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PARECER IURÍDICO

CONSUTENTE: Partido Trabalhista Brasileiro [PTB)

EMENTA: Direito Constitucional. Interpretação do § 4o do art. 57, da Constituição
Federal, no que se refere à sua parte final. Limites constitucionais da reeleição das
mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Limites da regulamentação §
4a do art.57, da Constituição Federal pelas Casas legislativas, no âmbito do conceito

de matéria interna corporís.

DA CONSULTA

Refiro-me à consulta formulada pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), na
qual se questiona dois aspectos relacionados à interpretação e aplicação do disposto

no § 4s do art. 57 da Constituição Federal.

A presente consulta, que muito me honra, está inserida em um contexto que
é a proposição pelo consulente da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6524/DF,

na qual é solicitado ao STF que defina se a vedação constitucional de reeleição das
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, prevista no § 4o do art. 57,
da Constituição Federal, se aplica às eleições que ocorram na mesma legislatura ou

em legislaturas diferentes e as discussões que daí surgiram consubstanciadas em
manifestações de diversos atores do cenário jurídico, e também no âmbito político.
Para o âmbito político trata-se de tema de maior importância, qual seja, a eleição das

mesas das Casas do Congresso Nacional, ou seja, a escolha do chefe de um dos
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Poderes da República. Neste contexto algumas considerações importantes foram
adicionadas à discussão, que serão analisadas também no presente Parecer.
O

teor da consulta, envolto no contexto sucintamente mencionado, pode ser

didaticamente colocado sob a forma de dois questionamentos, como seguer

1) Qual a extensão da parte final do dispositivo do s 4s do art. 57, da
constituição Federal, i.e., se o dispositivo se aplica à reeleição
(recondução) dentro da mesma legislatura ou também em legislaturas
subsequentes?

2) o texto remete à competência restrita (matéria interna corporis) na
elaboração do regimento interno de cada uma das casas legislativas?
se for o caso, quais os

E,

limites no exercício desta competência?

4-
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FUNDAMENTAÇÃO
PRIMEIRO PONTO

1) Qum a nxrnrusÃo

DA eARTE FrNAL Do Drsposrrrvo

CotustrrurçÃo FrnEnRr, I.E., sE
(nncorunuçÃo) »rrutRo DA MESMA

o

oo § 4a Do ART. 57,»a.

DlsposlTrvo sE epr,rce

TEGTSLATURA

À nrrlrrçÂo

ou raMsÉrr{ EM TEGTsLATURAs

suBsEQUErurns?

Cabe

transcrever o dispositivo objeto deste Parecer fcom

a

redação dada pela

Emenda Constitucional na 50, de 2006)L:

Arl. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital
Federal, de 2 de fevereiro a17 de julho e de 1e de agosto a22 de
dezembro:
t...)

§ 4o Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a
partir de 1e de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a
posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para
mandato de 2 [dois) anos, vedada a recondução para o mesmo

cargo na eleição imediatamente subseqüente. [destacou-se).

Primeiramente, cumpre contextualizar o histórico do dispositivo no âmbito
da Constituição de 1988, Quando da elaboração da Constituição Cidadã, dispositivo

com vedação de reeleição para as mesas das Casas legislativas já era preexistente,

embora com outra redação. Desta forma, não foi uma inovação, embora tenha sido

objeto de discussões, conforme pode ser conferido nos anais da Assembleia
Constituinte. Houve cogitações de dar uma redação diferente, mas os constituintes
de 1988 preferiram vedar a reeleição da mesma mesa em dois mandatos seguidos,
sendo esse o contexto histórico do dispositivo atual. Isso porque o dispositivo em
vigência anteriormente era omisso no que diz respeito à que reeleição se referia.

O

1 A alteração introduzida pela Emenda Constitucional nq 50, de 2006 no
§ 44, deu-se apenas pela
substituição da expressão "dois" por "2 (dois]", sem nenhum impacto na presente discussão,

Y
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disposto na Emenda Constitucional ne L/1969 à Carta de7967, em vigência até

a

Constituição de 1988, previa o seguinte:

Art. 30. A cada uma das Câmaras compete elaborar seu regimento
interno, dispor sôbre sua organização, polícia e provimento de
cargos de seus serviços.
Parágrafo único. Observar-se-ão as seguintes normas regimentais:
t...)

h) será de dois anos o mandato para membro da Mesa de qualquer
das Câmaras, proibida reeleição. IDestacou-se).

Esse dispositivo gerou muita discussão pela sua imprecisão, mas
possibilitava uma interpretação possível de ser a proibição da reeleição somente
dentro da mesma legislatura, pois ao contrário, uma vez eleito um parlamentar para
compor a mesa, nunca mais poderia se reeleger para a mesa da Casa. Para se corrigir
esse

problema

é que

foi introduzido, na Constituição de 1988, a reeleição em período

imediatamente subsequente, liberando a reeleição em biênio posterior àquele em
que o parlamentar não tenha sido membro da mesa. Observe-se que sempre deverá

haver, pelo menos, um interstício de dois anos, entre uma eleição e a outra. Assim,
as controvérsias passadas com base na redação trazida pela Emenda Constitucional

ne L/1969 restaram superadas. Cabe destacar que no contexto da Assembleia
Nacional Constituinte de 1988 a expressão "dentro da mesma legislatura" constava

do dispositivo inicialmente proposto na comissão, porém foi retirado do texto em
sua tramitação, de forma que, quando da votação em Plenário no denominado
"Projeto 4", o texto que foi aprovado não trazia a citada expressão. Ou seja, o tema

foi discutido no âmbito Assembleia Nacional Constituinte e a decisão foi pela
redação atual [i.e., sem o termo "dentro da mesma legislatura", embora houvesse

constituintes com essa posição).2

O segundo aspecto, não menos importante, na

interpretação do dispositivo

na sua redação atual é que se trata de norma de procedimento, e norma do tipo

2

Cabe aqui a referência à parte transcrita do Parecer do Consultor Legislativo do Senado Federal João

Trindade Cavalcante Filho na Nota Informativa Nq 5.128, DE 2020 da Consultoria Legislativa do
Senado Federal, de autoria do Consultor Legislativo Arlindo Fernandes de Oliveira, p. 4-5.

<
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regra. Assim, diferentemente de normas de conteúdo principiológico3, não
comportam interpretação que fuja de sua literalidade (o que não implica em
restrição), impondo-lhe um desvio de sentido por conta da alegação de incidência
de princípios (prevalência da vontade popular, etc.), especialmente por se tratar de

regra de procedimento [processo legislativo das mesas diretoras das

Casas

legislativas). Nesse sentido veja-se:
Enfim, não é admissível afastar, nem ampliar além do limite
semântico intransponível, uma regra constitucional com base num
princípio, por ser a regra a própria solução constitucional para
determinado conflito de interesses. Ainda mais considerando que a
Constituição Federal não tem apenas um princípio que possa
afastar ou ampliar uma determinada regra, mas vários princípios,
nem todos apontando numa só direção. A interpretação que se
centra exclusivamente num princípio desconsidera o ordenamento
constitucional como um todo. O mesmo ocorre com interpretações
que, a pretexto de preservar valores supostamente prevalentes,
terminam por afastar regras constitucionais que concretizaram
esses mesmos valores.a
Desta forma, ao disciplinar o tema em seus regimentos internos nenhuma das
Casas legislativas poderia alterar

o sentido do dispositivo, seja ampliando, seja

restringindo, sob pena de inconstitucionalidade.

