopted by both countries', where each Supreme Court establishes their 

own notions regarding the range of judicial intervention over their legislative process. Not only 

this, it also shows that both definitions, each in their own way, are subject to censorship in the 

eyes of the real objective stated by the principle of separation of powers. 

 

Keywords: separation of powers; judicial review; legislative process, Brazil, United States 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O constitucionalismo moderno – principalmente quando observado a partir dos 

acontecimentos históricos que o germinaram na França e nos Estados Unidos no final do século 

XVIII – teve como sua finalidade principal a limitação do poder do Estado visando garantir a 

preservação das liberdades individuais.1 Tal ênfase na restrição dos poderes estatais derivava 

da insatisfação generalizada que existia com o modelo de absolutismo monárquico vigente à 

época. As arbitariedades decorrentes da concentração do poder nas mãos de um governante 

praticamente inquestionável provocaram o desenvolvimento de um novo modelo jurídico 

constituído de modo a não perpetuar essa situação. 

Assim,  floresceu para o mundo um novo paradigma de controle do poder, estando sua 

limitação calcada em três pontos fundamentais: (i) a constituição da noção de direitos 

individuais, uma esfera de liberdade dos indivíduos que estaria fora da ingerência estatal, 

exigindo deste uma postura de abstenção; (ii) o estabelecimento de uma divisão espacial do 

Poder, cujo Federalismo apresenta-se hoje como o desdobramento mais proeminente e; (iii) a 

adoção da separação funcional dos poderes, implementando-se os conceitos aperfeiçoados por 

Montesquieu, buscando evitar que uma única pessoa – ou órgão – agregue em si todo os 

espectros do poder. Desse modo, estabeleceu-se a divisão de atribuições funcionais entre o 

Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Nessa repartição do poder, fixou-se, em linhas gerais, que o Poder Legislativo ficaria 

responsável pela elaboração das leis, enquanto ao Poder Executivo incumbiria o desempenho 

de atividades objetivando efetivar essas leis e ao Poder Judiciário estaria resguardada a função 

de realizar a interpretação e aplicação dessas leis no plano fático para resolução de 

controvérsias. O postulado determina que cada ramificação do poder gozaria de autonomia e 

independência em relação aos outros dois, de modo a concretizar – sem interferências externas 

– suas próprias atribuições constitucionais. 

No entanto, o que consagra esse princípio, além da segregação dos elementos do poder 

em si, é o mecanismo desenvolvido para a manutenção da integridade do sistema. Conforme 

colocado, a restrição a um poder absoluto foi a primordial intenção da reforma promovida no 

sistema jurídico, destarte, a adoção de um meio de controle desses poderes independentes 

                                                           
1 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. Coimbra: Livraria Almedina. 1993. p. 83 
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demonstrou-se ser uma condição necessária para vedar a composição de novas instâncias 

hegemônicas de poder. Nesse sentido, dispõe Barroso:2 

O conteúdo nuclear e histórico do princípio da separação de Poderes pode ser descrito 

nos seguintes termos: as funções estatais devem ser divididas e atribuídas a órgãos 

diversos e devem existir mecanismos de controle recíproco entre eles, de modo a 

proteger os indivíduos contra o abuso potencial de um poder absoluto. 

A discussão aqui a ser proposta deriva exatamente deste último ponto consagrado como 

“conceito seminal do constitucionalismo moderno”3. 

Tanto os Estados Unidos da América (EUA) quanto o Brasil, adotam, em seus 

respectivos sistemas jurídicos, o “sistema de freios e contrapesos” (system of checks and 

balances) com o escopo de manter o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes. Esse sistema 

promove que cada um dos Poderes exerça, em certa medida, controle sobre as atribuições dos 

outros dois, evitando que, pela falta de restrições, determinado Poder se exceda e perpetue 

condutas abusivas, incompatíveis com o novo modelo de constitucionalismo.4 

A partir de tal breve conceituação, é possível inferir de imediato que tal método, apesar 

de salutar para a sobrevivência do modelo de separação dos Poderes como um todo – senão 

indispensável – afigura-se como inevitável zona de conflito. A intervenção de um Poder na 

esfera de domínio do outro é assunto que invarialvelmente provoca acaloradas discussões no 

âmbito do Estado Democrático de Direito, afinal, como colocou-se, a independência e 

autonomia decisória destes ramos se configura como um dos pilares de sustentação do próprio 

Estado Democrático. 

Nessa toada, surge o seguinte questionamento: existiria a possibilidade de controle dos 

atos do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário quando esses atos fossem atinentes a sua função 

típica de legislar? 

O presente trabalho tem como objetivo analisar como essa discussão se desenvolveu no 

sistema jurídico norte-americano e no sistema jurídico brasileiro. Procura-se pontuar quais os 

fundamentos que consubstanciaram o posicionamento dos dois países sobre o tema, 

acompanhar o desenvolvimento da questão ao longo dos anos e fixar como a problemática se 

                                                           
2 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 196 
3 Ibid., p. 196-197 
4 RAMSFIELD, Jill J. Culture to culture: a guide to U.S. legal writing. Durham, N.C: Carolina Academic 

Press, 2005, p. 22 
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encontra hoje. Ademais, em um exercício crítico, tomando como base a análise feita, procurar-

se-á apresentar questionamentos doutrinários e jurisprudenciais feitos sobre o posicionamento 

da Suprema Corte dos Estados Unidos e do Supremo Tribunal Federal do Brasil. 

Enquanto no sistema norte-americano o tópico a ser aprofundado consiste muito mais 

no “se” o controle é possível – ponto que será aprofundando na primeira parte do trabalho -,  a 

problemática brasileira supera essa etapa e adentra a questão de “quando” o controle é passível 

de ser exercido pelo Poder Judiciário, investigação essa que será exposta na segunda parte do 

trabalho. 

A pesquisa se justifica na medida em que ajuda a compreender quais são os limites 

atribuídos à atuação do Parlamento em cada uma dessas nações soberanas e promove a 

discussão no sentido de revisitar posições há muito consolidadas na jurisprudência desses 

países. Pretende-se induzir o leitor ao questionamento a respeito da manutenção nos dias de 

hoje dos pressupostos que baseiam essas concepções, bem como quanto ao mérito, impacto e 

legitimidade da interferência de um agente externo – que é o Poder Judiciário – nas regras e nas 

decisões tomadas no contexto do Processo Legislativo, principalmente quando se leva em 

consideração a amplitude conferida ao Princípio da Supremacia da Constituição nos países 

estudados. 
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2 O MODELO NORTE-AMERICANO DE CONTROLE JUDICIAL DO PROCESSO 

LEGISLATIVO 

2.1 Estrutura do poder legislativo, do poder judiciário e do processo legislativo federal 

norte-americano 

Antes de se proceder ao estudo dos aspectos atinentes ao controle judicial do processo 

legislativo federal norte-americano em si, principalmente no que toca à sua possibilidade ou 

não, é necessário dar um passo atrás e promover uma breve explicação a respeito da organização 

do Poder Legislativo e do Poder Judiciário norte-americano, bem como sobre o próprio 

processo legislativo realizado no âmbito do Congresso dos Estados Unidos da América. Essa 

breve digressão se justifica a partir do argumento de que, sem esse pano de fundo devidamente 

postado, a discussão da temática preponderante restaria defasada, mormente para que haja o 

entendimento do significado das terminologias estrangeiras utilizadas. Quando se propõe a 

abordagem de institutos e instituições pertencentes a um país estrangeiro, deve-se ter o cuidado 

de se situar minimamente o leitor no contexto jurídico daquele país de modo que a linha de 

raciocínio da análise principal possa ser percebida e acompanhada.  

Isso posto, segundo Ramsfield5, o sistema federalista norte-americano apresenta uma 

característica marcante – especialmente quando colocado em contraposição ao federalismo 

brasileiro – que é a organização em dual sovereignty. Esse modelo de federalismo divide a 

soberania governamental entre o governo federal e o governo dos Estados, tendo cada um 

competência sobre determinadas matérias e ambos tendo competência sobre outras, de modo 

que, por vezes, a competência de um prevalece sobre a do outro. A percepção acerca dos 

elementos que definem de quem é a competência para dispor sobre cada matéria, apesar de ser 

assunto de notável relevância para a compreensão do legal system dos EUA, não acrescenta ao 

debate aqui a ser proposto, sendo oportuna e suficiente a compreensão de que tanto o governo 

federal quanto o governo dos Estados perpetuam a divisão tripartida dos Poderes e que, 

tomando como base esse fundamento, cada um goza de relativa autonomia para deliberar sobre 

as regras de organização interna de seus Poderes, e, especialemente como se dará a relação de 

um Poder com os outros dois. 

O governo federal é composto pelo Congresso dos Estados Unidos, pelas cortes federais 

e pelo Presidente, que supervisiona o funcionamento da Administração Pública federal. No 

                                                           
5 RAMSFIELD, Jill J. Culture to culture: a guide to U.S. legal writing. Durham, N.C: Carolina Academic 

Press, 2005, p. 3 
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âmbito dos Estados, a organização é bem semelhante, tendo cada um sua própria Constituição 

Estadual, órgãos que compõem o Poder Legislativo do Estado (state legislatures), cortes 

estaduais e um governador responsável pela administração da região. Tanto no nível federal 

quanto no nível estadual, o Poder Legislativo é responsável pela elaboração de statutes – 

equivalentes às leis em seu sentido formal no Brasil -, enquanto o Poder Executivo goza da 

atribuição de efetivar esses statutes e o Poder Judiciário tem a função de extrair a correta 

interpretação dessas normas e aplicá-las ao caso concreto.6  

Para o presente estudo, será conferido enfoque ao Poder Legislativo e ao Poder 

Judiciário federal, vez que o cerne da discussão a ser colocada a frente cinge-se à interpretação 

conferida pela Suprema Corte dos Estados Unidos sobre a atuação do Poder Judiciáro federal 

frente aos atos perpetrados pelo Congresso Nacional quando da elaboração de um statute. 

Sendo assim, no que toca ao Poder Legislativo federal, o artigo I da Constituição dos 

Estados Unidos da América dispõe sobre sua organização, apresentando o sistema bicameral 

adotado pelo Poder Constituinte em 1787. Segundo o dispositivo, o Congresso norte-americano 

será composto pela Câmara dos Representantes (House of Representatives - HR) e pelo Senado 

(Senate). Os membros das duas Casas são eleitos diretamente, mas a duração do mandato varia 

em função do cargo, sendo o mandato dos membros da Câmara dos Representantes de dois 

anos, enquanto os Senadores são eleitos para um período de seis anos. Os integrantes da Câmara 

dos Representantes elegem um de seus membros para atuar como Speaker of the House, cargo 

equivalente ao Presidente da Câmara dos Deputados no Brasil, bem como os demais integrantes 

da Mesa da casa. No Senado, o Vice-Presidente da República atua como Presidente do Senado, 

podendo exercer seu poder de voto tão somente para solucionar eventual empate entre os 

Senadores. Ademais, tal como na Câmara, o Senado escolherá os membros restantes que 

compõem a Mesa e também um Presidente pro tempore, que deverá atuar na ausência do Vice-

Presidente, ou quando este assumir o cargo de Presidente dos Estados Unidos. 

Conforme coloca Ramsfield7, a Constituição dos Estados Unidos da América, em seu 

artigo III, também dispôs sobre o Poder Judiciário federal, estabelecendo um sistema próprio 

de cortes apartado do Judiciário dos Estados. Segundo o autor, a Suprema Corte norte-

americana foi criada em conjunto com outras cortes federais inferiores, as quais o Congresso 

                                                           
6 RAMSFIELD, Jill J. Culture to culture: a guide to U.S. legal writing. Durham, N.C: Carolina Academic 

Press, 2005, P. 12 
7 Ibid., p 19 
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tem a atribuição de estabelecer e organizar. O Poder Judiciário federal nos EUA é composto 

por uma organização em três níveis: no primeiro nível estão as trial courts, conhecidas como 

cortes federais distritais; o segundo nível é formado pelas intermediate courts of appeal, 

também chamadas de Circuit Courts e, por fim; no terceiro nível da seara federal se encontra a 

mais alta corte de apelação dos EUA, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América. No que 

se refere à Suprema Corte, é importante ressaltar que a fixação do número de membros é feita 

pelo Congresso e que, atualmente, o órgão é composto por nove membros, que recebem a 

alcunha de Justices, sendo oito Associate Justices e um Chief Justice of the United States. Além 

disso, a indicação de um integrante da Suprema Corte é feita pelo Presidente norte-americano 

e esse novo componente indicado deverá ter sua nomeação aprovada pelo Senado. 

Feita essa breve explanação sobre a organização interna do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário na esfera federal norte-americana, passa-se ao último ponto a ser necessariamente 

referenciado antes de se adentrar o tópico central da pesquisa realizada. É preciso lançar um 

olhar sobre o processo legislativo no Parlamento norte-americano. 

Preliminarmente, incumbe apontar que, tal como foi feito com a estruturação orgânica 

dos dois poderes aludidos acima, a análise do processo legislativo aqui proposta não tem como 

escopo um esgotamento do tema, tendo-se ciência de que não foi feita menção a todos os 

possíveis desdobramentos do assunto. Adota-se tal postura mais comedida visando evitar o 

tangenciamento do tema, atendo-se a uma abordagem mais superficial com fins de extrair do 

procedimento legislativo os elementos e terminologias que, de fato, são de suma importância 

para a compreensão da postura da Suprema Corte dos EUA no que concerne ao controle judicial 

desse processo. 

O processo legislativo federal ordinário norte-americano8 pode ser iniciado tanto na 

House of Representatives quanto no Senate, e é deflagrado sempre9 por um parlamentar 

membro de uma dessas duas casas. Quando um parlamentar deseja que determinada ideia se 

                                                           
8 Procedimento apresentado de acordo com o passo-a-passo feito por RAMSFIELD, Jill J. Culture to culture: a 

guide to U.S. legal writing. Durham, N.C: Carolina Academic Press, 2005 e JELLUM, Linda D, HRICIK, 

David C. Modern Statutory Interpretation: Problems, Theories, and Lawyering Strategies. 2ª Ed. Durham, 

N.C: Carolina Academic Press, 2009. 
9 JELLUM, Linda, D. HRICIK, David C., op. cit,  p. 4 
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transforme em um statute, ele elabora um bill – equivalente a um projeto de lei (PL) no Brasil 

– e o introduz à Casa a que pertence para que haja a deliberação sobre ele.10 

Se, por exemplo, o bill foi apresentado na House of Representatives, o Speaker of the 

House direciona-o para um standing committe – equivalente a uma comissão permanente – que 

tem atribuição para deliberar sobre a matéria que versa aquele determinado bill. Se determinado 

bill versa sobre diversos assuntos, é possível que ele tenha que ser submetido à deliberação de 

diversos committees. Essas comissões vão promover o mais intenso debate sobre o bill, podendo 

ouvir especialistas, lobistas, representantes do governo e outros interessados. A partir das 

deliberações, as comissões poderão também propor emendas ao bill de modo a aperfeiçoá-lo, 

adequando-o ao que foi concluído nas discussões travadas. Assim, elaborada uma versão final 

da proposição legislativa, a comissão procederá a votação, pondendo aprová-lo, rejeitá-lo ou 

table it, de modo que os estudos sobre o bill continuem e esse possa voltar a ser votado em 

outro momento, talvez. 

Uma vez aprovado pelas comissões, o bill vai para o Commitee of the Whole on the 

House floor – equivalente ao plenário da Câmara dos Deputados – para que os representantes 

votem se desejam que esse bill se torne uma law, assumindo a forma de um statute. Os 

representantes poderão discutir sobre a aprovação ou não do bill, bem como votar para emendá-

lo. Caso o bill, em sua versão final, seja aprovado por uma maioria simples no plenário, ele vai 

para o Senate e assume a forma de um engrossed bill – que é exatamente um bill que foi 

aprovado pela sua casa de origem. 

