
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 34.540 DISTRITO 
FEDERAL

RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO

IMPTE.(S) :GLEISI HELENA HOFFMANN E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :PAULO MACHADO GUIMARAES 
IMPDO.(A/S) :PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DO SENADO 

FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

DECISÃO:

Ementa:  DIREITO CONSTITUCIONAL.  MANDADO DE 
SEGURANÇA.  PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO.  NOVO 
REGIME FISCAL. ALEGADOS VÍCIOS FORMAIS.

1.  O  controle  de  constitucionalidade  de  emendas 
constitucionais  tem  caráter  excepcional  e  exige  inequívoca 
afronta  a  alguma  cláusula  pétrea  da  Constituição.  Mais 
excepcional  ainda  é  o  controle  preventivo  de 
constitucionalidade, visando a impedir a própria tramitação de 
proposta de emenda constitucional. 

2.  O  Congresso  Nacional,  funcionando  como  poder 
constituinte reformador, é a instância própria para os debates 
públicos acerca das escolhas políticas a serem feitas pelo Estado 
e pela sociedade brasileira, e que envolvam mudanças do texto 
constitucional. Salvo hipóteses extremas, não deve o Judiciário 
coibir a discussão de qualquer matéria de interesse nacional. 

3. Inexistência de evidência suficiente de vícios formais na 
deliberação.  As  alegações  aparentemente  tratam  de  matéria 
interna corporis, insucetível de revisão pelo Judiciário.

4. Medida liminar indeferida.

1. Trata-se  do  quarto  mandado  de  segurança  impetrado 
contra a proposta de emenda à Constituição – PEC que “institui o Novo 
Regime Fiscal dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União”. 

2. Na  presente  impetração,  formulada  por  Senadoras  da 
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República,  alega-se,  em síntese,  a  ocorrência de dois vícios formais no 
processo de tramitação da proposta. O primeiro seria o descumprimento 
do  art.  363  do  Regimento  Interno  do  Senado  Federal,  que  prevê  a 
necessidade  de  realização  de  três  sessões  deliberativas  ordinárias no 
segundo turno de discussão de propostas de emenda à Constituição, ao 
passo que, no caso em exame, duas das sessões teriam sido extraordinárias. 
O segundo seria a ausência de discussão da matéria numa das sessões.

3. Requer-se medida liminar para suspender a tramitação da 
PEC, a fim de que a matéria somente seja colocada em votação depois da 
realização de três sessões ordinárias de discussão, ou, por eventualidade, 
depois que seja realizada sessão extra para suprir a ausência de discussão 
da matéria numa das sessões extraordinárias realizadas.

4. É o relatório. Decido o pedido liminar.

5. É pacífica a competência deste Tribunal para processar e 
julgar, originariamente, os mandados de segurança contra atos da Mesa 
de  qualquer  das  Casas  Legislativas  (CRFB/1988,  art.  102,  I,  d).  É 
igualmente remansosa a jurisprudência desta corte no sentido de que os 
parlamentares federais desfrutam de legitimação ativa para impugnar o 
curso do processo legislativo (MS 20.527,  Rel.  Min. Moreira Alves;  MS 
24.642,  Rel.  Min.  Carlos  Velloso;  MS  23.047,  Rel.  Min.  Sepúlveda 
Pertence). Assim, não há qualquer obstáculo de natureza processual ao 
exame da questão, em juízo cautelar inicial. 

6. Nos  mandados  de  segurança  de  competência  originária 
dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pedidos de medida liminar (Lei 
nº 12.016/2009, arts. 7º, III, e 16). Em síntese, são dois os pressupostos para 
seu deferimento: o fumus boni iuris, i.e., a plausibilidade ou o fundamento 
relevante do direito alegado, e o  periculum in mora,  i.e., o risco de que o 
passar do tempo durante a tramitação do processo torne inócua a decisão 
que se venha a proferir ao final. Os requisitos são cumulativos: a ausência 
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de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar. 

7. Tendo em vista que a matéria está pautada para votação na 
data de hoje, considero presente a urgência no pedido. No entanto, não se 
pode dizer o mesmo quanto à plausibilidade das alegações da inicial.

8. Consta  das  notas  taquigráficas  juntadas  aos  autos  que 
houve um acordo entre as lideranças partidárias do Senado Federal para 
que a PEC ora em exame fosse votada em segundo turno na data de hoje. 
Para  o  cumprimento  do  calendário,  foram  marcadas  duas  sessões 
extraordinárias  para  o  dia  08.12.2016.  As  lideranças  de  oposição 
argumentam  que  o  acordo  não  envolvia  a  realização  de  sessões 
extraordinárias,  enquanto  as  lideranças  da  situação  sustentaram  a 
necessidade das sessões extraordinárias de modo a cumprir o calendário 
acordado, tendo em vista a não realização de duas sessões ordinárias em 
razão do deferimento de medida liminar na ADPF 402. A existência de 
acordo quanto ao calendário permitiria contornar a exigência das sessões 
ordinárias, por aplicação da regra do art. 412, III, do RI/SF, que viabiliza a 
superação de normas regimentais por acordo de lideranças.