Isso posto, cabe fazer uma (re)leitura do dispositivo do § 4o do art. 57, da

Constituição Federal, para verificar

a

possibilidade

de se retirar

dele,

semanticamente, sentidos derivados. Da leitura do dispositivo deflui-se que há uma

Conforme Humberto Ávila ao tratar da eficácia externa dos princÍpios: "O mais importante aqui é
salientar a eficácia externa que os princípios têm: como eles estabelecem indiretamente um valor
pelo estabelecimento de um estado ideal de coisas a ser buscado, indiretamente eles fornecem um
parâmetro para o exame da pertinência e da valoração. ÁVIf,a, Humberto. Teoria dos Princípios: da
definição à aplicação dos princípios jurídicos. 1,7a ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2016, p.125.
Adicionalmente, as normas principiológicas não podem ser interpretadas sem que outros princípios
se interconectem a elas. No dizer de Robert Alexy: "Os princÍpios são enunciados normativos de um
alto nÍvel de generalidade que, normalmente, não podem ser aplicados sem agregar premissas
normativas adicionais e, muitas vezes, experimentam limitações por meio de outros princípios."
ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação furídica: A Teoria do Discurso Racional como Teoria da
Fundamentação lurídica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p.
255.
4 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 1,7a ed.
rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 201-6,p. L34.
3
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vedação (é vedada determinada ação), e essa vedação se dirige a um ato que é a

"recondução" (conduzir novamente, no sentido de reeleição, que é o veículo pelo
qual se aperfeiçoaria a recondução, se essa fosse autorizada)s. Mas essa reeleição

não é vedada para sempre, ela tem uma limitação, que é, na verdade, bastante
simples: a vedação é para "mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente". 0

termo "imediatamente subsequente" se refere, de maneira inequívoca, àquela
eleição que se segue à anterior, sem nenhum qualificativo adicional. Isso quer dizer

que é vedada a reeleição seja dentro da mesma legislatura, seja na legislatura
imediatamente subsequente. Lembrando que o termo "legislatura", na parte inicial
do dispositivo, é definido, no parágrafo único do art. 44 da Constituição Federal,
como sendo o período de quatro anos (coincide com a duração do mandato de
deputado, sendo que o mandato de senador abrange duas legislaturas). Assim não
cabe a interpretação de que poderia já na legislatura seguinte haver uma reeleição,

porque reeleição continua sendo,
a

e reeleição é expressamente vedada. Ademais,

leitura da locução "no primeiro ano da legislatura", na parte inicial do § 4o do art.

57 não poderia ter o condão de ser semântica e mentalmente deslocado para o final
do dispositivo que passaria a ter uma nova redação imaginária onde se leria "dentro
da mesma legislatura". A locução é colocada justamente no início para não dar este
ensejo, sendo o seu sentido de que marcar a obrigação de que a eleição seja feita no

início de cada legislatura (ainda que os senadores tenham

mandatos

compreendendo duas legislaturas). A boa hermenêutica não permite a inserção
mental de termos ou realocação de termos dentro do mesmo dispositivo para daí se

extrair significados não desejados pelo legislador, ou insuscetíveis de decorrerem
de seu texto [impossibilidade semântica).

Para haver possibilidade de reeleição no interstício de mandatos ou
legislaturas a permissão haveria que ser expressa, Não havendo essa exceção

s Observe-se, e isto é relevante, que a significação/significado do termo "recondução", que é o
vocábulo usado no texto constitucional, é mais preciso que reeleição. Reconduzir significa colocar de
novo no mesmo lugar o que lá já estava - o que só pode ocorrer em sequência. Observe-se também
que o termo "recondução" juridicamente, pode ter o mesmo significado de "prorrogação" (nos
mesmos termos), e é isto que a Constituição quer vedarr a continuidade.

<
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expressa, a vedação se aplica sempre à eleição subsequente, seja dentro do mesmo

mandato, no interstÍcio de mandatos e no interstício de legislaturas. Para visualizar

melhor a questão, seguem abaixo figuras que mostram o contexto das legislaturas,
mandatos e eleições possíveis a cada período de dois anos, de acordo com a norma
do § 4q do art. 57 da Constituição Federal de 1988.
Deputados Federais em situação de mandatos sucessivos

Mandato/
Períodos

Legislatura

2 anos

Período A

Mandato =

2 anos

Legislatura (1)

Período B

Mandato/
Períodos

Legislatura

2 anos

Período A

Mandato =

2 anos

Legislatura (2)

Período B

A vedação de reeleição, no caso de Deputado federal, se aplica aos períodos
A para B, e de B para A; podendo haver reeleição na sequência de períodos A para A,
e de B para B.
Senadores (mandato de oito anos)

Períodos

Mandato

Legislatura

2 anos

PerÍodo A
2 anos

M

Legislatura

1

A

Período B

N

2 anos

D

Período A

Legislatura 2

A

2 anos

T

Período B

o

A vedação mantém se no mesmo esquema dos deputados, pois o dispositivo
é o mesmo para as duas casas, e não traz nenhuma menção a

tratamento diferente.

Y.
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Ou seja, para Senador, a vedação para reeleição é, também, dos períodos A para B, e
B para A. Poderá haver reeleição na sequência A para A e B para B,

inclusive no caso

de mandato senatorial sucessivo. Qualquer outra interpretação esbarra numa
barreira interpretativa já mencionada que

éa

visceral impossibilidade semântica.

Essa interpretação do dispositivo se alinha com aquela dada também por

renomados constitucionalistas e publicistas. Adiante ilustra-se com exemplos.

|osé Afonso da Silva se manifesta sobre o tema nos seguintes termos:
Fica a questão de saber se isso só vale dentro da mesma legislatura
ou se também se aplica na passagem de uma para outra. 0 texto

proÍbe recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente
subsequente; para nós isso significa, também, proibir a reeleição de
membros da última Mesa de uma legislatura para a primeira da
seguinte. Com isso, a Constituição quis impedir o exercício contínuo
de cargo da Mesa por quatro anos. Não há ressalva alguma de que
a vedação só valha dentro da mesma legislatura e, portanto, seria
admitida a recondução de uma Iegislatura para outra, Se a
Constituição quisesse restringir a recondução, nesse sentido, teria
dito: "vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente na mesma legislatura". Não o tendo
feito, não é lícito ao intérprete introduzir regra não prevista, como
seria o caso. Se a recondução é vedada para o mesmo cargo na
eleição imedÍatamente subseqüente, não há como pretender
licitamente que a eleição imediatamente subseqüente na próxima
legislatura esteja fora da proibição.6 (ltálicos no original).
Luiz Henrique Cascelli de Azevedo, Doutor em Direito e Consultor Legislativo

da Câmara dos Deputados, entende que essa é a melhor interpretação [embora
reconheça que há outras no seio das Casas legislativas, o que analisaremos adiante):

O § 4o do artigo 57 tratadas sessões preparatórias para a posse dos
parlamentares e eleição das Mesas Diretoras, cujos membros têm
um mandato de dois anos. O dispositivo ainda proíbe "a recondução
para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente",
Registre-se, de qualquer modo, que o entendimento dentro das

6 SILVA,
José Afonso.

Comentário Contextual à Consütuição. 6a ed. atual. São Paulo: Malheiros,

2008, p.430.
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Casas Legislativas, contrariando a melhor interpretação, é o de
que a proibição de reeleição para a Mesa se dá apenas para a mesma
legislatura, permitindo-se, portanto, que os membros das Mesas no

último biênio da Legislatura possam se candidatar para as vagas
das Mesas no Congresso que ainda será instalado se forem reeleitos

para um novo mandato parlamentar. O supedâneo desse

entendimento se encontra formalizado no Regimento Interno da
Câmara dos Deputados [art, 5s, § 1s, bem como na interpretação
exarada, pelo Parecer n. 555, de l-998, do art. 59 do Regimento do
Senado Federal).2 [Destacou-se).