No Senado, o bill passará pelo mesmo processo ao qual foi submetido na House of 

Representatives. Uma vez aprovado pelas devidas comissões, parte-se para votação no 

Commitee of the Whole on the Senate Floor. Caso a casa aprove o engrossed bill sem fazer 

nenhuma emenda, este será remetido para a sanção presidencial. Porém, não é muito rotineiro 

que isso ocorra, sendo mais comum que haja emendas ao bill aprovado. Neste caso, a menos 

que a outra casa aceite as emendas feitas, é formado um Conference committee por membros 

                                                           
10 Se o bill se originou na House of Representatives, recebe um “HR” seguido de um número, caso tenha se 

originado no Senado, recebe um “S”, também seguido de uma numeração. A numeração que sucede as letras é 

conferida de acordo com a ordem na qual um bill foi introduzido na casa, sendo essa numeração é reiniciada toda 

vez que há um novo Congresso. Cada sessão do Congresso dura dois anos, que é o tempo de mandato de um 

representante na House of Representatives, ou seja, um mandato de um Senador dura, em regra, três sessões no 

Congresso. Diante dessa explicação, por exemplo o “H.R. 1081 in the 107th Congress” indicaria precisamente 

um bill específico, qual seja, o 1081º bill a ser apresentado à House of Representatives na 107ª Sessão do 

Congresso dos Estados Unidos. 
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da HR e do Senate para debater as emendas feitas e chegar a uma versão final do bill que vai 

ser novamente levado a votação em ambas as casas. Aprovada a mesma versão da proposição 

legislativa em ambas as casas, esta é enviada ao U.S Government Print Office para ser impressa 

e, posteriormente, assinada pelo Speaker of the House e pelo President of the Senate. Após esta 

última etapa, o bill adquire a condição de um enrolled bill. 

Finalmente, o enrolled bill é encaminhado para o Presidente, que terá dez dias para 

sancionar ou vetar o projeto. Se ele o assina, o bill se transforma em law, passando a ser um 

statute. Caso ele o vete, o bill ainda pode ser convertido em statute, caso o Congresso derrube 

o seu veto (override the veto) através do voto de dois terços dos membros de cada casa nesse 

sentido. 

Como se pôde perceber, em linhas gerais, tanto a organização estrutural do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário Federal norte-americano quanto aos aspectos gerais que 

constituem o processo legislativo federal ordinário dos EUA apresentam uma gama bem maior 

de semelhanças com o sistema brasileiro do que distinções. Os organismos e institutos podem 

ser facilmente compreendidos, tendo em vista que, na maior parte das vezes, apresentam 

referencial direto no ordenamento jurídico pátrio. Nada obstante, conforme colocado 

anteriormente, essa breve introdução ao modelo norte-americano teve como objetivo precípuo 

a assimilação de termos e expressões cujo conhecimento irá se mostrar essencial para a 

compreensão do entendimento cunhado pela Suprema Corte dos Estados Unidos sobre o 

controle judicial do processo legislativo. 

2.2 O controle do processo legislativo federal norte-americano tendo como parâmetro as 

rules of procedures 

Conforme bem expõe Stephen Raher11, caso o Poder Judiciário entenda que deve se 

imiscuir no processo legislativo, tal controle do procedimento realizar-se-á através da 

verificação da adequação dos atos ocorridos na apreciação dos bills a um conjunto de regras 

pré-estabelecidas. Essas regras compõem um complexo de normas que podem ser divididas em 

duas categorias: aquelas editadas pelos próprios legisladores e aquelas impostas pela 

Constituição. 

                                                           
11 RAHER, S. Judicial Review of Legislative Procedure: Determining Who Determines the Rules of 

Proceedings. 2008. P. 5. Tradução nossa. Disponível em: <http://works.bepress.com/stephen_raher/1/>. Acesso 

em: 15 nov. 2017. 
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No tocante a esse primeiro grupo ao qual se refere o autor, a Constituição dos Estados 

Unidos da América, em seu artigo (art.) I, § 5, cl. 2, dispõe que as Casas Legislativas que 

compõem o Parlamento norte-americano dispõem da competência para elaborar suas próprias 

regras de procedimentos internos (“the Rules of its Proceedings”). Essas normas vão procurar 

tratar de todos os aspectos atinentes ao regular funcionamento da casa, regulamentando diversos 

temas como, por exemplo, as atribuições de seus membros, a composição e as funções de seus 

órgãos internos, a manutenção dos registros de suas atividades, e – especialmente – a 

organização dos procedimentos que culminam na criação de um novo statute. Traçando um 

paralelo, essas normas são como os Regimentos Internos das Casas do Congresso Nacional 

brasileiro. 

A despeito da importância prática que tais regras têm, verifica-se que a discussão sobre 

a possibilidade de utilização dessas normas como parâmetro para o controle judicial nos EUA 

não é tão acalorada: é praticamente um consenso nas Cortes americanas que a validade de um 

statute não pode ser atacada através do argumento de que determinada norma contida no 

regramento interno daquela casa legislativa não foi observada quando de sua elaboração.12 

Esse entendimento consolidado na jurisprudência norte-americana, segundo JELLUM 

e  HRICIK13, advém da interpretação conferida pela Suprema Corte ao princípio da separação 

dos poderes no caso Baker v. Carr14. As cortes dos Estados Unidos não ignoram que tal 

princípio pressupõe a existência de um mecanismo de controle recíproco entre os poderes, mas 

entendem que, quando o assunto é a observância das próprias regras sobre o processo 

legislativo, não cabe ao Judiciário se envolver, devendo o próprio Poder Legislativo realizar 

um auto-controle de seus atos. Trata-se de um desdobramento da noção fixada no referido 

julgamento sobre o comportamento a ser adotado pelo Judiciário diante de uma political 

question15. 

                                                           
12 This reasoning is widely accepted by courts, which generally give broad deference to the legislature by 

holding that disputes over the meaning or operation of internal legislative rules present “political questions” 

that are nonjusticiable” JELLUM, Linda D, HRICIK, David C. Modern Statutory Interpretation: Problems, 

Theories, and Lawyering Strategies. 2ª Ed. Durham, N.C: Carolina Academic Press, 2009. p. 19 
13 JELLUM, Linda D, HRICIK, David C. Modern Statutory Interpretation: Problems, Theories, and 

Lawyering Strategies. 2ª Ed. Durham, N.C: Carolina Academic Press, 2009. p. 19 
14 Baker v. Carr,  369 U.S. 186 (1962).  
15 A Suprema Corte elenca os fatores que caracterizariam a existência de uma questão política, e, portanto, 

impediriam o Poder Judiciário de se pronunciar sobre um litígio. A identificação de uma dessas questões se daria 

a partir da identificação de pelo menos um dos seguintes fatores: a) existência de norma constitucional 

atribuindo a outra instância o poder de apreciar a questão; b) ausência de standards ou critérios objectivos de 

apreciação; c) impossibilidade de obter uma solução jurídica sem previamente se emitir uma opinião 
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It is a firmly-established principle that when a challenge to a legislative action 

involves a "political question," the judiciary may not intervene or attempt to 

adjudicate the matter. [...] This principle stems primarily from the separation of 

powers doctrine which requires we leave intact the respective roles and regions of 

independence of the coordinate branches of government [...] 

It is entirely the prerogative of the legislature, however, to make, interpret, and enforce 

its own procedural rules, and the judiciary cannot compel the legislature to act in 

accordance with its own procedural rules [...]. Furthermore, the legislature has 

complete control and discretion whether it shall observe, enforce, waive, suspend, or 

disregard its own rules of procedure, and violations of such rules are not grounds for 

the voiding of legislation16 

Desse modo, depreende-se que tais normas regimentais nos Estados Unidos, em última 

instância, não apresentam um caráter cogente17. Cabe aos membros da House of Representatives 

e do Senate atentarem para o respeito às regras da casa. Consequentemente, devido ao peso que 

é dado à vontade da maioria parlamentar no âmbito da tomada de decisões no Congresso norte-

americano18, a ignorância, flexibilização ou exigência mais rígida dessas normas irá, 

invariavelmente, depender da vontade política dominante no Parlamento. 

Tendo em vista essa consequência política imediata decorrente desta postura 

abstencionista adotada pelo Judiciário, torna-se inevitável a indagação acerca da possibilidade 

do exercício do controle judicial do processo legislativo quando o parâmetro do controle deixa 

de ser uma rule of procedure e passa a ser uma norma pertencente à segunda categoria de regras 

pré-fixadas sobre o processo legislativo. O que acontece quando uma norma da Constituição 

dos Estados Unidos deixa de ser observada pelo Poder Legislativo na elaboração de uma 

norma? 

2.3 Marshall Field & Co. v. Clark19: a suprema corte norte-americana e a Enrolled Bill 

Doctrine (EBD) 

A Suprema Corte norte-americana foi suscitada a se pronunciar sobre essa questão em 

1892 e nesse julgamento firmou entendimento que se mantém até hoje sobre a possibilidade de 

                                                           
marcadamente política; d) impossibilidade de decidir sem manifestar falta de respeito por outros poderes 

constituídos; e) extraordinária necessidade de não afectar uma decisão política anterior; f) risco de dificuldades 

de execução, em virtude da existência eventual de soluções contraditórias tomadas por vários poderes sobre o 

mesmo assunto. (ARAÚJO, 1998 apud TEIXEIRA, J. E. M. A Doutrina das Questões Políticas no Supremo 

Tribunal Federal. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Ed., 2005, p. 33). 
16 Des Moines Register v. Dwyer. 542 N.W.2d 491 (1996).  
17 MILLER, 1990, apud BARROS, Rafaela L. Santos. Fundamentos do Controle Judicial do Processo 

Legislativo com Base em Normas Regimentais no Direito Comparado. Dissertação (mestrado)  Câmara dos 

Deputados, Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), 2015.  
18 JELLUM, Linda D, HRICIK, David C. Modern Statutory Interpretation: Problems, Theories, and 

Lawyering Strategies. 2ª Ed. Durham, N.C: Carolina Academic Press, 2009, p.5 
19 Marshall Field & Co. v. Clark, 143 U.S. 649 (1892). 
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controle judicial do Processo Legislativo Federal no país. No referido caso, Marshall Field e 

outros importadores desafiavam a validade do Tariff Act de 1º de Outubro de 1890.  

A Constituição norte-americana, em seu Artigo I, Seção 7, dispõe expressamente que, 

para que uma proposição legislativa se torne lei, é necessário que o mesmo bill seja aprovado 

de forma idêntica em ambas as casas do Congresso e, posteriormente, essa versão final seja 

sancionada pelo Presidente dos Estados Unidos. 

Ocorre que, no referido caso, alegavam os demandantes que o Tariff Act de 1º de 

Outubro de 1890 não seguiu essa determinação constitucional. Segundo eles, tomando como 

base os registros do Congresso, os relatórios dos Committees, bem como o teor de outros 

documentos impressos pelo Congresso sobre os trâmites legislativos que culminaram na lei 

questionada, o enrolled bill assinado pelo Presidente não teria o mesmo texto do bill que foi 

aprovado por ambas as casas do Congresso norte-americano. Uma parte do texto aprovado teria 

sido simplesmente omitida na versão assinada pelos Presidentes da Câmara dos Representantes 

e do Senado. Destarte, pelo fato de ter ignorado norma expressa da Constituição, a lei seria 

absolutamente nula. 

No entanto, a Suprema Corte concluiu que a assinatura do enrolled bill pelo Presidente 

da Câmara dos Representantes e pelo Presidente do Senado “[...] é um atestado oficial feito 

pelas duas casas de que uma proposição legislativa tramitou regularmente pelo Congresso”20 

(tradução nossa). Segundo a decisão, os tribunais, em respeito ao princípio da separação de 

poderes, devem aceitar que as assinaturas dos Presidentes da Casas do Congresso no enrolled 

bill são evidências inquestionáveis de que a tramitação daquele proposição legislativa atendeu 

às exigências constitucionais. 

Surgia, assim, a Enrolled Bill Doctrine (EBD), tese jurisprudencial adotada pelas federal 

courts no Estados Unidos e invocada de maneira constante e uniforme21 para justificar a sua 

não intervenção na regularidade constitucional de um Processo Legislativo Federal. 

                                                           
20 Marshall Field & Co. v. Clark 143 U.S. 649 (1892). p. 672 
21 Public Citizen v. U.S. Dist. Court for D.C. (Public Citizen II), 486 F.3d 1342, 1351 (D.C. Cir.) (afirmando que 

“the Courts of Appeals have consistently invoked Marshall Field”), cert. denied, 128 S. Ct. 823 (2007); 

OneSimpleLoan v. U.S. Sec’y of Educ., 496 F.3d 197, 203 (2d Cir. 2007) (descrevendo o EBD como “a 

longstanding rule, invoked by many courts, including the Supreme Court and our own Court” (citando United 

States v. Pabon-Cruz, 391 F.3d 86, 99 (2d Cir. 2004)), cert. denied., OneSimpleLoan v. Spellings, 128 S. Ct. 

1220 (2008); Public Citizen v. Clerk, U.S. Dist. Court for D.C. (Public Citizen I), 451 F. Supp. 2d 109, 125 

(D.D.C. 2006) (apontando que a EBD “has, in fact, been uniformly applied over the years”) 
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Ciente do peso de tal decisão, a Suprema Corte expôs diversos argumentos além do 

respeito ao Princípio da Separação dos Poderes para fundamentar seu entendimento e a 

legitimidade da EBD.22 

De acordo com a Corte, se o entendimento fosse no sentido de permitir o controle 

judicial do Processo Legislativo, provocar-se-ia enorme incerteza no sistema jurídico 

estadunidense, diminuindo a confiança das pessoas nas leis e, consequentemente, acarretando 

o ajuizamento infindável de demandas questionando a validade das normas. Assim, a EBD, 

além de preservar a autonomia do Poder Legislativo, traria segurança jurídica ao país, 

pressuposto fundamental à manutenção da ordem e promoção do desenvolvimento.23 

Outro argumento utilizado pela Suprema Corte foi no sentido de que se demonstrava 

inadequado questionar a legitimidade de uma enrolled bill tendo como parâmetro outros 

documentos emitidos pelo Congresso. Na conjuntura de 1892, a Corte apresentava notável 

desconfiança a respeito da autenticidade dos registros mantidos pelo Parlamento, uma vez que 

considerava o tumultuado cenário no qual eram elaborados à mão pelos congressistas 

responsáveis24. Assim, considerava que esses documentos que contradiziam a enrolled bill 

tinham muito mais chances de conter erros e subversões do que as certificações feitas pelos 

Presidentes das Casas, não podendo, portanto, servir de referência para o exercício de eventual 

controle judicial.25 

A Suprema Corte, ao longo da exposição dos motivos que ensejaram a adoção dessa 

postura de não intervenção no processo legislativo, apontou que uma de suas razões teria tido 

uma conotação predominantemente pragmática. O Tribunal ponderou qual seria o 

posicionamento mais danoso ao sistema jurídico norte-americano e concluiu que decidir pela 

revisão judicial teria implicações bem mais gravosas nas instituições do que o contrário. Assim, 

visando a manutenção da estabilidade e confiabilidade das leis e do sistema normativo como 

um todo, estabeleceu-se o entendimento de que a enrolled bill era evidência conclusiva de que 

determinada proposição legislativa tramitou de acordo com os ditames constitucionais 

                                                           
22 BAR-SIMAN-TOV, I. Legislative Supremacy in the United States?: Rethinking the “Enrolled Bill” 

Doctrine. The Georgetown Law Journal, Washington D.C. (EUA), v. 97, Issue 2, p. 323-390, jan. 2009., p.329 
23 Marshall Field & Co. v. Clark 143 U.S. 649 (1892).p 670 (“We cannot be unmindful of the consequences that 

must result if this court should feel obliged . . . to declare that an enrolled bill, on which depend public and 

private interests of vast magnitude ... did not become a law.” 
24 Marshall Field & Co. v. Clark 143 U.S. 649 (1892). p 677 (citando Weeks v. Smith, 81 Me. 538, 547 (1889)). 
25 Id. p. 674 (citando Pangborn v. Young, 32 N.J.L. 29, 37 (N.J. 1886)). 
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Better, far better, that a provision should occasionally find its way into the statute 

through mistake, or even fraud, than that every act, state and national, should, at any 

and all times, be liable to be put in issue and impeached by the journals, loose papers 

of the legislature and parol evidence. Such a state of uncertainty in the statute laws of 

the land would lead to mischiefs absolutely intolerable.26 

Assim, respondendo a pergunta que deu ensejo ao presente item, de acordo com a 

Suprema Corte dos Estados Unidos, a partir das motivações acima elencadas, não há – pelo 

menos em âmbito federal – a possibilidade da realização do controle do processo legislativo, 

mesmo em face de violação de uma norma constitucional que verse sobre o tema. Segundo o 

Tribunal, as Cortes do país devem considerar, a partir da enrolled bill, que todas as etapas do 

processo legislativo se desenvolveram de acordo com o que manda a Constituição norte-

americana, sendo impossível questionar o referido instrumento com base em outros registros 

documentais das Casas Legislativas. 