9. Como se vê,  o acolhimento da tese  da inicial  pressupõe 
interpretação do teor do acordo de lideranças firmado no Senado Federal, 
inclusive à luz de fato superveniente (deferimento de medida liminar na 
ADPF 402). Em razão disso, não pode a matéria ser objeto de intervenção 
do Judiciário, por se tratar de tema interna corporis. Nesse sentido:

“Agravo  Regimental  em  Mandado  de  Segurança.  2. 
Oferecimento  de  denúncia  por  qualquer  cidadão  imputando 
crime de responsabilidade ao Presidente da República (artigo 
218  do  Regimento  Interno  da  Câmara  dos  Deputados).  3. 
Impossibilidade de interposição de recurso contra decisão que 
negou seguimento à denúncia. Ausência de previsão legal (Lei 
1.079/50).  4.  A  interpretação  e  a  aplicação  do  Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados constituem matéria   interna   
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corporis  ,  insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário  .  5. 
Agravo  regimental  improvido.”  (MS  26.026  AgR,  Rel.  Min. 
Gilmar Mendes – destaques acrescentados)

“CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
ATOS  DO  PODER  LEGISLATIVO:  CONTROLE  JUDICIAL. 
ATO INTERNA CORPORIS: MATÉRIA REGIMENTAL. I. - Se a 
controvérsia  é  puramente  regimental,  resultante  de 
interpretação de normas regimentais,  trata-se de ato    interna   
corporis  ,  imune ao controle judicial,  mesmo porque não há   
alegação  de  ofensa  a  direito  subjetivo.  II.  -  Mandado  de 
Segurança não conhecido.” (MS 24.356, Rel. Min. Carlos Velloso 
– destaques acrescentados)

“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA 
ATO  DO  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  DOS  DEPUTADOS, 
RELATIVO  À  TRAMITAÇÃO  DE  EMENDA 
CONSTITUCIONAL.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  DE 
DIVERSAS NORMAS DO REGIMENTO INTERNO E DO ART. 
60,  §  5º,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  PRELIMINAR: 
IMPETRAÇÃO  NÃO  CONHECIDA  QUANTO  AOS 
FUNDAMENTOS  REGIMENTAIS,  POR  SE  TRATAR  DE 
MATÉRIA  INTERNA  CORPORIS  QUE  SÓ  PODE 
ENCONTRAR  SOLUÇÃO  NO  ÂMBITO  DO  PODER 
LEGISLATIVO, NÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO;  CONHECIMENTO  QUANTO  AO 
FUNDAMENTO  CONSTITUCIONAL  (...)”  (MS  22.503,  Rel. 
Min. Marco Aurélio – destaques acrescentados).

10. Também não parece assistir razão ao segundo argumento. 
A  leitura  das  notas  taquigráficas  mostra  que  houve  uma  discussão 
envolvendo  o  Senador  Renan  Calheiros  –  que  presidia  a  sessão  –,  a 
Senadora  Gleisi  Hoffmann  e  o  Senador  Marcelo  Crivella,  quanto  ao 
chamamento ou não do item da pauta subsequente à PEC ora em exame. 
Também se cuida,  aparentemente,  de  matéria  interna  corporis.  Observo 
ainda que a Senadora Gleisi Hoffmann, mais à frente na mesma sessão, 
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fez  uso  da  palavra  para  se  manifestar  sobre  a  referida  proposta  de 
emenda  à  Constituição,  numa  altura  do  debate  em  que  todos  os 
argumentos já eram conhecidos. Não vejo, assim, prejuízo à deliberação.

11. Antes  de  encerrar,  cumpre  dizer  que  nada  na  presente 
decisão importa qualquer juízo de valor sobre o acerto ou o desacerto do 
conteúdo  da  PEC  que  institui  o  teto  dos  gastos,  questão  de  natureza 
política  que  refoge  à  alçada  desta  Corte.  Nem,  tampouco,  impede 
eventual questionamento de seu mérito caso venha a ser aprovada. Trata-
se,  tão somente,  de o Judiciário não impedir a tramitação,  discussão e 
deliberação  de  tema  de  interesse  nacional,  cuja  instância  própria  de 
debate é o Congresso Nacional,  como já tive oportunidade de destacar 
nos três mandados de segurança anteriormente impetrados contra a PEC 
em exame (MSs 34.448, 34.474 e 34.507).

12. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.

13. Notifique-se  a  autoridade  impetrada  para  prestar 
informações,  bem como intime-se o órgão de representação judicial  da 
respectiva  pessoa  jurídica  para,  querendo,  ingressar  no  feito  (Lei  nº 
12.016/2009, art. 7º, I e II). 

14. Na sequência, abra-se vista dos autos ao Procurador-Geral 
da República (Lei nº 12.016/2009, art. 12). 

Publique-se. Intimem-se. 

Brasília, 13 de dezembro de 2016

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator 
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