Ou seja, A melhor intepretação é de que não é possível reeleição entre
legislaturas subsequentes.

DoS RTCTMENTOs IrurrRnOS DAS CASAs LEGIsLATIVAS E A REGULAÇÃO DA
ELErçÃO DAS MESAS

Srrunoo

No caso do Senado Federal o Regimento Interno reproduz nessa parte

o

dispositivo constitucional, com uma pequena alteração (no lugar de "vedada

a

recondução", diz "vedada a reeleição"J, com o seguinte teor:

Art. 59. Os membros da Mesa serão eleitos para mandato de dois
anos, vedada a reeleição para o período imediatamente
subsequente [Const., art. 57, § 4o).
§ 1o Na constituição da Mesa é assegurada, tanto quanto possível, a

representação proporcional dos partidos e blocos parlamentares
que participam do Senado [Const., art. 58, § 1e).
§ 2q Para os fins do cálculo de proporcionalidade, as bancadas
partidárias são consideradas pelos seus quantitativos à data da
diplomação.
§ 3o No caso de vaga

definitiva, o preenchimento far-se-á, dentro de

cinco dias úteis, pela forma estabelecida no art. 60, salvo se
faltarem menos de cento e vinte dias para o término do mandato da
Mesa.

AZEVEDO, Luiz Henrique Cascelli de. Comentários ao art.57 da Constituição. In CANOTILHO, J. J.
Gomes, et al. [Orgs.J Comentários à Constituição do Brasil. 2a ed. São Paulo: Saraiva (Série IDPJ, 2018,

7

(versão eletrônica).
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eleito o novo Presidente, os trabalhos do Senado
serão dirigidos pela Mesa do período anterior, [Grifou-se).

§ 4a Enquanto não

Contudo, no caso do Senado, há o Parecer CCf n. 555/1998, o qual sustenta
que durante a vigência, do mesmo mandato, seria possível a reeleição do Período B
da Legislatura 1 para o Período A da Legislatura 2 [com referência às figuras acima)'
Com a devida vênia à conclusão do citado Parecer, parece-me que houve um erro de

lógica e um erro conceitual, que permitiram chegar a uma conclusão incorreta.

O

primeiro erro, de lógica semântica, está demonstrado acima no presente Parecer
furÍdico, no que diz respeito à interpretação e possibilidades semânticas do
dispositivo. O segundo erro, de natureza conceitual, decorre de entender que a
vedação à recondução na eleição imediatamente subsequente se trataria de uma

restrição de direito no sentido amplo do termo e, portanto, comportaria uma
interpretação restritiva. Primeiro que a norma não abre outras possibilidades
(questão semântica)

e

segundo por tratar-se de norma de procedimento,

a

interpretação dada no Parecer CCf 555/1998 resulta, na verdade, ampliativa, ao
interpretar o dispositivo como princípio, enquanto, na verdade,

é

uma regra.

CÂuana Dos DEPUTADoS
No caso da Câmara dos Deputados o próprio Regimento Interno estabeleceu
uma interpretação, que se entende não permitida, do § 4o do art.57 da Constituição
Federal, ao dispor sobre a eleição da Mesa, quando estatui:
sessão preparatória da primeira sessão
legislativa de cada legislatura, no dia 1e de fevereiro, sempre que
possível sob a direção da Mesa da sessão anterior, realizar-se-á a
eleição do Presidente, dos demais membros da Mesa e dos
Suplentes dos Secretários, para mandato de dois anos, vedada a
recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente
subsequente. ["Caput" do artigo com redação dada pela Resolução

Art. 5s Na segunda

nq 19,

de2072)

§ 1s Não se considera recondução a eleição

para o mesmo cargo em

legislaturas diferentes, ainda que sucessivas. [Destacou-seJ.
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Presidente, não se procederá à

apuração para os demais cargos.

Assim, o §1e do art. 5e do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
estabeleceu a uma interpretação que vai além do que o texto constitucional permite.

Ainda que se tratasse de matéria interna corporis [que será objeto de análise da
segunda parte deste Parecer), o dispositivo da Constituição não pode ser alterado
pelo Regimento Interno, que deve se ater

à

literalidade quando reproduz uma norma

expressa da Constituição Federal,

Percebe-se que tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado ocorreu
uma distorção na aplicação do § 4e do art. 57 da Constituição Federal. Na Câmara

dos Deputados por extrapolação dos limites normativos do próprio Regimento
Interno ao permitir, de maneira expressa, a reeleição na legislatura seguinte e, no
caso do Senado Federal, por construção interpretativa, exarada no Parecer CC] n.

555/L998, que conforme se demonstrou, chegou a conclusão errada a partir de
fundamentos equivocados.
De observar também que houve uma alteração na redação do dispositivo

constitucional em 2006, em virtude da Emenda Constitucional na 50/2006.
Considerando as diversas discussões que se sucederam também no períodos pós
L99B sobre o mesmo tema, se o entendimento prevalecente fosse o de permitir a
reeleição em legislatura subsequente, o constituinte derivado teria alterado o texto

do § 4q do art. 57 da Constituição Federal neste aspecto fde fato foi alterado,
conforme já mencionado anteriormente, mas somente pela substituição da
expressão "dois"

por'2 (dois)", sem nenhum impacto na presente

discussão). Ou

seja, a vontade constitucional reiterada na promulgação da Emenda Constitucional
ne 50/2006 é de que não haja reeleição em períodos subsequentes, seja na mesma

legislatura ou entre legislaturas diferentes.

Y
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O CaSO nn vacÂruCIA PARA CUMPRIMENTO DE rnaçÃO DE MANDATO

Uma situação peculiar ocorre quando há um mandato tampão, como o que

ocorreu na eleição do Deputado Rodrigo Maia, com o afastamento do Deputado
Eduardo Cunha (eleição para mandato tampão, assumindo julho de 2016, com
reeleição em2017).lsso porque o dispositivo do § 4o do art.57 da Constituiçáotraz
a previsão de eleição para mandato de dois anos, vedando reeleição, mas não traz

norma que resolva a situação em caso de vacância antecipada, antes de se
completarem os dois anos de mandato [independentemente do motivo que possa
ocorrer). Nesse caso, há que se fazer, outra eleição para o "mandato tampão", mas
não há regulação dessa situação na Constituição Federal. Assim, como não tem

previsão constitucional, torna-se de competência regulatória do próprio Poder
Legislativo. Ou seja, trata-se de matéria Ínterna corporis, tema que será analisado
adiante. Mas veja-se, não se trata de reeleição nos mesmos termos, mas de uma
eleição para um mandato que não é o mandato de dois anos (para o qual é vedada a

reeleição) e, por conta disso, e somente por conta disso, a Constituição não veda a
reeleição (o que pode ser feito via Regimento Interno, ou não, a depender do que
decidirem os parlamentares de cada CasaJ.