2.4. United States v. Munoz-Flores: superação da Enrolled Bill Doctrine? 

Desde 29 de fevereiro de 1892, data na qual Marshall Field & Co. v. Clark foi decidido, 

sobrevieram várias decisões da Suprema Corte que despertaram o questionamento doutrinário 

se a Enrolled Bill Doctrine teria sido superada (overruled) pela mais alta corte norte-

americana.27 No entanto, mesmo se extraindo dessas decisões fundamentos que colocavam em 

cheque os pressupostos da EBD, em nenhuma delas a doutrina era explicitamente mencionada 

pela Corte, o que arrefecia a discussão. Isso, porém, muda de figura com United States v. 

Munoz-flores.28 em 1990. 

Essencialmente, no caso mencionado, Munoz-Flores, que tinha sido condenado a pagar 

determinada quantia para o Crime Victims Fund com base no 18 U.S. Code § 3013, desafiou a 

validade do statute que estabeleceu essa norma sob a alegação de que o processo legislativo 

que a elaborou teria violado de forma manifesta a Origination Clause29 da Constituição Norte-

americana. Em síntese, tal cláusula impõe que todos os bills que versem sobre o aumento da 

captação de receitas devem ter como Casa de origem a House of Representatives. Segundo o 

demandante, o statute em questão versaria sobre aumento na captação de receitas e teria tido 

                                                           
26 Id. p.675. 
27 Cf. Powell v. McCormack, 395 U.S. 486 (1969); INS v. Chadha, 462 U.S. 919 (1983) e; Clinton v. City of 

New York, 524 U.S. 417 (1998).  
28 United States v. Munoz-Flores,495 U.S. 385 (1990)  
29 U.S. CONST. art. I, § 7, cl. 1. 
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sua origem no Senado, o que acarretaria, portanto, em sua inconstitucionalidade, haja vista o 

vício em seu procedimento legislativo. 

Em resposta, o Governo dos Estados Unidos alegou que a questão levantada por Munoz-

Flores não poderia ser objeto de controle judicial pela Suprema Corte. Segundo a parte 

contrária, o fato da House of Representatives ter atribuído ao bill a indicação H.J. Res.30 – o 

que simbolizaria que aquela legislação teria tido origem na Câmara dos Representantes – e que 

tal disposição estaria expressa no enrolled bill, deveria ser suficiente para o Poder Judiciário 

atestar a regularidade constitucional do procedimento. Segundo o Governo, não seria possível 

que a Corte adentrasse os registros do Congresso para inquirir a respeito da origem daquele bill 

sem faltar com o devido respeito à Câmara dos Representantes e a legitimidade de seus atos. 

Ocorre que a Corte discordou do Governo e afirmou que, caso a posição do Estado fosse 

adotada, não seria possível exercer o controle judicial de nenhum ato praticado pelo Congresso 

Americano31, criando uma zona imune ao exercício da jurisdição constitucional, o que não é 

possível diante do Princípio da Supremacia da Constituição. Segundo a Suprema Corte, o 

conflito causado entre os Poderes em decorrência desse tipo de demanda não configuraria 

justificativa que afastasse a responsabilidade das cortes federais americanas de verificarem se 

os dispositivos constitucionais estariam sendo cumpridos. 

[...] our system of government requires that federal courts on occasion interpret the 

Constitution in a manner at variance with the construction given the document by 

another branch. The alleged conflict that such an adjudication may cause cannot 

justify the courts’ avoiding their constitutional responsibility.32 

Vale ressaltar que, até tal momento da decisão, nada a destacava como quebra de 

paradigma. Conforme exposto, alguns julgados da Suprema Corte norte-americana, tal como 

Powell v. McCormack  já haviam exibido entendimentos análogos a esse. A problemática é que 

a Enrolled Bill Doctrine continuava sem ser mencionada na decisão, como se aqueles 

fundamentos em nada abalassem sua concepção, por mais contraditórios que aparentassem ser 

entre si. Todavia, em voto isolado, Antonin Gregory Scalia, Associate Justice – equivalente a 

um Ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil – concluiu, com base na EBD, que a Corte 

não poderia ir além da enrolled bill e examinar se a referida proposição legislativa que 

fundamentou a condenação se originou na Câmara dos Representantes ou no Senado. 

                                                           
30 House joint resolution.  
31 United States v. Munoz-Flores,495 U.S. 385. p. 175 
32 id. p 390-91 
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Segundo o Justice, a questão em Munoz-Flores em nada diferiria da questão em Field, 

logo, tal como feito em 1892, a Corte deveria se contentar com as evidências fornecidas pelo 

enrolled bill e concluir, a partir da legitimidade conferida a este pelas assinaturas dos 

Presidentes das Casas, que o statute questionado teria de fato se originado na House of 

Representatives. 

The enrolled bill’s indication of its House of origin establishes that fact as officially 

and authoritatively as it establishes the fact that its recited text was adopted by both 

Houses. With respect to either fact a court’s holding, based on its own investigation, 

that the representation made to the President is incorrect would, as Marshall Field 

said, manifest a lack of respect due a coordinate branch and produce uncertainty as to 

the state of the law.33 

Eis que a Corte rejeita o posicionamento do Justice Scalia e dispõe que a determinação 

feita pelo Congresso no enrolled bill, de que a proposição legislativa teria se originado na 

Câmara dos Representantes, não afastava a possibilidade de posterior controle judicial quanto 

à constitucionalidade do procedimento de elaboração daquela lei. Segundo a Corte, aquele 

órgão jurisdicional teria o dever de rever a constitucionalidade dos atos do Congresso quando 

entendesse pela existência de alguma violação à Carta Magna.34 Houve a rejeição expressa da 

aplicação de Field em Munoz-Flores e a adoção da seguinte posição: 

In the absence of any constitutional requirement binding Congress [...] the respect due 

to coequal and independent departments demands that the courts accept as passed all 

bills authenticated in the manner provided by Congress. Where, as here, a 

constitutional provision is implicated, Field does not apply.35 

Quanto ao resultado do julgamento, a Suprema Corte entendeu não se tratar de uma lei 

que versava sobre o aumento na captação de receitas e que, assim, era constitucional, vez que 

poderia ter se originado no Senado. Contudo, o que realmente salta aos olhos nessa decisão é o 

posicionamento da Corte quanto à interpretação inesperada conferida à Field e à Enrolled Bill 

Doctrine. 

A leitura mais plausível da passagem transcrita é a de que a EBD só se aplicaria a casos 

em que não se visualizassem violações constitucionais no processo legislativo, ou seja, quando 

os argumentos pela invalidade de certa norma se fundassem exclusivamente na violação das 

procedural rules do Congresso norte-americano.36 Em outras palavras, caso a validade de uma 

norma fosse contestada não tendo como base uma norma regimental, mas sim uma regra pré-

                                                           
33 United States v. Munoz-Flores,495 U.S. 385. p 409-410 
34 Id. p 391 (opinião da maioria) 
35 Id. p 391, Footnote 4. 
36 BAR-SIMAN-TOV, I. Legislative Supremacy in the United States?: Rethinking the “Enrolled Bill” 

Doctrine. The Georgetown Law Journal, Washington D.C. (EUA), v. 97, Issue 2, p. 323-390, jan. 2009, p. 351 
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fixada pela Constituição sobre o processo legislativo – tal como em Munoz-Flores –  o Poder 

Judiciário teria o dever constitucional de verificar a adequação do seu procedimento de 

elaboração com os dispositivos da Carta Magna dos Estados Unidos. 

Nota-se, diante da exposição dos fatos e fundamentos decisórios de Field e Munoz-

Flores, a extrema dificuldade em se justificar a vigência simultânea de ambos os casos nos 

Estados Unidos da América, exatamente porque em Field não se adentrou o processo legislativo 

mesmo em face da alegação de uma violação constitucional. Conforme dispõe Bar-Siman-Tov, 

essas duas decisões não podem coexistir pacificamente, visto que não faz sentido que as cortes 

policiem o respeito à “Origination Clause” do Artigo I, mas não realizem o controle judicial 

sobre a observância à aprovação bicameral do Artigo I no processo legislativo federal.37 

O ponto cardeal da exposição desse segundo caso foi demonstrar, diante do 

posicionamento aparentemente contraditório da Suprema Corte norte-americana, as incertezas 

recentes sobre a aplicabilidade e a amplitude da Enrolled Bill Doctrine no Direito 

estadunidense. Isto posto, incumbe agora adentrar no mais recente capítulo jurisprudencial 

sobre a problemática aqui enfrentada: o posicionamento das cortes federais dos EUA frente aos 

questionamentos feitos ao Deficit Reduction Act of 2005 (DRA). 

2.5 Deficit Reduction Act of 2005 (DRA) 

Em 8 de fevereiro de 2006, o Presidente dos Estados Unidos sancionou o Deficit 

Reduction Act, uma omnibus legislation – que se caracteriza por ser uma proposição legislativa 

que combina várias matérias de diversas áreas em um único e complexo bill38 – que abrangia 

questões como empréstimo educacional, Medicare e Medicaid laws, verbas para o desastre do 

furacão Katrina, a transição para televisão digital, entre outros assuntos.39 

A principal polêmica que envolveria o DRA após sua aprovação, entretanto, em nada 

teria a ver com uma análise do mérito das questões políticas que permeavam o teor de seu vasto 

conteúdo, mas sim quanto ao processo legislativo que lhe deu origem. O que teria acontecido 

foi que a versão final da norma promulgada nunca teria sido apreciada pela Câmara dos 

Representantes, ou seja, o texto transformado em lei teria sido aprovado apenas pelo Senado e 

                                                           
37 BAR-SIMAN-TOV, I. Legislative Supremacy in the United States?: Rethinking the “Enrolled Bill” 

Doctrine. The Georgetown Law Journal, Washington D.C. (EUA), v. 97, Issue 2, p. 323-390, jan. 2009, p. 352 
38 Ibid., p. 338 
39JELLUM, Linda D. HRICIK, David C. Modern Statutory Interpretation: Problems, Theories, and Lawyering 

Strategies. 2ª Ed. Durham, N.C: Carolina Academic Press, 2009, p. 13. 
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pelo Presidente da República. A constatação desse vício no procedimento legislativo deu ensejo 

a várias ações questionando a validade do DRA.40 

Conforme visto no item 2.3, no processo legislativo norte-americano, por expressa 

disposição constitucional do Artigo I, Seção 7, para que uma proposição legislativa se torne lei, 

é necessário que o mesmo bill seja aprovado de forma idêntica em ambas as casas do Congresso 

e, posteriormente, essa versão final seja sancionada pelo Presidente dos Estados Unidos. No 

presente caso, os textos apreciados possuíam uma discrepância: eles dispunham de forma 

diferente sobre o prazo de reembolso de despesas médicas pelo programa social de assistência 

à saúde oferecido pelo governo federal – Medicare. O texto aprovado pelo Senado limitava esse 

prazo a treze meses, enquanto que o texto aprovado pela Câmara o estendia por trinta e seis 

meses. Mesmo diante da distinção entre os bills aprovados, imprimiu-se o enrolled bill com a 

versão aprovada pelo Senado e os Presidentes das Casas atestaram com suas assinaturas que o 

mesmo texto tinha sido aprovado em ambas as Casas Legislativas. O enrolled bill assim 

atestado foi levado ao Presidente e sancionado. 

Baseado nessas alegações – que eram corroboradas amplamente por outros documentos 

produzidos pelas Casas do Congresso Norte-americano –, os demandantes sustentavam que, 

uma vez que a versão final do DRA sancionada pelo Presidente nunca passou pela Câmara dos 

Representantes, a lei não atendeu aos mandamentos constitucionais e era, portanto, inválida. 

Mais uma vez as Cortes Federais dos EUA foram instigadas a se pronunciar a respeito 

da possibilidade da realização do controle judicial sobre o processo legislativo. De fato, havia 

real expectativa por parte dos requerentes que o desfecho de seus pleitos poderia diferir de 

Marshall Field, haja vista os precedentes mais recentes da Suprema Corte – de teor mais 

ativista, tal como o retratado no ponto 2.4 –, a clareza das provas que consubstanciavam suas 

alegações, e até mesmo indícios de um complô entre os Presidentes das Casas e o Presidente 

dos Estados Unidos para promulgar a lei mesmo cientes do vício constitucional que maculava 

seu processo de elaboração.41 

                                                           
40 Cf. e.g. OneSimpleLoan v. U.S. Sec’y of Educ., 496 F.3d 197, 200–01 (2d Cir. 2007); Public Citizen v. U.S. 

Dist. Court for Dist. of Columbia, 128 S. Ct. 823 (2007); OneSimpleLoan v. Spellings, 128 S. Ct. 1220 (2008); 

Public Citizen v. Clerk, U.S. Dist. Court for D.C., 451 F. Supp. 2d 109, 125 (D.D.C. 2006). 
41 BAR-SIMAN-TOV, I. Legislative Supremacy in the United States?: Rethinking the “Enrolled Bill” 

Doctrine. The Georgetown Law Journal, Washington D.C. (EUA), v. 97, Issue 2, p. 323-390, jan. 2009, p. 332 
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Porém, mesmo com as Cortes Federais reconhecendo a legitimidade dos argumentos 

trazidos, confirmando que um bill que não seja aprovado de forma idêntica em ambas as Casas 

do Congresso de fato não se torna lei42, todas elas, sob o fundamento de que estariam vinculadas 

à Enrolled Bill Doctrine, deixaram de promover o exame do processo legislativo para verificar 

se a lei foi promulgada desrespeitando preceitos constitucionais. 

the argument is a sound one, as far as it can go—a bill that does not pass both houses 

in the same form is not good law, no matter what the president does—but, under 

Marshall Field, it comes to an abrupt stop with the attestation of the leadership of both 

houses of Congress that they did pass the bill in question.43 

Mas como explicar a ausência de decisões dissidentes, ou seja, de decisões das Cortes 

Federais adentrando o processo legislativo da DRA para verificar sua regularidade 

constitucional? Conforme visto, Munoz-Flores criou certa nebulosidade quanto à abrangência 

da EBD, chegando ao ponto de deixar expresso que Field não seria aplicável quando em face 

de uma violação de norma da Constituição. Por que nenhuma das Cortes que foram instadas a 

se manifestar sobre a validade do DRA entendeu que a EBD teria sido superada?  Segundo 

BAR-SIMAN-TOV44, tal linearidade das decisões se deve ao caso Agostini v. Felton45.  

De acordo com esse caso, as Cortes inferiores não devem fundamentar suas decisões 

partindo do pressuposto de que determinado precedente teria sido implicitamente superado pela 

Suprema Corte, mesmo que todas as razões que o amparavam tivessem sido aparentemente 

rejeitadas em outro precedente. O overrule deveria ser declarado explicitamente pela Suprema 

Corte. 

There are suggestions in Munoz-Flores that, if the Supreme Court were to reconsider 

the enrolled bill rule of Marshall Field today, it might reach a different result. [...] But 

this Court does not have the discretion to find that a Supreme Court case has been 

overruled by implication.”46 

Observa-se assim, que, em última instância, o Poder Judiciário Federal dos Estados 

Unidos deixou de analisar a violação de normas de sua Constituição pelo Poder Legislativo não 

pela manutenção dos pressupostos que fundaram a EBD em 1892, mas porque a doutrina não 

                                                           
42 Public Citizen I, 451 F. Supp. 2d at 115 
43 Cookeville Reg’l Med. Ctr. v. Leavitt, No. 04-1053 (JR), 2006 WL 2787831, at *4 (D.D.C. Sept. 26, 2006) 
44 BAR-SIMAN-TOV, Legislative Supremacy in the United States?: Rethinking the “Enrolled Bill” 

Doctrine. The Georgetown Law Journal, Washington D.C. (EUA), v. 97, Issue 2, p. 323-390, jan. 2009 p. 352 
45 Agostini v. Felton, 521 U.S. 203 (1997) p. 237–38. 
46 Public Citizen II, 486 F.3d at 1355 (“The Supreme Court has repeatedly cautioned that we “should [not] 

conclude [that its] more recent cases have, by implication, overruled an earlier precedent.” Agostini v. Felton, 

521 U.S. 203, 237, 117 S.Ct. 1997, 138 L.Ed.2d 391 (1997). Therefore, even if we were inclined to think that the 

Munoz-Flores footnote offers some implicit support for Public Citizen's position-and we are not-this would not 

change the outcome that we reach today.) 
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foi expressamente overruled pela Suprema Corte.47 E, de fato, a indicação que se tem é que a 

posição da mais alta Corte do país permanece e que ela não está inclinada a revê-la no momento, 

vez que não admitiu nenhum dos writs of certiorari48 interpostos nesses casos envolvendo a 

DRA.49 

Destarte, tal situação provocou forte discussão na doutrina sobre a manutenção da EBD 

no sistema jurídico norte-americano. Sob a alegação de que seus fundamentos teriam sido 

superados nos dias de hoje, parcela dos estudiosos passou a entender que a Enrolled Bill 

Doctrine não mais se justificaria e que estaria se tornando verdadeiro empecilho, uma vez que 

acaba por forçar as cortes federais americanas a fechar seus olhos à violações constituicionais 

e a tratar leis como válidas mesmo diante de claras evidências do contrário.50 Diante de tais 

críticas, fruto do envelhecimento da EDB, cabe aqui também tecer algumas considerações sobre 

a manutenção de suas razões, principalmente sob a ótica do Princípio da Separação dos Poderes 

– possivelmente seu maior fundamento de validade. 

2.6 O princípio da separação dos poderes, a Enrolled Bill Doctrine e o princípio da 

supremacia da constituição nos EUA. 

Consoante exposto de maneira mais detida no ponto 2.3, a decisão proferida em 

Marshall Field & Co. v. Clark – caso que deu origem à Enrolled Bill Doctrine – tomou como 

fundamento para a adoção dessa portura algumas justificativas, sendo as principais, em síntese: 

a) o respeito à separação de poderes; b) a manutenção da segurança jurídica e da confiança na 

validade das normas; c) a impossibilidade de se utilizar outros registros das Casas Legislativas 

para impugnar o enrolled bill, haja vista a maior probabilidade daqueles conterem falhas do que 

este. 

Quanto às questões referentes à segurança jurídica, a doutrina se debruça sobre o tema 

e passa a sustentar que as alegações que culminaram nessa conclusão da Suprema Corte não se 

                                                           
47 See, e.g., OneSimpleLoan, 496 F.3d at 203, 208; Public Citizen I, 451 F. Supp. 2d at 115–16, 124 
48 “No direito estadunidense, a Suprema Corte funciona como órgão de cúpula do Poder Judiciário, sendo 

hierarquicamente superior a todos os demais tribunais e juízes do país, possuindo diversas competências, tanto 

originárias quanto recursais. Entre estas últimas, de todos os caminhos para a Suprema Corte, aquele que se dá 

por meio do writ of certiorari, no qual a Corte decide discricionariamente se conhece ou não de determinada 

questão, é o mais comum.” (PINTO, 2007, p. 3) 
49 BAR-SIMAN-TOV, I. op. cit. p. 333 
50 BAR-SIMAN-TOV, I. Legislative Supremacy in the United States?: Rethinking the “Enrolled Bill” 

Doctrine. The Georgetown Law Journal, Washington D.C. (EUA), v. 97, Issue 2, p. 323-390, jan. 2009. p. 333-

334 
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justificam. Segundo a Bar-Siman-Tov51, procedeu-se a um exercício errôneo de futurologia 

quando da tomada da decisão, já que, de acordo com experiência dos Estados que nunca 

adotaram a EBD – que representam a maioria dos Estados norte-americanos52 – não ocorreu 

um aumento substancial no questionamento judicial da validade das normas, nem indícios de 

queda na confiança e estabilidade da lei. 

Several states have for decades allowed consideration of evidence beyond the enrolled 

bill, and yet, there seems to be a relatively small number of reported cases of 

procedural challenges to legislation in these jurisdictions. New Jersey law, for 

example, has allowed challenges to the validity of a statute that was not duly or 

constitutionally enacted (within a year of its enactment) and permitted courts to 

examine the journals and even hear testimony to determine such challenges since 

1873. And yet, between 1873 and 1950 only nine challenges were brought, and since 

1950, there have been apparently only seven reported challenges. Similarly, in the 

twenty-eight years since Kentucky overruled EBD in favor of the “extrinsic evidence 

rule,” there was apparently only one challenge to the validity of an enrolled version 

of a statute, and this challenge was rejected by the lower courts.53 

No que toca a falibilidade dos documentos que compõem os registros das Casas do 

Congresso Norte-americano, a doutrina entende que tal posição até se justificava à época da 

prolação da decisão em Field, mas que hoje, diante dos avanços tecnológicos que 

proporcionaram grandes inovações nos métodos empregados pelas Casas Legislativas para 

registrar seus atos e procedimentos, não mais subsistiriam as razões para se desconsiderar esses 

documentos como meios de prova54. Mesmo que se considere o enrolled bill como uma 

indicação confiável de que o bill tramitou regularmente no Congresso, contemporaneamente 

não haveria lógica que justificasse a sua manutenção como evidência inquestionável da 

legitimidade constitucional do Processo Legislativo. 

As a conclusive presumption, however, it forces courts to hold statutes valid based on 

the attestation of the presiding officers in the enrolled bill, even in light of 

overwhelming and clear evidence that this attestation is wrong. As Harwood v. 

Wentworth demonstrated, the doctrine forces courts to rely on the enrolled bill, even 

when the presiding officers and chief clerks of each house themselves testify that the 

bill as enrolled omitted a clause that was in the bill as passed55 

Assim sendo, uma vez que atualmente esses argumentos perdem força diante da falta de 

referencial empírico, as decisões que se utilizam do EBD atribuem cada vez mais força ao 

argumento da Separação dos Poderes para justificar a negativa da revisão judicial do processo 

                                                           
51 Ibidem, p. 341  
52 Ibidem, p. 340 
53 BAR-SIMAN-TOV, I. Legislative Supremacy in the United States?: Rethinking the “Enrolled Bill” 

Doctrine. The Georgetown Law Journal, Washington D.C. (EUA), v. 97, Issue 2, p. 323-390, jan. 2009, p. 341 
54 Ibid. p. 344 
55 Ibid. p. 345 
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legislativo. Aqueles que defendem a prevalência da doutrina afirmam que o fundamento do 

respeito à divisão funcional do Poder é tão poderoso hoje quanto no momento em que Marshall 

Field foi decidido.56 

Realmente, diferente das outras duas premissas que foram enfraquecidas por 

desdobramentos fáticos, pode-se conceber que o fundamento do respeito ao Princípio da 

Separação dos Poderes não foi abalado pelo decurso do tempo. Ainda seria possível dispor da 

mesma argumentação tecida em Field, sustentando-se que o Judiciário não tem atribuição para 

controlar as atividades legislativas da casa, sendo o próprio Legislativo, mediante a utilização 

dos instrumentos que a própria Constituição o delegou, responsável por assegurar a legalidade 

e constitucionalidade de seus atos típicos. Tratar-se-ia de verdadeira questão a ser lidada 

internamente pela casa. Todavia, mesmo considerando que tal posição não sofreu abalos 

cronológicos, essa é a interpretação correta que deve ser conferida ao Princípio da Sepração dos 

poderes à luz do Princípio da Supremacia da Constituição? 

Conforme se expôs na Introdução do presente trabalho, o Princípio da Separação dos 

Poderes é assimilado pelo constitucionalismo moderno – cujo um dos expoentes é exatamente 

a Constituição Norte-americana – como uma rota de fuga às arbitrariedades perpetradas pela 

concentração do Poder no regime absolutista. A ideia central do referido preceito é evitar a 

criação e manutenção de uma instância de poder incontrolável, que atue de modo despótico, de 

acordo com sua própria vontade e suas próprias regras, sem precisar prestar justificativas 

perante ninguém. Contudo, mesmo os EUA adotando integralmente a posição descrita, percebe-

se, a partir da evolução jurisprudencial traçada ao longo desse estudo, que a completa imunidade 

conferida pelo Poder Judiciário ao processo legislativo federal acaba por ir de encontro a essa 

lógica, criando um reduto de poder absoluto no Congresso Norte-Americano. 

A Constituição dos Estados Unidos é o instrumento que institui o Poder Legislativo e é 

o diploma normativo que o delega a atribuição para a elaboração de leis. Não há argumento 

razoável que justifique a possibilidade dessas leis poderem ser elaboradas em descompasso com 

o próprio diploma normativo que concedeu a possibilidade de sua elaboração. E, no mesmo 

sentido, não podem as cortes abdicarem de realizar o referido controle porque, assim fazendo, 

estão desrespeitando a Constituição, que incumbiu-lhes do dever de assegurar sua observância 

pelo Estado. 

                                                           
56 Ibid. p. 330 
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Não existe no modelo constitucional norte-americano o Princípio da Supremacia do 

Parlamento – aclamado no Direito Britânico – que indicaria, em tese, a legitimidade dessa 

postura de abstenção do Poder Judiciário em face do rito procedimental legislativo. O que 

existe, entretanto, é o Princípio da Supremacia da Constituição, que proclama que todos três 

Poderes devem atuar a serviço da Constituição e segundo os limites estabelecidos em seu texto. 

Nessa lógica, percebe-se que a EBD promove uma distorção do sistema jurídico estadunidense, 

proporcionando, em nome da Separação de Poderes, a perpetuação da validade de atos que 

rompem com os dispositivos constitucionais. 

Muito pelo contrário, a própria acepção do Princípio da Separação de Poderes abarca a 

noção da necessária existência de mecanismos de controle recíproco entre os diferentes ramos 

do Poder estatal. Sendo assim, não se nega que há uma esfera de autonomia à atuação do Poder 

Legislativo, mas dita esfera é rompida ao se extrapolar os limites constitucionais que delimitam 

suas atividades. Diante de evidências de tal excesso, incumbe ao Poder Judiciário revisar a 

constitucionalidade desse ato e, se for o caso, anulá-lo, restaurando a estabilidade da ordem 

constitucional. Omitindo-se, estaria o próprio Judiciário infringindo a Constituição. Neste 

sentido: 

To preserve the delicate balance critical to a proper functioning of a tripartite system 

of government, this Court has exercised restraint to avoid an intrusion upon the 

prerogatives of a sister branch of government. 

The countervailing concern is our mandate to insure that government functions within 

the bounds of constitutional prescription. We may not abdicate this responsibility 

under the guise of our deference to a co-equal branch of government. While it is 

appropriate to give due deference to a co-equal branch of government as long as it is 

functioning within constitutional constraints, it would be a serious dereliction on our 

part to deliberately ignore a clear constitutional violation57 

Ademais, é importante salientar que o exercício do controle do processo legislativo que 

perpetrou uma violação constitucional não constitui uma intromissão indevida do Poder 

Judiciário nos trabalhos internos das Casas Legislativas. Isso porque essa lógica só se aplica 

aos atos que só produzem efeitos dentro das próprias Casas, ou seja, para questões de 

organização interna e regras procedimentais por ela adotadas. O processo legislativo, de outra 

sorte, tem como produto uma lei, e essa lei produz efeitos perante toda sociedade. Dessarte, 

eventual violação constitucional praticada em um processo legislativo afetaria todos os 

cidadãos norte-americanos e não somente a Casa infratora. 

                                                           
57 Consumer Party of Pa. v. Commonwealth, 507 A.2d 323 (Pa. 1986), p. 332–33. 
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O Poder Judiciário, ao assegurar o atendimento às normas constitucionais no processo 

legislativo, não pratica ato de desconfiança ou de desrespeito com o Poder Legislativo, 

interferindo com a manifestação de sua vontade. Longe disso. O controle judicial desse 

procedimento assegura que a real vontade dos parlamentares tenha sido observada e, mais 

ainda, garante aos cidadãos o seu direito a só se sujeitaram a normas cujo processo de 

elaboração se deu em conformidade com a Constituição dos Estados Unidos. 

Diante das considerações tecidas ao longo dos vários itens que compuseram esse tópico, 

foi possível perceber que, no âmbito federal, o modelo jurídico estadunidense apresenta grande 

reticência em permitir o controle judicial do processo legislativo. A Suprema Corte refuta essa 

possibilidade e adota, desde 1892, a enrolled bill doctrine, uma presunção absoluta de 

constitucionalidade do processo legislativo baseada na autenticidade que as assinaturas do 

Speaker of the House, do President of the Senate na enrolled bill confeririam ao procedimento. 

A referida doutrina até hoje permanece em vigor nos Estados Unidos, mas é possível 

perceber relativa nebulosidade quanto a sua interpretação e extensão, principalmente quando 

posta em contraposição com outras decisões da Suprema Corte que, aparentemente, infirmaram 

os alicerces da EBD. Os desdobramentos fáticos e jurisprudenciais instigam a doutrina a 

questionar a legitimidade da manutenção da interpretação da Suprema Corte sobre o tema, que 

passa a sustentar a extinção dos fundamentos de tal tese e a sua incompatibilidade com o modelo 

constitucional norte-americano. 
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3 O MODELO BRASILEIRO DE CONTROLE JUDICIAL DO PROCESSO 

LEGISLATIVO 

Verificadas as nuances do tema no sistema jurídico norte-americano, incumbe-nos, 

agora, mudar o Estado paradigma com o objetivo de se aprimorar o estudo da matéria através 

da análise de outros possíveis desdobramentos da questão em face de uma interpretação distinta 

conferida ao problema. Diferente do modelo estadunidense, cuja principal indagação a respeito 

do controle judicial do atos do processo legislativo cinge-se ao questionamento quanto à própria 

possibilidade do exercício do controle, no caso brasileiro, pode-se afirmar que trespassa-se esse 

ponto e aborda-se o tópico mais sob a perspectiva do “quando” a interferência judicial é 

possível. 

Desse modo, esse tópico será dedicado à abordagem brasileira sobre o assunto, 

especialmente no tocante às percepções jurisprudenciais existentes no país sobre o tema.  

Através de uma análise do teor das decisões do Supremo Tribunal Federal, tentar-se-á fixar a 

posição atual da Suprema Corte brasileira a respeito do caso – verificando-se a questão no que 

toca aos seus aspectos procedimentais e materiais –, mas também se procurará, a partir das 

posições de seus membros, perceber tendências evolutivas na jurisprudência do Tribunal, 

principalmente quanto à adoção das normas regimentais como parâmetro do controle do 

processo legislativo e como essa posição seria compreendida à luz do Princípio da Separação 

dos Poderes. 

3.1 Questões formais e procedimentais para o exercício do controle no Brasil 

Preliminarmente, reputa-se como relevante à discussão que a interpelação do assunto 

seja iniciada a partir dos elementos que antecedem o próprio mérito da discussão. Adiantou-se 

acima que o controle do processo legislativo federal no Brasil pelo Poder Judiciário é, de fato, 

possível. Todavia, o esclarecimento prévio sobre quem tem competência para realizar esse 

controle, quem tem legitimidade para requerer que o controle seja realizado e através de que 

meios processuais esse controle pode ser instrumentalizado, é fundamental para a posterior 

compreensão da vertente material que compõe o tema. 