Ournos

ASPECToS

Apenas para mencionar, Uffi aspecto ancilar nas argumentações que
sustentam a possibilidade de reeleição em mandato subsequente é que, no presente
caso, não se pode falar em lacuna normativa8 (o que facultaria ao intérprete a

Conforme Norberto Bobbio, a lacuna ou incompletude "consiste no fato de que o sistema não
compreende nem a norma que proíbe um certo comportamento nem a norma que o permite."
BOB-BIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos
Santos. 9a ed. Brasília: ed, UnB, t997 , p.115. No caso, tem-se norma que proíbe comportamento de
forma bastante clara (vedação à "recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente

B

subsequente", e sem ressalvasJ.

€
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integração por meio de analogia e princípios), pois a proibição de reeleição em

sequência

é

textualmente expressa

na regra constitucional. Não sendo

de

integração, a questão é mesmo de interpretação, e não se trata meramente de
situação em que Ín claris cessat interpretatio,e mas de interpretação que deve

considerar os aspectos semântico, histórico, teleológico e o sistema jurídicoconstitucional em que a norma interpretada está inserida, bem como os aspectos

particulares da interpretação de texto constitucional

-

conforme

o que foi

anteriormente comentado.
Observe-se, por fim, que o fato de terem ocorrido reeleições de presidentes
das Casas, mesmo após 198810, em princípio motivadas pela mudança derivada da

Emenda Constitucional nq t6/1997,pela qual passou-se a permitir a reeleição para
o poder Executivo, não tem o poder de impactar a interpretação do § 4q do art. 57
da Constituição Federal. O fato é que essas reeleições foram efetivadas ao arrepio da

Constituição. fosé Afonso da Silva chega a denominar a reeleição de Michel Temer
publicado
de fraude à Constituição, reiterando sua aposição sobre o tema em artigo
em 1998, onde criticava a reeleição para período subsequente dos presidentes da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal em 7999, o que efetivamente ocorreu,
no qual literalmente diz:

Lamento que um constitucionalista do valor de Temer vá
envolver-se numa fraude constitucional desse iaez, mormente
tendo em vista ter ele adotado por inteiro nos seus "Elementos de
Direito Constitucional", em comentário ao art. 57, parâgrafo 4e da
carta, a lição de Geraldo Ataliba, candentemente contrária à
reeleição [então, para qualquer cargo) da Mesa das Casas
Legislativas.ll [Destacou-se).

in claris cessat interpretaüo é um equívoco
porque não há no adágio nenhum valor científico. Ver MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e
Àplicação do Direito. 1Ba ed. Rio de faneiro: Forense, 2000, p' 33-39'

e Conforme Carlos Maximiliano, assumir-se que que

por e"emplo: no Senado, Antônio Carlos Magalhães, eleito em 1,997 e reeleito em 1999; e na Câmara
casosJ.
dos Deputaàos, Michel Temer, eleito em 1.997 e reeleito em L999 [dentre outros
postular
a reeleição? NÃO:
podem
11 SILVA, osé Afonso. Os atuais presidentes da Câmara e do Senado
f

,o

em
Fraude à Constituição. Folha ãe São Paulo. Opinião. 5 de dezembro de 1998' Disponível
f205129809'htm>
https://wwwl.folha.uol'com.br/fsp/op íniao I

tÇ)
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Parece-nos evidente que essas reeleições feitas ao affepio do texto
dos seus
constitucional, impostas em contexto de exercício do poder político além

limites normais, não torna o dispositivo inválido ou superado, como se um fato
inconstitucional consumado seja tomado como norma, ou que daí se permita falar
da
em mutação constitucionallz. Importante notar que o fenômeno reconhecido
do texto em si'
mutação constitucional, que importa mudança de sentido, mas não

já mencionada
encontra uma barreira intransponível no presente caso que é a
da
impossibilidade semântica. Mutação constitucional não significa alteração

literalidade

do texto constitucional sem emenda formal' O

eminente

dos
constitucionalista e atual Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, tratando

limites da mutação constitucional leciona:
como intuitivo, a mutação constitucional tem limites, e se
ultrapassá-los estará violando o poder constituinte e, em
última análise, a soberania popular' É certo que as normas
constitucionais, como as normas jurídicas em geral, Iibertam-se da
vontade subjetiva que as criou. Passam ater, assim, uma existência
objetiva, que permite sua comunicação com os novos tempos e as
novas realidades, Mas essa capacidade de adaptação não pode
desvirtuar o espírito da constituição. Por assim ser, a mutação

constitucional há de estancar diante de dois limites: a) as
possibilidades semânticas do relato da norma. vale dizer, os
;entidos possíveis do texto que está sendo interpretado ou

afetado: e b) a preservação dos princípios fundamentais que dão
que
identidade àquela específica constituição. se o sentido novo
se quer dar não couber no texto, será necessária convocação
do constituinte reformador, E se não couber nos princípios
fundamentais, será preciso tirar do estado de latência o poder
constituinte originário.ta [Destacou-se).

12

da constituição, sem que seu
Como se sabe, mutação constitucional é uma alteração do sentido

alteração do significado de
texto se altere. Segundo Luís Roberto Barroso: "consiste em uma
previsto

constitucionalmente
determinada norma da constituição, sem observância do mecanismo
do seu texto'" BARROSO' Luís
modificação
qualquer
havido
tenha
* emendas e, além disso, sem

fàrr

Roberto. Curso

de Direito Consütucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e

a

construção do novo modelo. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 20L1,p L48'
t3 lbídem,p. 150-151-. De destacar que em obra anterior o Ilmo Ministro e Constitucionalista Luís
termos: "Naturalmente' a
Roberto Barroso já expressava essaposição sobre o tema nos seguintes
de encontrar-limites' O
há
evolutiva, sem reforma da Constituição,
interpretação a interpretação
-

linguagem
é representado pelo próprio texto, pois a abertura da
diante de
estancar
devendo
absolutas,
constitucional e a polissemia de seus termos nao sao
da
e
aplicação
Roberto.Interpretação
Luís
(Destacou-se). BARROSO,

frimeiro deles

significados mínimos. [...].

-éí)
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Analisando os efeitos de mutação inaceitável, posto que vai além do que diz
a Constituição prossegue o constitucionalista:

contrariem a Constituição podem certamente
ocorrer, gerando mutações inconstitucionais. Em um cenário
de normalidade institucional, deverão ser reieitadas pelos
Poderes comnetentes e pela sociedade. se assim não correr, cria-

As mutações que

se uma situação anômala, em que o fato se sobrepõe à ao Direito. A

persistência de tal disfunção identificará a falta de normatividade
da Constituição, uma usurpação de poder ou um quadro
revolucionário, A inconstitucionalidade, deverá resolver-se, seja
por sua superação, seja por sua conversão no Direito vigente'r+
[Destacou-se).

Claro está que não é cabível, à vista de norma expressa com sentido
semântico preciso, que de acordo com os princÍpios hermenêuticos comporta uma

interpretação específica, promover-se, um sentido inovador (não viável
semanticamente, ou por via interpretativa) sob a argumento de "mutação
constitucional". Isso ocorrendo, a questão torna-se judicializável, devendo o
pretório Excelso colocar o trem constitucional de volta aos trilhos da República'
Ademais, entender-se que, por conta de alterações de outras partes de texto

constitucional, mormente a autorizaçáo para reeleição de Chefe do Poder Executivo,
poder-se-ia interpretar o dispositivo procedimental contido no § 4q do art.57 da

constituição com o mesmo sentido, i.e., a permitir a reeleição, sob a alcunha
interpretativa de "mutação constitucional", não é admissível.ls Data vênia, essa
solução interpretativa se assemelha mais a uma "amputação constitucional", pois

retira do texto da Carta Constitucional o seu verdadeiro texto, e se lhe inserem
palavras antes inexistentes, derivando daí uma estranha "prótese normativa-

constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva,
L996,p 1,39.
14 BARROSO,

LuÍs Roberto. Curso de Direito Consütucional Contemporâneo: os conceitos
fundamentais e a construção do novo modelo. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 20L1.,p LSt'
1s Também não existe , figrm da interpretação ultrassistemática, como se fosse uma espécie de
interpretação que trata ó sistema jurídico como se fosse um sistema de vasos (normas)
comunicantes, em que o nível dos vasos permanece sempre constante.
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interpretativa", ou na acepção de Luís Roberto Barroso, transcrita acima, uma
"mutação inconstitucional".

SEGUNDO PONTO

2)

O

rnxro

REMETEÀcorupErÊNcTaRESTRITA

ELABSRAÇÃo

no REGIMENTo INTERNo

SE FOR O CASO,

(unrÉnn INTERNAconronrs) xe

DE CADA UMA DAS CASAS LEGISLATIVAS? E,

eUAIS OS TIMITES NO EXERCÍC1O DESTA COrupprÊruCn?

A segunda pergunta da Consulta, acima transcrita, remete a uma questão
extremamente importante em uma República composta dos clássicos três poderes:
Executivo Legislativo e fudiciário. Enquanto o sistema dos freios e contrapesos
(checks and balances) equilibra as ações desses poderes, há também os limites de
intervenção, ou participação, de um Poder no outro, ou sobre o outro, nas medidas
de suas competências constitucionais. Analisando esses aspectos, já me manifestei
da seguinte forma:

Estado moderno, diga-se, o Estado de Direito
contemporâneo, tem como requisito básico, com o sentido de

O

garantir as liberdades e os direitos dos cidadãos, a partição dos
poderes estatais, de maneira que não sejam exercidos por uma só
pessoa ou órgão. Esses poderes consistem em dirigir o Estado
(executar leis), fazer leis e aplicá-las aos casos concretos (no
sentido de controle da observância das leis e dos direitos dos
indivíduos) e são conferidos a Poderes distintos, denominados
Executivo, Legislativo e )udiciário respectivamente. Tal divisão,
embora já tenha sido discutida por Aristóteles, na antiguidade,
resulta das concepções de Locke e Montesquieu' Essas posições
filosóficas, por vezes, são objeto de releituras, ou redefinições,
como a de Loewestein, que vê de forma diferente o problema da
repartição das atribuições dos poderes do Estado. Nota-se que
ocorre uma evolução conformativa do Estado, que faz com que

4)\_
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um processo de

"interpenetraçáo",

permeada de "controles recíprocos".

O fato é que se tem, ainda, nos Estados contemporâneos,
salvo algumas exceções, os poderes distintamente separados, com
previsão constitucional específica de como devem "trabalhar" esses
poderes e quais seus limites, configurando um sistema de "freios e
contrapesos". No Estado de Direito, é preciso que algum 619áo,
inserido em algum dos Poderes, revestido de legitimidade, dê a
palavra final sobre a aplicação do Direito, e essa incumbência é
atribuÍda ao Poder fudiciário que, via de regra, tem como entidade
máxima uma corte suprema, incumbida de pronunciar o veredito
definitivo sobre Direito constitucional, que é um Direito de cunho
eminentemente político.to

A pergunta desse segundo ponto remete precisamente a esse limite, ou
limites, i.e., a se precisar os limites de interferência de um Poder em outro, o que,
diga-se de passagem, não está sujeito a enumeração fechada (numerus clausus),
sendo passível apenas identificação e resolução caso a caso.

A delimitação dos limites da interferência do fudiciário nos outros poderes
tradicionalmente se denominou doutrina das questões políticas Qtolítícal questions
doctrine).

A doutrina identifica quais questões não podem ser revisitadas,

ou

revisadas, pelo Poder fudiciário, ou seja, não poderia o fudiciário interferir, ou
aceitar pedidos de interferência. Assim, esses casos seriam não sindicáveis, e sendo
infensos ao escrutínio judicial não se lhe aplicaria

o art.

5e, XXXV, da vigente

Constituição Federal do Brasil. Esse dispositivo corresponde ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição, que é o direito fundamental de livre acesso à justiça,
positivado como um direito público subjetivo, sendo a seguinte a redação do
referido inciso: "a lei não excluirá da apreciação do Poder fudiciário lesão ou ameaça
a

direito".

Marcos Aurélio Pereira. Sustação de atos do Poder Executivo pelo Congresso Nacional
a. 38,
com base no artigo 49, inciso V, da Constituição de 1988. Revista de Informação Legislativa,
-288.
jan/mar.
287
2002,
n. L53
P.
16 VALADÃO,

:q
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Mas retome-se a digressão sobre a doutrina das questões políticas. Essa
doutrina, na acepção modernalT, teve início nos Estados Unidos da América'
Marshall
anunciada no seminal caso Marbury v, Madisonís, quando o Chief fustice
investido de
declarou "pela Constituição dos Estados Unidos, o Presidente está
seu
certos importantes poderes polÍticos, no exercício dos quais ele pode usar
próprio poder discricionário, e é responsável apenas perante seu paÍs em seu

políticos'
caráter político e pela sua própria consciência...' Esses assuntos são
questões de
(S)endo confiada ao Executivo, a decisão do Executivo é conclusiva' As

natureza política ou que sejam, pela Constituição e pelas leis, submetidas ao
destaca
Executivo, nunca poderão ser submetidas a este tribunal.". A decisão

também que questões relacionadas

a direitos individuais não poderiam

ser

hoje, com
consideradas questões polÍticas.1e. Essa doutrina evoluiu até os dias
citado
diversos casos relevantes, sendo que Marbury v. Madison continua sendo
20 Há casos em que o tema debatido
como precedente em casos mais recentes.
governance),
corresponde ao que se denomina questão interna corporís (internal

do Congresso
ainda no âmbito da teoria das questões políticas, relativamente a atos
sempre,
norte-americano. Nessas situações: "Frequentemente, mas certamente não
governança
a Corte tem mantido que as decisões congressionais relativas à sua
interna (internal governance) não devem ser revistas pelo judiciário federal"'2l'

da doutrina (embora
Bernard Schwartz dá notícia de ocorrência que seria a primeira manifestação
inglês não conheceu
que
tribunal
um
não tecnicamente uma politicat question),no âno de 1,460, em
A commentary
Bernard'
SCHWARTZ'
um pedido do Duque de york em tema de direito sucessório' Cf'
HORBACH'
p'
apud'
462'
1963,
MacMillan,
on the Constitution of the United States. part I. New York:
governo'
de
atos
e
os
políticas
questões
as
carlos Batiste. controle Judicial da Atividade Política:
mais
tema
ao
respeito
que
diz
No
8.
abr/iun'2OOg,p'
Revista de Informação iegislativa,n.46,1.82
que a prática
noticia
autores,
diversos
em
base
com
específico da questão intería corporis,Canotilho,
a denominação de competênciato exclusive
se trata de uma tradição do direito parlamentar inglês sob
no art' 9q da Bill of Rights de 1-689'
positivado
forma
certa
se
,igrirorr" of internal proceedings,
Gories. Direito Consütucional e Teoria da Consütuição' 7a ed'
17

CANOTILHO, José Joaquim
Reimpressão. Coimbra: Almedina, 2003, p' 857'

18 Marbury v.

Madison,

u.s. (1 CranchJ 137 (1803). Disponível em

<https : //www.law.cornell.edu/supremecourt/text/

5

/ 137 >

2nd ed. New York: Aspen,
CHEREMINSKy, Erwin. constitutional Law: Principles and Policies.
é um apanhado de relevantes
2OO2,p. LZB. (o excerto citado, de tradução livre, citado nesta obra

1e

assertivas de Jonh Marshall naquela decisão)'
zo

lbÍdem,p. L29.

zt lbidem,p. 141" [tradução

livre).