Assim, dando início a tal elucidação, tem-se que o órgão jurisdicional responsável pela 

realização do controle judicial de atos praticados pelo Congresso Nacional (CN) – dentre os 

quais se incluem aqueles voltados à elaboração normativa – é o Supremo Tribunal Federal 

(STF), órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro.  
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Analisando-se o controle a partir de uma perspectiva repressiva, ou seja, quando o 

processo legislativo já se exauriu e o objeto do controle é a norma promulgada, vê-se que a 

competência do STF para decidir sobre a questão é extraída dos arts. 102, I, a) e §1º da 

Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), que determinam que a Suprema Corte, 

no exercício de sua função de guardiã da Constituição, seja responsável pelo julgamento das 

ações de controle concentrado que questionem a constitucionalidade de uma norma produzida 

pelo Congresso Nacional, seja por incompatibilidade quanto ao seu conteúdo ou – o que aqui 

nos interessa – por vício em seu procedimento de elaboração. Neste caso, o exercício do 

controle por meio dessas ações de controle concentrado de constitucionalidade só poderá ser 

feito a partir de seu ajuizamento por um dos legitimados que constam no rol do art. 103, CRFB. 

Por outro lado, a possibilidade de controle judicial pelo STF dos atos do Poder 

Legislativo federal no exercício de sua função típica não se exaure em sua feição repressiva, 

sendo também possível que o controle seja feito preventivamente. Essa afirmação é feita com 

este teor categórico haja vista interpretação histórica conferida pelo próprio STF ao art. 102, I, 

d) da CRFB. O Tribunal extrai deste dispositivo constitucional a sua competência para analisar 

Mandados de Segurança (MS) que questionam atos das Mesas da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal. Importante notar que a jurisprudência da Suprema Corte envoluiu de tal 

maneira que passou também a considerar-se competente para julgar MS interposto em face de 

ato cometido por Membro integrante da Mesa de uma das Casas58, bem como ato perpetrado 

por Comissão Parlamentar de Inquérito(CPI) constituída no seio do Congresso Nacional.59 

Assim, em síntese, o órgão competente do Poder Judiciário para se manifestar a respeito 

de vícios ocorridos no decorrer do Processo Legislativo federal brasileiro será sempre o STF e 

a realização desse controle poderá ocorrer em dois momentos distintos: a) após a promulgação 

da norma, através de ação de controle abstrato proposta por legitimado do art. 103, CRFB ou; 

b) durante a tramitação da proposição normativa e – destaca-se – tão somente por meio de 

Mandado de Segurança interposto por Parlamentar do Congresso Nacional. Veja-se: 

CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL. 

MANDADO DE SEGURANÇA.  

I. - O parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a 

finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas 

constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional. 

Legitimidade ativa do parlamentar, apenas.  

                                                           
58 Agravo Regimental no Mandado de Segurança (AgR MS) 24.099 
59 MS 23.452 
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II. - Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Ministro Moreira Alves (leading case), RTJ 

99/1031; MS 21.642/DF, Ministro Celso de Mello, RDA 191/200; MS 21.303-

AgR/DF, Ministro Octavio Gallotti, RTJ 139/783; MS 24.356/DF, Ministro Carlos 

Velloso, "DJ" de 12.09.2003.  

(...) 

(MS 24642, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 

18/02/2004, DJ 18-06-2004 PP-00045 EMENT VOL-02156-02 PP-00211, grifo 

nosso) 

Importante aqui destacar decisão proferida no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 466/DF, na qual a Corte não conheceu da ação devido a 

“inexistência de controle preventivo abstrato (em tese) no direito brasileiro”. A ADI 

questionava a tramitação de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que instituía casos para 

aplicação de pena de morte e, para os autores, ofendia cláusula pétrea contida no art. 60, § 4º 

da CRFB. No presente caso, buscou-se uma declaração de inconstitucionalidade, em sede de 

controle abstrato, de norma que ainda não pertencia ao ordenamento jurídico brasileiro e tal 

hipótese foi prontamente rechaçada pelo STF.  

Traz-se à baila a discussão a respeito de outras formas de exercício do controle judicial 

preventivo do processo legislativo por conta da percepção de uma problemática incontornável 

dos Mandados de Segurança ajuizados com este fim: verifica-se que as regras que determinam 

seu processamento podem acarretar um verdadeiro prejuízo ao exercício do controle. Se o 

parlamentar autor, por exemplo, desiste a qualquer tempo do Mandado de Segurança, ou se a 

proposição objeto de controle for transformada em lei ou outro ato normativo equivalente, o 

MS em questão perde seu objeto e é extinto sem análise do mérito. 

Não existe a possibilidade que, diante desses casos, o MS seja convertido em ADI. É 

imperioso que haja a extinção da ação, o que culmina na inviabilidade do STF de se pronunciar 

até que seja proposta eventual ação de controle concentrado, mesmo que se esteja diante de 

latente inconstitucionalidade no procedimento legislativo. 

Neste sentido, visando remediar a situação exposta, parcela da doutrina60 apresenta a 

sugestão de que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) passe a ser 

admitida como instrumento processual legítimo para se pugnar a revisão judicial dos atos do 

processo legislativo. Segundo essa corrente, a ADPF seria possível, visto que se verificaria 

                                                           
60 BARBOSA, L. A. de Andrade, 2010, apud BARROS, Rafaela L. Santos. Fundamentos do Controle Judicial 

do Processo Legislativo com Base em Normas Regimentais no Direito Comparado. Dissertação (mestrado)  

Câmara dos Deputados, Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), 2015. 
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ofensa a preceito fundamental – qual seja, o devido processo legislativo – e seria mais eficaz 

que o MS, vez que não poderia ser extinta mediante desistência da ação e, caso a norma fosse 

eventualmente promulgada, poderia ser convertida em ADI, haja vista a fungibilidade entre as 

ações reconhecida pelo STF61 

Ocorre que tal possibilidade já foi aventada pelo próprio Poder Legislativo quando da 

elaboração do Projeto de Lei nº 17, de 1999 (nº 2.872/97 na Câmara dos Deputados), proposição 

normativa esta que veio a se tornar a Lei nº 9.882/99, norma regulamentadora da ADPF. No 

projeto de lei apresentado ao Presidente da República, os congressistas aprovaram alguns 

dispositivos que previam expressamente a possibilidade de ajuizamento da ADPF em face de 

atos do processo legislativo federal que atentassem contra a Constituição. Confira-se: 

Art. 5º O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus 

membros, poderá deferir pedido de medida liminar na argüição de descumprimento 

de preceito fundamental. 

§ 4º Se necessário para evitar lesão à ordem constitucional ou dano irreparável ao 

processo de produção da norma jurídica, o Supremo Tribunal Federal poderá, na 

forma do caput, ordenar a suspensão do ato impugnado ou do processo legislativo a 

que se refira, ou ainda da promulgação ou publicação do ato legislativo dele 

decorrente." 

Art. 9º Julgando procedente a argüição, o Tribunal cassará o ato ou decisão exorbitante 

e, conforme o caso, anulará os atos processuais legislativos subseqüentes, suspenderá 

os efeitos do ato ou da norma jurídica decorrente do processo legislativo impugnado, 

ou determinará medida adequada à preservação do preceito fundamental decorrente 

da Constituição (grifos nossos) 

Nada obstante, tais dispositivos – dentre vários outros do referido Projeto de Lei – foram 

vetados pelo Presidente da República à época. Os motivos apresentados pelo Chefe do Poder 

Executivo foram, em suma, que esses artigos permitiriam excessiva intervenção da jurisdição 

constitucional no processo legislativo. O Presidente, curiosamente indo de encontro à própria 

vontade e concepção do legislativo sobre a matéria, entendeu que as normas em questão seriam 

inconstitucionais, ao passo que permitiriam indevida intromissão do Poder Judiciário em 

matéria interna corporis do Congresso Nacional. 

É relevante aqui ressaltar que estas razões expostas no veto presidencial não foram fruto 

de reflexão autônoma do chefe do poder executivo federal sobre o tema, mas foram 

explicitamente fundamentadas em consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

sobre a questão do controle judicial do processo legislativo. Sendo assim, aproveitando o 

                                                           
61 ADPF 72 Questão de Ordem (QO)/PA 
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gancho lançado pelas razões do veto presidencial e considerando que as principais questões 

procedimentais quanto ao controle já foram abordadas, procede-se agora à análise quanto ao 

mérito das decisões da Suprema Corte sobre o assunto. Em face de que contexto é possível a 

realização do controle judicial do processo legislativo no Brasil? 

3.2 O Supremo Tribunal Federal e o controle judicial do processo legislativo federal 

Conforme exposto de forma mais superficial no item anterior, o controle judicial dos 

atos do processo legislativo brasileiro é, de fato, admitido pela jurisprudência da Suprema Corte 

do país. Ainda seguindo a linha de raciocínio construída alhures, verifica-se também que o 

referido controle pode ser realizado em dois momentos distintos: após a promulgação da norma 

– controle repressivo –  e durante o próprio processo legislativo – controle preventivo. Haja 

vista as distinções jurídicas que surgem a partir dessa divisão temporal do controle, proceder-

se-á a averiguação dos aspectos atinentes à cada uma em apartadado. 

3.2.1 O controle judicial repressivo do processo legislativo: o controle de constitucionalidade 

formal 

Caso a discussão aqui travada sobre o controle judicial do processo legislativo se 

restringisse à análise da concepção brasileira da questão, poder-se-ia afirmar que o presente 

subitem apresenta pouca relevância frente ao debate mais nebuloso à frente, quando se adentra 

a vertente preventiva da investigação. Porém, diante de tudo que foi apresentado na primeira 

parte deste tabalho, percebe-se que pontuar devidamente esse aspecto do modelo brasileiro é 

medida que se impõe. 

Conforme apresentado, toda a controvérsia que se verifica no sistema norte-americano 

encontra em território pátrio morada muito mais pacífica. Enquanto que para a Suprema Corte 

Norte-americana a enrolled bill assinada pelos Presidentes das duas Casas Legislativas que 

compõem o Congresso dos Estados Unidos é evidência suficiente para demonstrar a 

regularidade constitucional do processo legislativo que deu origem ao statute questionado, não 

podendo o Poder Legislativo averiguar os demais registros do procedimento para verificar 

alguma incompatibilidade com a Constituição, tal entendimento não encontra qualquer 

referencial no modelo brasileiro de controle do processo legislativo. 

No Brasil, é pacífico que uma norma promulgada pelo Poder Legislativo pode ter sua 

constitucionalidade questionada tanto tendo como base uma inconsistência no que se refere ao 

seu conteúdo em relação à CRFB quanto a partir do argumento de que, em uma das fases do 
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seu procedimento de elaboração, a Carta Magna foi violada. É a chamada inconstitucionalidade 

formal ou nomodinâmica.62 

Desse modo, demonstrando-se por quaisquer meios de prova que houve um vício na 

competência legislativa do órgão para elaboração da lei, um vício de iniciativa para a 

propositura daquela norma, um desrespeito ao quórum de deliberação em alguma das Casas, 

algum ato atentatório contra o bicameralismo ou qualquer outro desrespeito aos dispositivos 

constitucionais previstos para a elaboração de qualquer espécie normativa, o Poder Judiciário 

brasileiro está autorizado a declarar sua inconstitucionalidade ou afastar sua aplicação – a 

depender da via concentrada ou difusa do controle de constitucionalidade.  

Pode-se considerar que, no modelo brasileiro, a discussão norte-americana já foi 

superada e é unânime o entendimento de que essa verificação da constitucionaldiade formal de 

uma lei pelo Poder Judiciário é possível, vez que não configura ato atentatório à Separação dos 

Poderes, mas, diversamente, consagra o Princípio da Supremacia da Constituição perante os 

atos de qualquer um dos Poderes. 

Importante, por fim, salientar que a realização do controle após a promulgação de uma 

norma só pode ocorrer tendo como parâmetro uma norma da Constituição. Isto é, entende o 

STF não merecer procedência eventual pleito que vindique a invalidade de uma norma tendo 

como base a violação de uma norma regimental do Congresso Nacional ou de uma de suas 

Casas Legislativas. Esse posicionamento fica claro no julgamento da ADI 4.425/DF. Neste 

caso, o autor da referida ação direta visava a declaração de inconstitucionalidade da Emenda 

Constitucional (EC) 62/2009 e um de seus argumentos era que a referida EC padeceria de 

inconstitucionalidade formal, pois a matéria teria sido apreciada em dois turnos pelo Senado no 

mesmo dia, desrespeitando o interstício de cinco dias úteis entre os turnos de votação previstos 

no Regimento Interno do Senado Federal (RISF). Diante dessa alegação, o Supremo afirmou: 

[...] 

1. A Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo temporal mínimo entre os 

dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição (CF, art. 62, 

§2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de 

solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago 

do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder 

Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da 

Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 

[...] 

(ADI 4425, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. LUIZ 

FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 

                                                           
62 LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p, 293-294 
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DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013 RTJ VOL-00227-01 PP-00125. Grifo 

nosso) 

Esse posicionamento fixado no trecho trancrito da ementa acima merece destaque 

porque é exatamente esse o ponto que irá permear a discussão nos próximos itens, nos quais 

procederemos à verificação crítica do posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto à 

possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no âmago do processo legislativo federal 

enquanto este ainda se encontra em curso. 

3.2.2 O controle judicial preventivo do processo legislativo: limites fixados pela jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal 

Do mesmo modo que se admite o controle do processo legislativo pelo Poder Judiciário 

após o seu desfecho, a jurisprudência do Pretório Excelso também é pacífica quanto à 

possibilidade de intervenção jurisdicional no procedimento de elaboração normativo enquanto 

este ainda tramita nas Casas do Congresso Nacional. Nada obstante, é importante reconhecer 

que o STF também tratou de fixar limites relativamente claros sobre quando essa intromissão é 

legítima e quando não o é. 

Retomando uma noção traçada no item 2.2 a partir de reflexão de Stephen Raher63, 

entende-se que o Poder Judiciário, para realizar eventual controle sobre os atos praticados no 

processo legislativo, deve ater esse controle à verificação de compatibilidade daquele 

procedimento no caso concreto com as disposições previstas no complexo normativo que 

regulamenta a prática daqueles atos. Neste sentido, verifica-se que este complexo normativo é 

composto, em regra, por disposições constitucionais sobre o processo legislativo e por normas 

elaboradas pelos próprios legisladores para disciplinar o andamento de suas atividades. No caso 

brasileiro, o Supremo Tribunal Federal entende que o exercício do controle judicial do processo 

legislativo só pode ocorrer diante da explícita violação de normas da Constituição sobre o tema, 

considerando que a observância e interpretação das normas regimentais é assunto interna 

corporis, ou seja, são questões que devem ser dirimidas dentro das próprias Casas Legislativas 

por meio de seus membros. 

O leading case brasileiro que norteia essa compreensão a respeito da matéria é o MS 

20.257, julgado em 08/10/1980, no qual o STF admitiu Mandado de Segurança contra ato da 

                                                           
63 RAHER, S. Judicial Review of Legislative Procedure: Determining Who Determines the Rules of 

Proceedings. 2008. P. 5. Tradução nossa. Disponível em: <http://works.bepress.com/stephen_raher/1/>. Acesso 

em: 15 nov. 2017. 
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Mesa do Congresso Nacional que aceitou a deliberação de proposta de Emenda Constitucional 

que, de acordo com os impetrantes, tenderia à abolição da república. Segundo se extrai do voto 

do relator, o Ministro Moreira Alves, a Constituição da República da época previa que não 

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

República e, deste modo, estaria legitimidada intervenção do Poder Judiciário nesses casos para 

assegurar que o texto da Carta Magna não fosse violado pelo Poder Legislativo. 

No caso, o MS foi indeferido, pois a Corte entendeu que a PEC não afetava a 

estabilidade da Federação, não ocorrendo inconstitucionalidade. Contudo, o verdadeiro avanço 

constatado a partir dessa decisão foi o reconhecimento pela Suprema Corte do cabimento do 

mandado de segurança em hipóteses em que a vedação constitucional se dirige ao próprio 

processamento da lei ou da emenda, obstando a sua apresentação ou deliberação pelo Congresso 

Nacional. 