Q
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Importante destacar que o tema das questões políticas é um tema controverso na
doutrina norte-amerlcana'
Feita essa sumária digressão, cumpre verificar como o tema se desenvolveu
no Brasil. Sabe-se que o início da aplicação da doutrina das questões políticas no
Brasil decorreu da experiência norte-americana (daí a importância de digressão

inicial), com proeminente atuação de Rui Barbosa, ainda no séc' XIX'22 Uma
especificidade da doutrina das questões políticas é a teoria das questões interna
questões
corporis, denominação que passou a ter no Brasil, especialmente para as
afeta ao Legislativo, i.e. aos atos levados a efeito pelo Poder Legislativo para cumprir

o

seu desiderato constitucional, Como

o

processo legislativo, processos de

impeachment, dentre outros, que remetem à regulamentação de procedimentos
internos, especialmente a partir das décadas de 1950-1960.23 Nesse perÍodo e nos

que se seguiram, o tema dos atos interna corporis foi diversas vezes levado ao
pelo senador Auro
|udiciário. cumpre destacar o MS n. 18.293/DFz+ impetrado
Andrade, à época Presidente do Senado Federal, contra ato da Mesa da Câmara do
Deputados, que dispunha que as sessões conjuntas do congresso Nacional seriam

presididas pelo

o

Vice-Presidente da República, que de outra forma seriam

presididas pelo Presidente do Senado, o impetrante (a Constituição vigente à época
dispunha que o Vice-Presidente da República exercia a função de Presidente do
Congresso Nacional). Embora o caso tenha sido prejudicado por

deixado

ter o impetrante

a função, conforme destaca fosé Teixeira, o ministro Themístocles

questões políticas e os
e.g.,HORBACH, Carlos Batiste. Controle ludicial da Atividade Política: as
p' L1''13; ARAGÂQ,
2009,
!}2-abr-jun'
n.
46,
atos de governo. Revista de Informaçao Leiistativa,
interna corporís
atos
sobre
influência
no
Brasil:
dapolíüca
Joao Caios Medeiros de. tudicializaçáo

22 Cf ,,

201'3,p' 104-105'
âo Congresso Nacional. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara,
23 Cf. TÉIXEIRA, José Elaeres Marques. A Doutrina das Questões Políücas no Supremo Tribunal
(art' 68) e de
Federal. Porto Alegre: Fabris, 200!, p. 154, Cumpre notar que as constituições de L934
redação
políticas'
questões
de
tratar
expressamente,
L937 {art.9+) prãibiam ao Judiciário,
_De
questões
de
conhecer
Poder
"É
ao
vedado
diziam:
fudiciário
coinciàente, ós dispositivos
políticas." Tal determinação não mais constou das constituições que se sucederam,
exclusivamente
até hoje.

Mandado de Segurança, Relator(a): Min. AMARAL SANTOS, Julgamento:
MS lBZg3/DF,
'Publicação:
29/08/Lg6g, Órgão julgador: Tribunal Pleno' Disponível em
o3lo4/t968,

24

htips //jurisprudencia'stf. jus'br/pages/search/siu
:

rt0t57 6 / false
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Cavalcante não se furtou de proferir o seu voto e se manifestar sobre o tema, que

resume da seguinte forma:
Segundo Themístocles Cavalcanti, à primeira vista, parecia tratarse de ato interno das duas casas do Congresso Nacional, estando
assim, excluído da apreciação judicial. Isto porque, em sendo

política a questão, vincula-se ao Princípio da Separação de Poderes.
Depois de relembrar os casos Luther v. Borden, Colagrove v. Green e
Baker v. Carr, todos julgados pela Suprema Corte dos EUA, bem
como a doutrina prevalecente do Tribunal norte-americano e no
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual " a questão deixa de ser
política, quando há um direito subjetivo a ser amparado", concluiu
por afirmar que, se "a questáo interna corporis poderia ser tida
como política, porque envolve o princípio da separação dos
poderes", havia perdido, nesse caso, essa característica, dado que o
titular de um direito subietivo a um cargo, disciplinado em norma
regimental com assento na Constituição, apresenta-se reclamando
o seu exercício.25 (ltálicos no original).

Observe-se que embora as decisões sobre o tema da Suprema Corte norteamericana ao analisarem temas de limites do Poder Executivo, do Poder Legislativo,

no exercício de determinados poderes pelos Estados, dentre outros, seja instável
como assenta a doutrina norte-americana26, o certo é que nos casos tidos como
leading
de

cases

pela doutrina, nenhum há em que a Suprema Corte dos EUA se eximiu

interferir contra disposição expressa da Constituição. Cabe lembrar o caso Powell

v. McCormackzT,

por sua semelhança com a situação presentemente em discussão.

Naquele caso a Suprema Corte norte-americana entendeu haver possibilidade de

judicialização do tema porque não se tratava de entender se

o

parlamentar

preenchia os requisitos para se manter no cargo ou não (tarefa dos parlamentares
que seria insuscetível de análise pela Corte), mas se o procedimento constitucional

utilizado era exatamente aqueles da Constituição, que se alterados por
procedimento do Parlamento, criando outros requisitos além daqueles da

2s
26

TEIXEIRA, fosé Elaeres Marques, op. cít', p. 154.
TRIBE, Lawrence. H. American Constitutional Law. 2nd ed. New York: Foundation Press, 1998, p'

996-98; CHEREMINSKY, Erwin. Constitutional Law: Principles and Policies. 2'd ed. New York:
Aspen, 2002, p. L28-129, L43-L45.
zz Àdam Clayion POWELL, Jr., et al., Petitioners, v. ]ohn W. McCORMACK et al. 395 U.S. 486 (L969).
Disponível em https://www.law.cornell,edu/supremecourt/text/395/a86#fn5-1-ref
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Constituição, deve se submeter ao escrutÍnio da Corte (trata-se de descumprimento
de normas textuais da Constituição para perda do mandato, baseada em Resolução

da Câmara dos Deputados). De ressaltar que a discussão mais complexa nesses
casos sempre recai em áreas lacunosas (como seria o caso do já mencionado
mandato tampão, apenas parafazer um paralelo.

Esse

ponto é importante porque na situação Ín casu não há que se falar em

pois
lacuna, no caso de uma sucessão normal (sem interrupção durante o mandato),

a vedação à recondução além de expressa, é a interpretação mais

adequada.

portanto, trata-se de interpretar a Constituição e não os regimentos [o que poderia
ser considerado matéria interna corporis). No presente caso, tem-se a regulação,
conforme norma da Constituição Federal, da periodicidade do procedimento de
eleição das mesas diretoras das casas legislativas, trazendo

o dispositivo

uma

expressa vedação de recondução [reeleição).