Trata-se aqui do caso paradigmático que norteia até os dias de hoje o posicionamento 

do Supremo Tribunal Federal sobre o controle do processo legislativo. Cunha-se a concepção 

de que o parlamentar goza do direito subjetivo de participar de um processo legislativo hígido, 

em outras palavras, de não ter que se submeter a procedimento de elaboração normativo em 

manifesta disconformidade com a Constituição Federal. Tal noção é reafirmada diversas vezes 

posteriormente pela Corte64, mas, talvez, a fixação mais clara dos limites estabelecidos pelo 

STF para o controle do processo legislativo tenha sido apresentada no julgamento do MS. 

32.033, julgado no dia 20/06/2013. 

Tratava-se de MS impetrado pelo Senador da República Rodrigo Sobral Rollemberg. 

Neste, o parlamentar sustentava que o devido processo legislativo não estaria sendo respeitado 

na tramitação do PL 4.470/201265. Em síntese, a proposição impedia a transferência de recurso 

do fundo partidário e do horário de propaganda eleitoral no rádio e na televisão em virtude de 

migração partidária no decorrer da Legislatura. A impetração deste MS estava permeada de 

relevante motivação política, visto que o PL em questão atingiria diretamente o Partido Rede 

Sustentabilidade, que estava sendo criado, cuja principal liderança era a ex-Senadora Marina 

Silva, provável candidata à Presidência da República à época. A apreciação do PL estava 

ocorrendo de forma acelerada no Congresso e, se fosse aprovado, não permitiria que os 

                                                           
64 Exs: MS 20.452, MS 22.503, MS 24.642, MS 24.667. 
65 PL nº 4.470/2012 – aprovado pela Câmara e recebido no Senado Federal como PLC nº 14/2013, tendo sido 

transformado na Lei nº 12.875/2013. 
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parlamentares que se filiassem ao novo partido levassem com eles o tempo de propaganda 

eleitoral e as verbas do fundo partidário, o que prejudicaria a campanha de Marina Silva. 

Em decisão liminar, o Ministro Gilmar Mendes, relator do caso, suspendeu a tramitação 

do PLC 14/2013 até o julgamento do mérito da questão. Entendeu o Relator que estariam 

presentes os pressupostos para a concessão da medida liminar e fundamentou sua decisão nos 

seguintes termos: 

Ante o exposto, considerando (i) a excepcionalidade do presente caso, confirmada 

pela extrema velocidade de tramitação do mencionado projeto de lei – em detrimento 

da adequada reflexão e ponderação que devem nortear tamanha modificação na 

organização política nacional; (ii) a aparente tentativa casuística de alterar as regras 

para criação de partidos na corrente legislatura, em prejuízo de minorias políticas e, 

por conseguinte, da própria democracia; e (iii) a contradição entre a proposição em 

questão e o teor da Constituição Federal de 1988 e da decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal na ADI 4430; vislumbro possível violação do direito público 

subjetivo do parlamentar de não se submeter a processo legislativo inconstitucional e 

defiro o pedido de liminar para suspender a tramitação do PLC 14/2013, até o 

julgamento de mérito do presente mandado de segurança (grifo nosso) 

Todavia, a suspensão da tramitação do projeto durou menos de dois meses, pois, em 20 

de junho de 2013, o Plenário indeferiu o MS, cassando a liminar anteriormente concedida. O 

Relator foi vencido e funcionou como Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki – 

Ministro que abriu a divergência. Do voto do referido Ministro é possível se extrair os atuais 

limites fixados pelo STF para a realização de controle judicial sobre o processo legislativo. 

Confira-se: 

Somente em duas situações a jurisprudência do STF abre exceção a essa regra [que 

nosso sistema constitucional não prevê nem autoriza o controle de constitucionalidade 

de meros projetos normativos]: a primeira, quando se trata de Proposta de Emenda à 

Constituição – PEC que seja manifestamente ofensiva a cláusula pétrea; e a segunda, 

em relação a projeto de lei ou de PEC em cuja tramitação for verificada manifesta 

ofensa a alguma das cláusulas constitucionais que disciplinam o correspondente 

processo legislativo. Nos dois casos, as justificativas para excepcionar a regra estão 

claramente definidas na jurisprudência do Tribunal: em ambos, o vício de 

inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e 

procedimentais da atuação legislativa. Assim, a impetração de segurança é admissível, 

segundo essa jurisprudência, porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado 

no próprio curso do processo de formação da norma, antes mesmo e 

independentemente de sua final aprovação ou não. 

(MS 32033, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 

TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2013, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014 RTJ VOL-

00227-01 PP-00330, p. 139-140, grifo nosso) 

Portanto, verifica-se que a atual posição do Supremo Tribunal Federal sobre o controle 

judicial do processo legislativo só é possível em duas hipóteses: a) em face de PEC 

manifestamente ofensiva a cláusula pétrea; b) diante de projeto de lei ou PEC em cuja 
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tramitação se verifique manifesta ofensa à cláusula constitucional que discipline o 

correspondente processo legislativo. Sobre essa posição, importante aqui apresentar as 

pertinentes considerações trazidas por Pedro Lenza66: 

Ou seja, em relação a projeto de lei, o STF restringiu o controle preventivo apenas 

para a hipótese de violação ao devido processo legislativo, não se admitindo a 

discussão sobre a matéria, buscando, assim, resguardar a regularidade jurídico-

constitucional do procedimento, sob pena de se violar a separação de poderes. 

Observem que essa delimitação de atuação do controle judicial se deu em relação ao 

projeto de lei, e não à PEC (proposta de emenda à Constituição). Isso porque o art. 

60, §4, veda a proposta de emenda tendente a abolir cláusula pétrea. Em nenhum 

momento a Constituição vedou a tramitação de projeto de lei que tenda a abolir 

cláusula pétrea. Ou seja, procurando ser mais claro: a) em relação a projeto de lei, o 

controle judicial não analisará a matéria, mas apenas o processo legislativo; b) em 

relação à PEC, o controle será mais amplo, abrangendo não apenas a regularidade do 

procedimento, mas, também, a matéria, permitindo o trancamento da tramitação da 

PEC que tenda a abolir cláusula pétrea. 

Assim, o controle a ser exercido pelo Judiciário durante o processo legislativo, segundo 

os termos da mais recente jurisprudência do STF sobre o tema, se restringe a essas duas 

possibilidades dispostas, abrangendo, portanto, tão somente a garantia de assegurar aos 

Parlamentares o seu direito subjetivo à realização de um procedimento em total conformidade 

com a Constituição. Em sentido contrário, destarte, depreende-se que a Suprema Corte 

atualmente não concebe a extensão desse controle sobre violações feitas à normas regimentais 

no decorrer do processo legislativo. O Supremo Tribunal Federal já foi instado a se pronunciar 

inúmeras vezes sobre esse tema67, mas é pertinente resgatar o voto proferido pelo Ministro 

Moreira Alves no MS 20.247, julgado em 18/09/1980, leading case brasileiro sobre o 

problema68 e que resume de maneira satisfatória a consagrada posição da mais alta corte sobre 

a questão: 

O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES (RELATOR) – Mesmo os que 

sustentam – como Hely Lopes Meirelles (...) – que “é lício ao Judiciário perquerir da 

competência das Câmaras e verificar se há inconstitucionalidade, ilegalidade e 

infringências regimentais nos seus “interna corporis” reconhecem que esse exame se 

detém no “vestíbulo das formalidades, sem adentrar o conteúdo de tais atos, em 

relação aos quais a corporação legislativa é ao mesmo tempo destinatária e juiz 

supremo de seu prática”. 

(...) 

Não pode o Judiciário, evidentemente – por maior que seja a extensão que se lhe 

pretenda outorgar – examinar o mérito de ato dessa natureza, para aquilatar seu acerto 

                                                           
66 LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 303-304. 
67 Cf. e.g. MS 20.471; MS 20.464; AgR MS 21.754; MS 22.494; MS 22.503. 
68 BARROS, Rafaela L. Santos. Fundamentos do Controle Judicial do Processo Legislativo com Base em 

Normas Regimentais no Direito Comparado. Dissertação (mestrado)  Câmara dos Deputados, Centro de 

Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), 2015. p. 45-46 
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ou desacerto, sua justiça ou injustiça. Trata-se de questão interna corporis que se 

resolve, exclusivamente, no âmbito do Poder Legislativo.” 

(MS 20247, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 

18/09/1980, DJ 21-11-1980 PP-09805 EMENT VOL-01193-01 PP-00082 RTJ VOL-

00102-01 PP-00027, p 18-19. Grifo nosso.) 

Incumbe-nos, agora, a partir do exaurimento da delineação dos limites traçados pelo 

STF sobre o controle judicial dos atos do processo legislativo, esquadrinharmos mais a fundo a 

pertinência desta última posição jurisprudencial exposta. Essa intangibilidade jurisdicional 

frente à observância dos regimentos internos pelas Casas Legislativas no procedimento de 

elaboração normativa – apesar de predominantemente pacífica nos acórdãos das decisões – é 

inquestionavelmente objeto de discussão, tanto doutrinariamente quanto no interior da própria 

Corte. Em mais de uma ocasião, Ministros já se posicionaram de maneira dissidente, 

entendendo como válido o exercício do controle do processo legislativo pelo Poder Judiciário 

a partir das normas regimentais. Sendo assim, o próximo item será dedicado à compreensão 

dessa discussão, haja vista a relevância da temática em termos de se apurar a existência de uma 

tendência jurisprudencial no país em se aumentar a zona de abrangência do controle judicial 

sobre o processo legislativo. 

3.3 O controle judicial do processo legislativo brasileiro a partir de normas regimentais 

Ao longo dos tópicos envolvendo o modelo brasileiro de controle do processo 

legislativo, frisou-se – em mais de uma oportunidade – a ideia geral de que os regimentos 

internos das Casas Legislativas do Congresso Nacional não são tidos pelo Supremo Tribunal 

Federal como parâmetro aproveitável para a realização do controle da regularidade de 

determinado procedimento de elaboração normativo. Consoante os termos já apresentados no 

MS 20.247, para a Corte, a interpretação e aplicação dessas normas regimentais é questão 

considerada como interna corporis. Em outros termos, é uma questão que deve ser resolvida 

exclusivamente no âmbito do Poder Legislativo, sendo vedada sua apreciação pelo Poder 

Judiciário. Essa sempre foi a posição que prevaleceu no STF quanto aos atos do Poder 

Legislativo praticados com base em normas regimentais. 

Todavia, neste item, iremos explorar algumas nuances conceituais extraídas de decisões 

monocráticas e votos isolados proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que vão de 

encontro a essa consolidada concepção do plenário da Corte. O objetivo da presente análise é, 

através da exposição dos fundamentos dessas decisões dissidentes, apresentar os argumentos 

que existem para a realização do controle judicial do processo legislativo a partir de normas 
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regimentais, sem que tal conduta consista necessariamente em uma violação ao Princípio da 

Separação dos Poderes – que é o argumento central para sua não utilização. 

[…] é de se ressaltar a impropriedade da visão atávica que qualifica as discussões 

sobre transgressões a normas regimentais como questões interna corporis, imunes ao 

controle judicial. Subjacente a tal orientação encontra-se um resquício da concepção 

ortodoxa do princípio da separação de poderes, que, de certa forma, ainda visualiza a 

existência de domínios infensos à intervenção judicial, reservados que seriam à 

instituição parlamentar, responsável pela solução final de toda e qualquer matéria 

emergente no seu interior. Tal concepção, todavia, não é a mais adequada.  

Em um Estado Democrático de Direito, como o é a República Federativa do Brasil 

(CF, art. 1 º, caput), é paradoxal conceber a existência de campos que estejam 

blindados contra a revisão jurisdicional, adstritos tão somente à alçada exclusiva do 

respectivo Poder. Insulamento de tal monta é capaz de comprometer a própria higidez 

do processo legislativo e, no limite, o adequado funcionamento das instituições 

democráticas. Daí por que se impõe revisitar esta atávica jurisprudência do Tribunal  

(MS 34530 MC, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 14/12/2016, publicado em 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16/12/2016 PUBLIC 19/12/2016) 

3.3.1 Normas regimentais como normas constitucionais interpostas 

De modo a questionar essa posição, é válido realizar uma breve perquirição sobre a 

própria natureza de uma norma regimental, buscando-se fixar uma perspectiva sob a qual tais 

regras sobre o processo legislativo pudessem ser consideradas como paradigma legítmo para a 

realização do controle judicial sem que, no entanto, tal concepção abalasse o Princípio da 

Separação dos Poderes. 

De fato, é inequívoco que a razão que levou a Constituição brasileira a delegar ao 

Parlamento a atribuição de elaborar suas próprias normas de organização interna foi o postulado 

da Separação de Poderes. Afigura-se como inimaginável em um modelo jurídico que consagra 

este princípio como um de seus pilares, que se permitisse que um Poder formalmente editasse 

ou propusesse regras de comportamento a um outro Poder. O próprio fundamento deste dogma 

estaria irremediavelmente maculado, vez que não se poderia conceber a noção de “autonomia” 

em um cenário como o descrito. Todavia, indaga-se: exigir-se judicialmente o cumprimento das 

normas que o próprio Poder Legislativo fixou para si mesmo consistiria em violação à 

Separação de Poderes? O STF, como visto, invariavelmente, entende que sim. Mas essa 

resposta necessariamente deve ser a mesma em todos os casos? 

Caso se admita que todas as normas existentes em um Regimento Interno possuem a 

mesma força normativa, realmente, não há que se questionar a linearidade das decisões 

proferidas pelo Plenário do STF. No entanto, e se determinada circunstância desse a entender 
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que certas normas regimentais apresentam uma força normativa diferenciada por derivar 

diretamente da Constituição? Seria possível o controle nesse caso? 

Esse pano de fundo foi desenhado com o propósito de introduzir a decisão monocrática 

proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no MS 26.915. Neste processo, o Ministro introduziu 

a tese de que o controle judicial do processo legislativo poderia ser realizado quando se 

estivesse diante da violação de uma norma regimental com força de norma constitucional 

interposta. 

O mencionado mandado de segurança questionava a amplitude do art. 43 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados (RICD) que veda a possibilidade de Deputado Federal relator 

de certa proposta presida a Comissão na qual será apreciada a matéria da proposição normativa. 

No caso, o MS impugnava a nomeação do Deputado Pedro Novais para a presidência da 

Comissão especial que analisou a PEC nº 558/2006, tendo em vista que ele seria um dos autores 

da proposta. Interpretou o Min. Gilmar Mendes que o dispositivo do RICD não se aplicaria a 

PECs por conta de certos desdobramentos indesejados que tal noção poderia ocasionar e, assim, 

entendeu escorreito o procedimento legislativo em debate no MS e indeferiu a medida liminar 

pleiteada. 

O que se destaca na decisão, no entanto, não é o seu desfecho, mas o teor da 

argumentação trazida pelo Ministro. Em certo momento de sua fundamentação, Gilmar Mendes 

traz à baila o estudo produzido por Gustavo Zagrebelsky nos seguintes termos: 

A doutrina tradicional da insindicabilidade das questões interna corporis sempre 

esteve firmada na idéia de que as Casas Legislativas, ao aprovar os seus regimentos, 

estariam a disciplinar tão-somente questões internas, de forma que a violação às 

normas regimentais deveria ser considerada apenas como tais (ZAGREBELSKY, 

Gustavo. La giustizia costituzionale. Bologna, Mulino, 1979, p. 36.) 

Muito embora minoritária hoje, não se pode negar que tal postura contempla uma 

preocupação de ordem substancial: evitar que a declaração de invalidade de ato 

legislativo marcado por vícios menos graves, ou adotado em procedimento meramente 

irregular, mas que tenha adesão de ampla maioria parlamentar, seja levada a efeito de 

forma corriqueira e, por vezes, traduzindo interferência indevida de uma função de 

poder sobre outra. (ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. Bologna, 

Mulino, 1979, p. 37.) 

Ainda Zagrebelsky afirma, por outro lado, que se as normas constitucionais fizerem 

referência expressa a outras disposições normativas, a violação constitucional pode 

advir da violação dessas outras normas, que, muito embora não sejam formalmente 

constitucionais, vinculam os atos e procedimentos legislativos, constituindo-se 

normas constitucionais interpostas. (ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia 

costituzionale. Bologna, Mulino, 1979, p.40-41). 
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(MS 26915 MC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 08/10/2007, 

publicado em DJe-123 DIVULG 15/10/2007 PUBLIC 16/10/2007 DJ 16/10/2007 PP-

00039, grifo nosso) 

Infelizmente o tema não pôde ser aprofundado pelo STF, já que o pedido do referido 

MS foi julgado prejudicado por ter perdido seu objeto (problemática deste instrumento já 

abordada no item 3.1), mas isso não obsta que o ponto levantado não possa ser investigado no 

presente estudo, ainda mais se levarmos em consideração sua compatibilidade sistemática com 

a compreensão do STF sobre o seu papel. 

A decisão do Ministro Gilmar Mendes, ao abordar o referido ponto, levanta a questão 

sobre a possibilidade de se conferir o caráter de norma constitucional interposta a determinadas 

normas do regimento interno das Casas Legislativas na ocasião em que estas regulamentem 

matéria por conta de disposição constitucional neste sentido. Caso tal acepção fosse admitida a 

respeito de normas regimentais que versem sobre o processo legislativo, a realização do 

controle pelo Supremo Tribunal Federal seria mandamental, posto que a violação de tais normas 

consistiriam em violação da própria Constituição e, como visto, o STF admite a intervenção 

judicial nesses casos. 

As normas dos Regimentos Internos se materializam em normas de execução da 

Constituição. Não são atos jurídicos menores, possuem as características essenciais 

das normas jurídicas e são vinculantes. A obrigatoriedade das normas regimentais é 

ínsita do sistema que eleva à dignidade constitucional dos atos que integram a 

Constituição para disciplinar o desenvolvimento da atividade legislativa e, portanto, 

constituem uma parte da Constituição cuja obrigatoriedade é um pressuposto essencial 

da obrigatoriedade de todas as normas do ordenamento jurídico estatal.69 (grifo nosso) 

Nada obstante tal posição, não há indícios que eventual inovação jurisprudencial sobre 

o tema fosse emergir de tal viés da discussão, uma vez que trata-se de posição isolada e 

brevemente apontada pelo Ministro Gilmar Mendes no referido MS. Por outro lado, mesmo 

também demonstrando notável incipiência, há outra abordagem divergente que apresenta maior 

adesão da Corte ao longo dos anos. Trata-se da aproximação que é feita por alguns dos Ministros 

a partir da ótica do art. 5º. XXXV, CRFB, que dispõe que a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  

3.3.2 As normas regimentais e o direito do parlamentar ao devido processo legislativo 

                                                           
69 BARROS, Rafaela L. Santos. Fundamentos do Controle Judicial do Processo Legislativo com Base em 

Normas Regimentais no Direito Comparado. Dissertação (mestrado)  Câmara dos Deputados, Centro de 

Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), 2015. p. 33 
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No item 3.2, momento deste trabalho no qual nos detivemos sobre os limites fixados 

pela jurisprudência do STF para a realização do controle judicial sobre os atos do processo 

legislativo, apontamos que a fundamentação daqueles critérios seria o entendimento da Corte 

de que o congressista teria o direito subjetivo de se submeter a um processo legislativo 

adequado à luz dos dispositivos constitucionais. O Supremo Tribunal Federal fixou a noção de 

que o parlamentar – e tão somente ele – tem direito ao devido processo legislativo. 

O presente item propõe – embasado em decisões monocráticas e votos isolados no STF 

– que a noção de um devido processo legislativo não se esgotaria em sua irrepreensibilidade 

aos olhos da Constituição, mas também na sua compatibilidade com as normas regimentais que 

regulamentam o tema. O Deputado Federal ou o Senador, ao ver desrespeitado o seu regimento 

interno, estaria sofrendo verdadeiro vilipêndio ao seu direito subjetivo a um processo legislativo 

íntegro. Adotando-se essa posição, não seria mais concebível que o Poder Judiciário ignorasse 

essa lesão ao direito do parlamentar a partir do argumento de que se trataria de uma questão 

interna corporis. 

Nesse sentido, é relevante resgatar trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux no 

MS 34.530 MC, no qual o membro da Suprema Corte apresenta inovadora concepção a respeito 

da força normativa cogente que emanaria das normas regimentais. O Princípio da Separação 

dos Poderes impõe que o Poder Legislativo tenha a liberdade de constituir suas próprias normas 

de organização, porém, uma vez tendo-o feito, a atuação dos órgãos que o compõem estaria 

sujeita à observância destes limites autoimpostos. Essas normas confeririam aos trabalhos da 

casa uma noção de previsibilidade e segurança jurídica que é inerente ao Estado Democático 

de Direito e que deve sempre pautar a atuação das instituições públicas, inclusive a do Poder 

Legislativo. Ignorar sua violação sob o argumento de que incumbiria à própria legislatura a 

realização desse controle seria delegar de maneira inconsequente a função atribuída pela 

Constituição ao Judiciário de proteção integral aos direitos constituídos – mesmo aqueles 

pertencentes aos congressistas – à vontade de uma maioria parlamentar. 

[...] as disposições regimentais consubstanciam, em tese, autênticas normas jurídicas 

e, como tais, são dotadas de imperatividade e de caráter vinculante. Sua violação, 

ademais, habilita a pronta e imediata resposta do ordenamento jurídico. Nesse cenário, 

é inconcebível a existência de normas cujo cumprimento não se possa exigir 

coercitivamente. Não há aqui outra alternativa: (i) ou bem as normas regimentais são 

verdadeiramente normas e, portanto, viabilizam sua judicialização, (ii) ou, a rigor, não 

se trata de normas jurídicas, mas simples recomendações, de adesão facultativa pelos 

seus destinatários. Este último não parece ser o caso 

[...] conforme assentado supra, o papel das normas constitucionais é puramente 

estabelecer balizas genéricas para a atuação do legislador, sem descer às minúcias dos 
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diferentes assuntos nela versados. E isso é verdadeiro também para o processo 

legislativo constitucional. Seus detalhes ficam a cargo do próprio corpo legislativo 

quando da elaboração dos Regimentos Internos. A fixação de tal regramento denota 

autolimitação voluntária por parte dos próprios legisladores, enquanto produção 

normativa endógena, que traduz um pré-compromisso com a disciplina interna de suas 

atividades. Disso decorre que se, por um lado, há um prévio espaço de conformação 

na elaboração da disciplina interna das Casas Legislativas, por outro lado, não menos 

certa é a assertiva segundo a qual, uma vez fixadas as disposições regimentais, tem-

se o dever de estrita e rigorosa vinculação dos representantes do povo a tais normas 

que disciplinam o cotidiano da atividade legiferante. É dizer, o seu (des)cumprimento 

escapa à discricionariedade do legislador 

(MS 34530 MC, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 14/12/2016, publicado em 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16/12/2016 PUBLIC 19/12/2016, p. 

8. Grifo nosso) 

Importante destacar que a Corte vem, por diversas vezes, expondo o entendimento de 

que os atos interna corporis estão, de fato, imunes ao escrutínio judicial, mas que, quando em 

face da violação a um direito subjetivo, tal imunidade não permaneceria. Essa noção já vem 

sendo trazida desde 1992 pelo Ministro Celso de Mello. Veja-se trecho de seu voto no MS 

21.374: 

Os atos interna corporis – não obstante abrangidos pelos círculos de imunidade que 

excluem a possibilidade de sua revisão judicial – não podem ser invocados, com essa 

qualidade e sob esse color, para justificar a ofensa ao direito público subjetivo que os 

congressistas titularizam e que lhes confere a prerrogativa institucional à devida 

observância, pelo órgão a que pertencem, das normas constitucionais e regimentais  

ao processo de atuação da instituição parlamentar  

(MS 21374, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 

13/08/1992, DJ 02-10-1992 PP-16843 EMENT VOL-01678-01 PP-00094 RTJ VOL-

00144-02 PP-00488, grifo nosso) 

Se posiciona de maneira similar o Ministro Marco Aurélio ao decidir sobre a liminar 

requerida no MS 22.503, entendendo que o controle judicial do processo legislativo a partir de 

violações do Regimento Interno das Casas não configura explícita violação ao Princípio da 

Separação dos Poderes, muito pelo contrário, afigura-se como a conduta exigível do Poder 

Judiciário no sentido de se preservar a supremacia da Constituição. Considerando-se que os 

regimentos parlamentares teriam a força de constituir direitos subjetivos aos congressistas e 

verificando-se que a Carta Magna demanda explicitamente a inafastabilidade do exercício da 

jurisdição face à violação de qualquer direito, alegar que a violação de normas regimentais que 

regulam o processo legislativo é matéria interna corporis acaba por colocar o regimento interno 

em um pedestal imune aos anseios constitucionais. 

Concluir-se a esta altura que não cabe o exame do tema de fundo é esvaziar a garantia 

constitucional de acesso ao Judiciário – inciso XXXV do artigo 5º, mitigar o papel do 

Supremo Tribunal Federal de guarda maior da Constituição – artigo 102 e, com isso, 

solapar o princípio da supremacia da Carta Política da República que, segundo Pinto 

Ferreira “é reputado como uma pedra angular em que assenta o edifício do moderno 
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direito público”. Passar-se-á a ter como Lei Maior do Estado, com repercussão em 

todo território nacional, porque em jogo no caso a alteração da Constituição, o 

Regimento Interno das Casas do Congresso, o que é inconcebível.  

[...] O que incumbe fazer é perquirir até que ponto o ato praticado envolve o 

menosprezo aos padrões normativos estabelecidos, seja no Regimento Interno, seja na 

Constituição Federal, a implicar repercussões que não se restringem a mera disciplina 

de assunto de interesse, único e exclusivo, do Colegiado, alcançando relações 

jurídicas a ela estranhas ou, considerado o regular funcionamento parlamentar, 

direito-dever de cada um dos Congressistas. Nisso está a essência da distinção, sendo 

pernicioso, contrário ao bom modelo democrático, ter-se como imune ao crivo do 

Judiciário todo e qualquer ato que, de alguma forma, encontre regência em norma 

interna. [...] 

Sim, o precedente desta Corte não pode ser potencializado a ponto de erigir em “lei 

das leis” simples Regimento Interno; a ponto de os atos emanados de qualquer das 

Casas do Congresso e a pretexto de envolverem apenas interpretação regimental 

implementada pelo respectivo Presidente ficarem cobertas pelo manto da 

definitividade [...] a cláusula “interna corporis, potencializada ao extremo, [pode] vir 

a revelar soberania conflitante com o princípio político da independência e harmonia 

dos poderes, presente o sistema de freios e contrapesos encerrados na própria 

Constituição. 

(MS 22503, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 

MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/1996, DJ 06-06-1997 PP-

24872 EMENT VOL-01872-03 PP-00385 RTJ VOL-00169-01 PP-00181. p. 46-49. 

Grifos nossos) 

Tal concepção sobre a matéria já veio a ser reafirmada pelo Ministro após o MS acima 

referido70. O ministro consigna em seu voto no MS 32.033 sua compreensão de que existiria a 

competência do Supremo para verificar, em determinado quadro, o atendimento às regras 

internas que regulam o processo legislativo. A necessária distinção que ele traz é que a 

deliberação no tocante à conveniência e à oportunidade das leis, far-se-ia no estrito campo 

político, ficando excluída a atuação judicante. Todavia, quanto ao cumprimento objetivo das 

regras do Regimento Interno, a intangibilidade da ordem jurídica permitiria a intervenção do 

Supremo. 

Diante daquilo que foi colocado no presente item, é possível afirmar que, na hipótese 

em que haja uma evolução do entendimento da maioria dos Ministros da Suprema Corte 

brasileira sobre a matéria, no sentido de expandir a concepção sobre o direito do parlamentar 

ao devido processo legislativo, não o restringindo somente à observância das normas 

constitucionais, mas também ao respeito às normas regimentais que regem o tema, o controle 

judicial preventivo sobre o processo legislativo pode vir a se expandir consideravelmente. 

Destaque-se que tal expansão não necessariamente importaria em ferir-se o Princípio da 

Separação dos Poderes, vez que não haveria a imposição de regras ao Poder Legislativo, mas a 

                                                           
70 MS 21.754; MS 32.033; ADI n. 4.425. 
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determinação de cumprimento das suas próprias regras autonomamente pré-estabelecidas. 

Desse modo, maior previsibilidade e segurança jurídica seria conferida ao processo legislativo, 

o que resguardaria o poder de atuação dos próprios parlamentares em suas respectivas Casas, 

principalmente da minoria parlamentar, tema em voga nos últimos anos no STF, que será objeto 

de análise no próximo item. 

3.3.3 As normas regimentais e o estatuto constitucional das minorias parlamentares 

Dando continuidade ao debate suscitado no item anterior, percebe-se, ao se confrontar 

a noção de um controle judicial do processo legislativo a partir de normas regimentais com 

outros fragmentos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a assimilação de tal 

conceito não está tão distante no horizonte da Suprema Corte brasileira. Afirma-se isto – 

especialmente - a partir da concepção construída pelo STF a respeito da existência de um 

estatuto constitucional das minorias parlamentares e do papel assumido pela Corte de proteção 

a essa parcela dos congressitas. 

A primeira vez que o Tribunal se pronunciou coletivamente a respeito da existência do 

referido estatuto foi no julgamento do MS 24.831. Importa dizer que o tema debatido no bojo 

do referido mandado de segurança tangencia o assunto aqui investigado – qual seja as posições 

adotadas pela Corte especificamente diante de atos praticados do processo de elaboração 

normativo – vez que trata de questão atinente às Comissões Parlamentares de Inquérito. No 

entanto, o conteúdo da decisão proferida nesse processo relaciona-se diretamente com os 

fundamentos que ensejariam eventual avanço jurisprudencial na matéria central deste trabalho. 

O referido MS estava relacionado ao requerimento de instalação de CPI para investigar 

o uso de casas de bingos para a lavagem de dinheiro – comissão esta que depois veio a ficar 

conhecida como “CPI dos Bingos”. Os requerentes impetraram o remédio constitucional 

porque, mesmo depois de terem conseguido o número de assinaturas previsto na Constituição 

para instalação da CPI, viram suas pretensões frustradas por conta da não indicação de membros 

para compor a Comissão por parte de algumas das Lideranças Partidárias, as quais cabiam vagas 

de acordo com o princípio da proporcionalidade partidária. Ocorre que o Presidente do Senado, 

diante da inércia desta maioria, se recusou a suprir a omissão por entender não que o Regimento 

Interno não lhe conferiria a atribuição de fazer a indicação no lugar dos líderes.  

O STF, in casu, decidiu que deveria ser aplicada analogicamente determinada previsão 

contida no RICD, permitindo a designação pelo Presidente do Senado dos membros faltantes. 
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A motivação determinante para esse decisão pode ser resumida no seguinte trecho extraído da 

ementa do acórdão do mencionado MS:  

[...] Existe, no sistema político-jurídico brasileiro, um verdadeiro estatuto 

constitucional das minorias parlamentares, cujas prerrogativas - notadamente aquelas 

pertinentes ao direito de investigar - devem ser preservadas pelo Poder Judiciário, a 

quem incumbe proclamar o alto significado que assume, para o regime democrático, 

a essencialidade da proteção jurisdicional a ser dispensada ao direito de oposição, 

analisado na perspectiva da prática republicana das instituições parlamentares. [...] 

(MS 24831, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 

22/06/2005, DJ 04-08-2006 PP-00026 EMENT VOL-02240-02 PP-00231 RTJ VOL-

00200-03 PP-01121) 

Diante de tais considerações admitidas pelo Plenário da Corte, não seria presunçoso 

assumir-se que, estando-se diante de efetiva violação da participação das minorias 

parlamentares em um processo legislativo em decorrência do desrespeito à normas regimentais, 

o STF teria o dever de agir de modo a preservar os direitos dessas minorias. Ora, tal qual estes 

parlamentares merecem ter seu direito de investigar preservado – mesmo quando referida 

preservação importa em adentrar a interpretação do Regimento Interno das Casas Legislativas, 

como fez o STF – as minorias parlamentares também merecem atenção do Judiciário quando 

obstadas de participar dos procedimentos de elaboração das normas. 