Há inúmeros casos em que o STF decidiu que se tratava de assunto interna
corporÍs e que, portanto, refugia ao julgamento da Corte, e o fez corretamente' Mas
qual
isso porque esses casos diziam respeito à interpretação do Regimento Interno,

a extensão dos seus termos etc. No caso presente não se trata de interpretar os
regimentos das Casas, mas se trata de interpretar a Constituição, e isto não é questão

interna corporis,ou questão política.

É uma questão constitucional de competência

do STF.

Em outras palavras, ao se entender que o 5 4o do art.57 da Constituição
Federal impõe a proibição de reeleição em biênios subsequentes, seja no interstício
ou não da legislatura, o que o STF faz não é interpretar os regimentos internos das
que diz
casas legislativas, é interpretar a Constituição. E se a interpretação difere do

o regimento, este se torna inaplicável, posto que inconstitucional. Eis porque
passível de sindicância o regimento interno nesta circunstância.

<'

é
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Dúvidas sobre a interpretação da Constituição não são matéria interna
que
corporis.Matéria ínterna corporis seria a interpretação do Regimento, naquilo

ele não reproduz a Constituição. Assim, nos pontos que o Regimento deve
reproduzir a Constituição, interpretá-lo, será também interpretar a Constituição, e
interpretá-lo de outra forma seria uma fraude ao texto constitucional.
que
Uma vez definido o sentido constitucional, o segundo passo é decidir em

pontos os regimentos internos devem seguir o mandamento constitucional. Esse
da
segundo passo é de resolução mais simples, pois o Regimento Interno ao tratar
pois
eleição da Mesa será inconstitucional se não seguir o texto da Constituição,
violaria o procedimento definido pela constituição para a eleição dos Presidentes
do
das Casas do poder Legislativo. Considerando-se que um deles é o Presidente
poder Legislativo (Presidente do Senado) e o outro fPresidente da Câmara dos

Deputados), o primeiro na linha sucessória do Presidente e Vice-Presidente da
geral,
República, é matéria de interesse geral. Como se trata de matéria de interesse
não se configura como matéria interna corporis'

da

A se permitir que o texto de regimento interno que define uma regra básica
eleição das mesas diretoras das Casas, que inclui a vedação ou não de reeleição,

choque de frente com um mandamento constitucional, estar-se-ia, literalmente,
da
negando vigência à constituição. Assim, o sTF, como Poder da República dotado
competência deste controle, não

o pode permitir, sob pena de o próprio

STF

uma
desobedecer também a Constituição. Dito de outro modo, seguir ou não seguir
rega constitucional não é uma questão interna corporis'

Assim, o texto contido no art. 5s, § 1s, do Regimento Interno da câmara dos
Deputados que diz:

Art. 5q Na segunda sessão preparatória da primeira sessão
legislativa de cada legislatura, no dia 1q de fevereiro, sempre que
possível sob a direção da Mesa da sessão anterior, realizar-se-á a
àt"içao do Presidente, dos demais membros da Mesa e dos
Suplentes dos Secretários, para mandato de dois anos, vedada a
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reconduçãoparaomesmocargonaeleiçãoimediatamente

subsequente. ["caput" do artigo com redação dada pela Resolução
nq 19, de2072)

considera recondução a eleição para o mesmo
cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas'
§ 2q Enquanto não for escolhido o Presidente, não se
procederá à apuração para os demais cargos' (Destacou'se)'
§ 1s Não se

o seu § 1e contraria frontalmente a
conforme
Constituição Federal e não se trata de matéria interna corporis'
Torna-se judicializável posto que

demonstrado.
não traz dispositivo semelhante'
fá o Regimento Interno do Senado Federal
conforme se lê abaixo:
Art. 59. Os membros da Mesa Serão eleitos para mandato de
dois anos, vedada a reeleição para o período imediatamente
subsequente [Const', art. 57, § 4e)'
quanto
§ 1e Na constituição da Mesa é assegurada, tanto
possível, a representação proporcional dos partidos e blocos
parlamentares que participam do Senado [Const', art' 58, § 1o)'
§ 2e Para os fins do cálculo de proporcionalidade' as
à
bancadas partidárias são consideradas pelos seus quantitativos

datadadiplomação.§3eNocasodevagadefinitiva'o

preenchimento far-se-á, dentro de cinco dias úteis, pela forma
vinte
estabelecida no art. 60, salvo se faltarem menos de cento e
dias para o término do mandato da Mesa'
os trabalhos do
§ 4o Enquanto não eleito o novo Presidente,
Senado serão dirigidos pela Mesa do período anterior'

Esse dispositivo em

si não se choca com a

constituição' Porém

a

já mencionado Parecer
interpretação oficial do Senado Federal consubstanciada no
nq

555/1998, claramente o faz quando diz em suas conclusões:
Quandoaexpressãofinaldo§49doart.5TdaConstituição

federal [assim também a do caput do art. 59 do Regimento Interno
para o
do Senado Federal) veda a recondução de membro da Mesa
está
mesmo cargo, no período imediatamente subsequente' ela
primeiro
ano
vedando a recondução de membro da Mesa eleito no
da legislatura para o período que se inicia no terceiro ano da
legislatura.

{in.
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Assim, embora o texto do Regimento Interno do Senado Federal não fira
diretamente a Constituição Federal, sua interpretação dada pela Casa o faz, e
portanto, paralelamente ao que sucede com o caso da Câmara dos Deputados, tornade
se judicial izâvel por violação frontal à Constituição Federal, não se tratando
matéria interna corPoris.
Esses aspectos e conclusões são corroborados pela jurisprudência do STF, no

sentido de que intervenção do STF é aceita no âmbito das normas constantes de
que
regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal somente no
é o caso
diz respeito àquelas em que se reproduzem normas constitucionais como
presente. Veja-se por exemplo, o MS 22.503-3/DF, em que ficou assentado

(transcreve-se da Ementa apenas a parte que importa aqui):
MS 22503-3/DF

EMENTA: [...]

t.)

Entretanto, ainda que a inicial não se refira ao § 5e do art' 60
da constituição, ela menciona dispositivo regimental com a
mesma regra; assim interpretada, chega-se à conclusão que
nela há ínsita uma questão constitucional, esta sim, suieita ao
controle iurisdicional, Mandado de segurança conhecido quanto
2.

impossibilidade de matéria constante de proposta de
emenda rejeitada ou havida por prejudicada poder ser objeto de
nova proposta na mesma sessão legislativa'ze (Destacou-se)

à alegação de

Em outra decisão, exarada no MS 22t83-6/DF, também se lê posição no
"3.2 Inexistência de
mesmo sentido, no que destaco da Ementa o seguinte excerto:

fundamento constitucional [art.S8, § 1e), caso em que a questão poderia ser
submetida ao fudiciârío."ze.No caso não havia norma constitucional expressa a dar
caso
supedâneo ao pedido. 0u seja, existindo fundamento constitucional, como no
do
22503. órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min, MARCO AURÉLIO. Redator[a)
Disponível
,.j.ãaã'rrain. rraa"unÍóldCoRRÊA, Julgamento: 08/05/1,996. Publicação 06/06/L997.