Essa noção nunca foi abertamente consagrada em nenhum acórdão da Corte, mas o 

Ministro Celso de Melo – relator do MS acima – já deu a entender que o raciocínio a ser aplicado 

quando estamos diante de violações regimentais em um processo legislativo deve seguir a 

mesma linha exposta quanto às CPIs e o poder de investigação dos grupos minoritários. É 

evidente que a Constituição impõe que a maioria respeite os direitos essenciais dos grupos 

minoritários e esse respeito é assegurado através da observância das “regras do jogo” contidas 

tanto nas normas constitucionais quanto nas normas regimentais. Confira-se fragmento do voto 

proferido pelo Ministro no julgamento do MS 22.503: 

[...] o alegado desrespeito à disciplina ritual de formação dos atos legislativos, além 

de afetar a própria validade jurídico-formal das normas editadas pelo Congresso 

Nacional, também ofende um postulado básico que informa a própria concepção do 

Estado Democrático de Direito, que não tolera o uso arbitrário do poder e nem 

admite a desconsideração dos direitos dos grupos minoritários que integram o 

Parlamento como legítimos representantes do Povo [...] 

O desrespeito às formalidades que inerem ao processo legislativo, o desprezo às 

cláusulas regimentais mandatórias e constitucionais que condicionam o processo de 

formação das leis e das emendas à Constituição, as interpretações que frustram os 

diretos essenciais dos grupos parlamentares minoritários e os comportamentos 

institucionais que concretizem ofensa aos atos de elaboração parlamentar das normas 

jurídicas qualificam-se como procedimentos intoleráveis, destituídos de qualquer 

legitimidade jurídica, ainda que buscando justificação para esses desvios arbitrários 
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na prevalência da vontade da maioria, cujo predomínio, no âmbito do processo 

formativo das leis, há de resultar, no entanto, do incondicional respeito aos direitos e 

às prerrogativas dos grupos minoritários 

(MS 22503, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 

MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/1996, DJ 06-06-1997 PP-

24872 EMENT VOL-01872-03 PP-00385 RTJ VOL-00169-01 PP-00181. p. 86-90 . 

Grifos do orginal) 

A defesa das minorias parlamentares integra o papel contramajoritário que deve ser 

exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Assegurar o respeito às regras pré-fixadas pelas Casas 

Legislativas sobre o processo de elaboração normativo é medida que se impõe ao Judiciário 

para se coibir a tomada de decisões arbitrárias e, portanto, contrárias ao próprio jogo 

democrático. Sob essa perspectiva, percebe-se que a intangibilidade conferida pela Corte aos 

atos interna corporis foi demasiado ampla, excedendo sua própria razão de ser – garantir a 

autonomia do Poder Legislativo – e criando uma zona de infringências jurídicas que não se 

coadunam com os próprios preceitos constitucionais que configuram um Estado Democrático 

de Direito. Veja-se neste sentido Luiz Fux: 

[...] como corolário do pré-compromisso firmado, as normas atinentes ao processo 

legislativo se apresentam como regras impessoais que conferem previsibilidade e 

segurança às minorias parlamentares, as quais podem, assim, conhecer e participar do 

processo interno de deliberação. Justamente porque fixadas ex ante, as prescrições 

regimentais impedem que as maiorias eventuais atropelem, a cada instante, os grupos 

minoritários. As normas de funcionamento interno das casas legislativas assumem aí 

colorido novo, ao consubstanciarem elemento indispensável para a institucionalização 

e racionalização do poder, promovendo o tão necessário equilíbrio entre maioria e 

minoria. 

(MS 34530 MC, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 14/12/2016, publicado em 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16/12/2016 PUBLIC 19/12/2016, p. 

8-9. Grifo nosso) 

A partir do que foi colocado nos últimos dois itens, pode-se aduzir que a atual 

compreensão do Supremo Tribunal Federal a respeito dos requisitos autorizadores da 

intervenção do Poder Judiciário no processo legislativo estaria, quando confrontada com a 

própria jurisprudência da Corte, sujeita a questionamentos. O Tribunal considera 

simultaneamente: a) que existe o direito subjetivo dos parlamentares a só se submeterem ao 

devido processo legislativo e; b) que é dever institucional do STF resguardar os direitos das 

minorias parlamentares. Ora, ao se aglutinar tais conceitos, chega-se à conclusão de que, 

quando o Supremo Triunal Federal é questionado a respeito da regularidade do processo 

legislativo, este deve também poder se deter sobre a observância das normas regimentais. O 

Poder Judiciário deve ter a possibilidade de verificar se, no caso concreto, algum direito 

subjetivo dos parlamentares foi efetivamente violado – especialmente nos casos em que há 
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indícios de que o desrespeito regimental visou tolher a participação de grupos minoritários na 

naquele procedimento, obstando a formação de verdadeiro debate e consenso democrático. 

Procurou-se no presente tópico apresentar a atual visão da Suprema Corte brasileira 

sobre o controle judicial dos atos praticados no processo legislativo. Demonstrou-se que, 

diferentemente do modelo estadunidense, a possibilidade existe, mas que o seu exercício 

também é feito com certo comedimento pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou limites claros 

para sua atuação nesse contexto. 

Buscando apurar quais seriam esses limites, investigou-se em um primeiro momento as 

questões procedimentais envolvidas na provocação do Poder Judiciário para o exercício desse 

controle. Apurou-se que há uma subdivisão quanto ao modo e aos legitimados para postularem 

essa intervenção judicial a depender do momento no qual ele é feito. Se a norma já tiver sido 

promulgada, há a possibilidade do exercício do controle repressivo de constitucionalidade pelo 

Poder Judiciário, podendo o STF extirpar a norma do ordenamento jurídico através de sua 

provocação por via de ação direta por um dos legitimados do art. 103 da CRFB e os demais 

órgãos jurisdicionais afastarem sua aplicação no caso concreto caso constatem o referido vício 

em seu processo de elaboração. Quando o controle é realizado antes da promulgação da norma 

– assumindo, portanto, uma feição preventiva –, o questionamento da regularidade do 

procedimento só pode ser feito por parlamentar durante a vigência de seu mandato e o 

instrumento adequado é o Mandado de Segurança. 

Superado esse ponto, adentrou-se verdadeiramente o mérito da questão e se apresentou 

os limites postos pela Suprema Corte brasileira. Asseverou-se que, quanto ao controle 

repressivo, este só pode ser feito tendo como parâmetro normas formalmente constitucionais 

que versem sobre o processo legislativo, estando excluído, destarte, os regimentos internos das 

Casas Legislativas, além do que pontuou-se que tal possibilidade não seria possível se o Brasil 

adotasse sistemática semelhante à Enrolled Bill Doctrine norte-americana. 

A discussão se torna mais densa a partir da análise do controle preventivo do processo 

legislativo pelo Judiciário. O Supremo Tribunal Federal também tem seus parâmetros 

claramente fixados para este hipótese, só admitindo sua intromissão: a) em face de PEC 

manifestamente ofensiva a cláusula pétrea; b) diante de projeto de lei ou PEC em cuja 

tramitação se verifique manifesta ofensa a cláusula constitucional que discipline o 

correspondente processo legislativo. Quanto às violações ocorridas no processo legislativo 
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decorrentes de desrespeito às normas regimentais, o STF entende que estas são questões interna 

corporis que devem ser solucionadas dentro do próprio Congresso Nacional sendo vedada a 

intromissão judicial. 

Nada obstante tal acepção, em diversos momentos os Ministros já se manifestaram – 

ainda que isoladamente – no sentido de rever essa posição, infirmando a tese de que tal omissão 

seria necessária à preservação do Princípio da Separação dos Poderes. Seja por atribuir nova 

interpretação sobre a força normativa das normas regimentais, seja por expandir a noção que a 

Corte tem a respeito do direito subjetivo dos parlamentares ao devido processo legislativo – 

abarcando nesta também o respeito às disposições regimentais – verifica-se que parcela dos 

Ministros já entende que exigir o cumprimento das regras pré-fixadas pelo próprio Legislativo 

sobre o procedimento de elaboração normativo é possível e, mais que isso, necessário à 

preservação da Supremacia da Constituição. 
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4 CONCLUSÃO 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar o controle judicial do processo 

legislativo federal a partir da perspectiva jurisprudencial norte-americana e brasileira. Trata-se 

de questão inquestionavelmente polêmica, vez que toca em tema muito caro ao modelo de 

constitucionalismo moderno – o Princípio da Separação de Poderes. Ao mesmo tempo que o 

referido preceito basilar dos Estados Modernos conclama que as diversas esferas de poder 

devem ter sua autonomia respeitada, o modelo construído por Monstesquieu também institui 

que a existência de mecanismos de controle recíproco entre os Poderes é artifício indispensável 

para se evitar a formação de um poder absoluto. Buscou-se apurar como os países objeto de 

estudo conciliam tais noções aparentemente conflitantes a partir da ótica do controle judicial 

sobre o processo de elaboração das leis. 

Dedicou-se a primeira parte do trabalho ao modelo adotado pela Suprema Corte 

estadunidense sobre o tema. Preliminarmente, expôs-se, ainda que de maneira breve – com o 

intuito de melhor situar o leitor brasileiro na sistemática jurídica norte-americana – como está 

organizado o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o processo legislativo federal dos Estados 

Unidos. Superado este ponto e traçadas as noções terminológicas necessárias à compreensão do 

assunto, adentrou-se o mérito da questão, traçando-se o caso paragimático que fixou a visão da 

Corte sobre a possibilidade do controle, bem como seus fundamentos e, posteriormente, 

apontou-se alguns desdobramentos jurisprudenciais e fáticos sobre o problema que poderiam 

infirmar o histórico entendimento do Tribunal. 

Como visto, desde 1892, no julgamento do caso Marshall Field & Co. v. Clark, a Corte 

adota a chamada Enrolled Bill Doctrine, que consiste em uma presunção absoluta de 

constitucionalidade do processo legislativo baseada na autenticidade que as assinaturas do 

Speaker of the House, do President of the Senate feitas na enrolled bill confeririam ao 

procedimento. Segundo este postulado, não seria dado ao Poder Judiciário a possibilidade de 

investigar os atos praticados no procedimento legislativo de modo a verificar sua 

compatibilidade nem com as rules of procedures das Casas Legislativas nem com a própria 

Constituição. 

Todavia, apontou-se que determinados julgamentos, tal como United States v. Munoz-

Flores, tem suscitado relevante embate doutrinário a respeito da superação da EBD, haja vista 

sua aparente incompatibilidade com a própria jurisprudência da Suprema Corte e o desgaste 
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que o tempo proporcionou às bases que justificavam sua manutenção. Nada obstante, conforme 

se percebe do desfecho da problemática envolvendo o Deficit Reduction Act of 2005, a Suprema 

Corte norte-americana não suplantou a EBD, estando esta em pleno vigor e vinculando a 

atuação das demais cortes federais dos Estados Unidos. 

Diante deste cenário, consideradas as principais críticas ao modelo, conclui-se que, à 

luz do princípio da supremacia da constituição – tão exaltado no sistema jurídico norte-

americano –, tal doutrina já não mais se justifica. O Poder Judiciário Federal dos Estados 

Unidos permite que normas que não seguiram o procedimento legislativo de acordo com os 

limites impostos pela Constituição permaneçam vigendo inquestionáveis em seu ordenamento 

jurídico, a troco de – supostamente – estar preservando o princípio da separação dos poderes. 

Nota-se, no entanto, que, ao se omitir, o Poder Judiciário afronta tanto o postulado da 

supremacia da constituição, vez que relega a observância de suas normas à segundo plano, bem 

como o próprio princípio da separação dos poderes, porque proporciona um aumento exagerado 

nos poderes conferidos ao Poder Legislativo, principalmente à maioria parlamentar existente 

no Congresso, que não tem sua atuação contida por nenhum parâmetro. 

A segunda parte do trabalho foi dedicada ao modelo brasileiro de controle judicial dos 

atos praticados no processo legislativo. Diferente da concepção adotada no modelo norte-

americano, viu-se que é pacífico no Supremo Tribunal Federal que existe a possibilidade do 

exercício desse controle sobre o procedimento de elaboração das leis. Sendo assim, a discussão 

desse tópico se debruçou sobre o “quando” e o “como” a realização dessa intervenção pode se 

dar de acordo com os limites fixados pela jurisprudência da Suprema Corte brasileira. 

Expostas as decisões paradigmáticas, assim como o desenvolvimento da questão no 

Tribunal, percebeu-se que o controle pode ser realizado tanto de maneira repressiva – após a 

promulgação da norma – quanto de maneira preventiva – durante o próprio processo legislativo. 

No entanto, verificou-se que, em ambos os casos, o STF só admite como parâmetro para a 

realização do controle o desrespeito à normas constucionais, considerando que as infrigências 

regimentais no processo legislativo consistem em questões interna corporis, sendo vedado ao 

Judiciário se imiscuir quanto à interpretação dessas normas. 

Diante desse posicionamento da Corte, procurou-se demonstrar, através de decisões 

monocráticas e votos isolados proferidos ao longo dos anos, que esse posicionamento não é tão 

pacífico quanto aparenta. Em diversos momentos Ministros apresentaram visões que distoam 
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dessa acepção consolidada no STF e promoveram o debate no sentido de ampliar o espectro de 

atuação do órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro sobre o processo legislativo sem que 

isso implicasse na violação do princípio da separação dos poderes. 

Pode-se perceber que alguns Ministros já consolidaram seu entendimento de que, na 

eventualidade em que se demonstre que as infringências regimentais foram perpetradas com o 

objetivo lesar o direito subjetivo dos parlamentares ao devido processo legislativo – 

especialmente de uma minoria parlamentar – o Poder Judiciário teria o dever constitucional de 

intervir. Considerando-se os Regimentos Internos das Casas Legislativas como normas 

jurídicas constituidoras de direitos, o Poder Judiciário não poderia, diante de sua flagrante 

violação, se eximir de julgar a questão alegando a tese dos atos interna corporis, haja vista a 

expressa disposição do art. 5º, XXXV da CRFB. 

Tal controle a partir dos regimentos internos não atenta contra a autonomia do Poder 

Legislativo na medida em que não elabora e nem impõe a elaboração de nenhuma norma aos 

órgãos que o constituem, mas simplesmente exige o cumprimento das regras autoimpostas e 

pré-fixadas pelo próprio Poder Legislativo, visando conferir segurança jurídica e 

previsibilidade ao processo legislativo, além de coibir a violação à direitos subjetivos dos 

parlamentares a partir de movimentos irregulares da maioria. Essa ampliação do parâmetro de 

controle pelo Poder Judiciário poderia permitir uma maior adequação do processo legislativo 

aos princípios constitucionais, impedindo a articulação de movimentos infringentes e escusos 

que fogem à noção do jogo político em uma democracia. 

Diante de tudo que foi exposto na construção desse trabalho, pode-se concluir que a 

Suprema Corte de ambos os países – cada um à sua maneira – lida com a possibilidade de 

intervenção judicial no processo legislativo com marcante temperança. Tanto nos EUA – 

através da Enrolled Bill Doctrine – quanto do brasil – por meio da noção dos atos interna 

corporis, o Judiciário, invocando o princípio da separação de poderes, se abstém de julgar 

irregularidades no procedimento de elaboração normativo.  

Através das críticas apresentadas a respeito destes posicionamentos, pretendeu-se 

instigar o leitor a questionar se, de fato, o princípio da separação dos poderes exigiria essa 

postura de abstenção do Judiciário ou se adoção de tal conduta acaba por, em última instância, 

ferir exatamente a coisa que se tentava proteger, perpetuando-se zonas incontroláveis de poder 

e arbitrariedades no âmago de um Estado Democrático de Direito. 
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O fato é que – por tocar em tema tão sensível – a discussão está aberta, e sempre estará. 

Por mais antigas e consolidadas que as posições aparentem ser na jurisprudência, é inegável 

que os argumentos de teor mais progressista ganham espaço em ambos os países. Mesmo não 

se podendo afirmar com convicção que realmente haja uma tendência evolutiva na postura das 

Cortes, promover o debate sobre o tema, apontando os fundamentos e consequências que advém 

dos respectivos posicionamentos, é o meio pelo qual é possível agir, e acaba sendo, 

essencialmente, o fim ao qual este trabalho se destina. 
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