28 MS

em <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85766>
zs MS zzLB3lDF - MANDeôo-nr 5EGURANÇ"A- Relaioiial: Min. MARCo AURÉLIO

,.;;ãí",ü;úeuniCiocónnÉe;rtgrmento:

- Redator(al do
Órgãojulgador:
12112/tee7
os/04fisbíPublicação:

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&doclD=85696>
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presente, não há que se furtar à judicializaçáo da questão pelo STF. Há outras
decisões, em situações diversas, no sentido de que se reconhecer o tema como

constitucional, se admite sua judicializaçã,o,superando

a

questão da matéria Ínterna

corporÍs.30

No mesmo sentido, mas de forma mais incisiva, há doutrinadores de renome

que expressam entendimento semelhante, a exemplo fosé Afonso da Silva, com

fulcro em Hely Lopes Meirelles, reconhecendo a possibilidade de judicialização da
questão, mesmo se tratando de matéria Ínterna corporis, quando houver
questionamento sobre observância da Constituição, ou mesmo de regimento,

e

envolver direito subjetivo, conforme se lê abaixo:
Se a violação se eonsumar, como tudo indica, cabe ao Judiciário
corrigi-la. Com efeito, lembrando lição de Lopes Meirelles ("Direito

Municipal Brasileiro"), a eleição de membros da Mesa das Casas
Legislativas como ato político-administrativo interno do plenário,
embora seja "interna corporis", admite apreciação do fudiciário
quando se questionar sobre a inobservância da Carta ou do
regimento interno na sua realização. Se for arguido
descumprimento das normas, com lesão de direito de parlamentar
ou de partido (únicos que têm legitimidade para impugnar o
pleito), o Judiciário pode e deve conhecer da arguição, dando-lhe
provimento para repor a legalidade constitucional nos devidos
termos.
Todos os parlamentares e partidos com representação na
Câmara e no Senado têm direito subietivo a ser dirigidos por
uma Mesa eleita em conformidade com a Constituição.at
[Destacou-se).

Cita-se como exemplo, por serem referências da jurisprudência do STF: MS 20257 /DF - Relator:
Min. DÉCIO MIRANDA - Redator do acórdão: Min. MOREIRA ALVES - fulgamento:08/L0/1980 -

so

Publicação:27/o2/L981'-ÓrgãojuIgador:TribunalPleno.Disponívelem<

46> e MS 24831/DF http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&doclD=850
04/08/2006. Orgáo
Publicação:
22/06/2005
Relator: Min. CELSO bS Napl,Lb IulÀamento:

julgador:

Tribunal

Pleno.

Disponível

em

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=86189>
SILVÀ José Afonso. Os atuais presidentes da Câmara e do Senado podem postular a reeleição? NÂO:
Fraude à Constituição. Folha de São Paulo. Opinião. 5 de dezembro de 1998. Disponível em <

31

https: //r,vwwL.folha.uol,com.br/fsp/opiniao/fz0

5 1 29

B09.htm>
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Aspgcro ADICIoNAI DE INTERESSE Do rEMA
Ainda que se entenda que se trate de matéria interna corporis, mas não o é,
no específico caso de aplicação do 4s do art.57 da Constituição e sua reprodução
ainda assim,
nos regimentos internos das Casas legislativas do Congresso Nacional,
de
essa matéria estaria sujeita ao controle judicial. Isso porque há violações

direito

tem
subjetivo envolvido na decisão pela reeleição em sequência, pois a sociedade
parlamentares,
seu direito de ver a constituição cumprida, bem como os demais
possíveis candidatos,

Se

Veem em desvantagem, no campo polÍtico, ao competir com

quem já exerce a presidência podendo se recandidatar ao arrepio da Constituição'
ou restringindo, seu direito público subjetivo à candidatura em iguais

violando,

condições.

Neste sentido, cita-se João Aragão:
Embora os atos interna corporis abarquem os princípios de
imunidade que afastam a probabilidade de revisão judicial, não

pode essa imunidade iustificar a desobediência a direito

público subietivo. Nesse sentido, o supremo Tribunal Federal tem
repudiado a utilização de atos interna corporís pelas casas
legislativas como amparo a posturas inadequadas, ilegítimas e até
ilegais.32 fltálicos no original, destacou-seJ'

Carlos Velloso, ex-Ministro do STF, ao analisar

o tema sob a ótica

das

que
questões políticas e da matériainterna corporis, em artigo que cita casos em

atuou na Corte, também concluiu que:
concluindo a nossa exposição, poderíamos dizer que tanto as
questões políticas, como interna corporis, que ocorrem no processo
lãgislativo, se ofensivas ao direito subjetivo, público ou privado
reiativo à função do parlamentar - convindo ressaltar o direito
subjetivo público relativo à função parlamentar - sujeitam-se ao
32

ARAGÃO, |oão carlos Medeiros de.

atos
fudicialização da política no Brasil: influência sobre

Câmara' 20L3' p'
interna corpôris do Congresso NacionáI. BrasÍlia: Câmara dos Deputados, Edições
1

15.

@"

Ft.26 de 28

Mnncos AunÉllo PEnEtnn VnuoÃo
PnoressoR pB DtRstro CoNsrtructoNAL

E

TrusurÁru0

controle judicial. A submissão a esse controle, vale salientar, é
característica do Estado Democrático de Direito em que se constitui
a República Federativa do Brasil [cF, art. 1').33 [ltálicos no
original).

No presente caso, seguindo o raciocínio acima, seria violado o direito
Casas
subjetivo dos parlamentares de serem as eleições das Mesas das respectivas
mera mudança
executadas sob o pálio do texto Constitucional e não a partir de uma

regimental inconstitucional, ou mesmo uma interpretação contra a constituição,
em
feita ao talante da maioria que eventualmente controlar a Mesa de cada Casa,
detrimento da minoria.

CONCLUSÕES

Cotrct usÃo REFERENTE Ao PoNTo 1.

57, da
Sob qualquer ângulo hermenêutico que se analise o § 4e do art.
sistemático em
Constituição Federal, seja pelo aspecto histórico, seja pelo aspecto

face do sistema normativo constitucional, seja pelo aspecto, mesmo, de sua
regra de
conformidade semântica, seja pela circunstância de se tratar de uma
4e do
procedimento, a única interpretação possível é a de que o dispositivo do §
mesa
art.57 da Constituição Federal de 1988, veda a reeleição de membro da
mesma
de qualquer das Casas para o período subsequente, seia dentro da

legislatura, seia na legislatura imediatamente seguinte'

A vedação é hialina sob

qualquer Ponto de vista.

33

processo legislativo pelo Supremo
Ver, e.g., vELLOSO, Carlos Mário da silva. o controle do devido

da constituição:
Tribunal Federal. In: SAMPAIo, José Adércio Leite. (coord.)' crise e DesaÍios

perspectivas Críticas Da Teoria E Das Práticas Constitucionais Brasileiras' Belo Horizonte: Del Rey,

2004,p.279.
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Pouro 2.

Federal de 1988,
A repetição do dispositivo do § 4o do art. 57 , daConstituição

no que diz respeito à
nos regimentos internos das duas casas legislativas federais,
Esse imperativo
eleição de suas mesas diretoras é um imperativo constitucional.
inovação
constitucional tem natureza de regra de procedimento e não comporta

interpretativa regimental por não se tratar de matéria interna corporis' Os
pela via
regimentos internos não podem alterar o texto constitucional
fizerem'
interpretativa, tornando-se sujeitos ao controle pelo Poder Iudiciário se o

Ademais, no caso se trata de violação

a direito subjetivo dos demais

quem a
parlamentares e partidos polÍticos de não verem concorrer novamente
matéria interna
Constituição impede. Daí que, mesmo que se entenda como sendo
judicial dos atos que
corporis [o que não é), neste caso há que se aceder ao controle
violam esse direito subjetivo.
Este é o meu entendimento sobre o que me foi consultado

Brasília - DF, 13 de outubro de2020'
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