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Resumo:  
 

A presente pesquisa busca examinar a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal acerca do controle judicial sobre o processo legislativo e 

avaliar a ocorrência mudanças paradigmáticas e semânticas.  
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2. APRESENTAÇÃO 

 

A Constituição de 1988 definiu a relação entre os Poderes com as 

notas da independência e da harmonia. Na tradição republicana, por sua vez, 

os Poderes constituem um sistema de checks and balances, de controle mútuo, 

com a finalidade de evitar que qualquer um deles se torne demasiadamente 

preponderante e, assim, evitar, ou ao menos minimizar, os riscos de abuso de 

poder, atendendo ao alerta expresso na contundente e tantas vezes citada 

frase de Lord John Action “O poder tende a corromper; o poder absoluto 

corrompe de maneira absoluta”. 

 

Nas democracias contemporâneas, pluralistas e complexas, os 

processos de integração social são fortemente dependentes da formação do 

consenso político democrático por meio da deliberação legislativa legítima. O 

Parlamento assume, então, a função de locus privilegiado de interlocução e de 

produção de legitimidade. 

 

 Paralelamente, observa-se a crescente judicialização das disputas 

políticas, as quais engendram acirrados debates e despertam dúvidas entre os 

diversos atores políticos.  

 

Conhecer as concepções semânticas que informam as decisões do 

Supremo Tribunal em sede de controle judicial sobre o processo legislativo 

permite ao Poder Legislativo desenvolver hermenêuticas adequadas ao 

ordenamento constitucional, bem como defender suas prerrogativas em face 

dos demais Poderes do Estado. 

 

Partindo dessas premissas, interessa-nos constituir um Grupo de 

Pesquisa e Extensão que analise os aspectos jurídicos da relação entre o 

Poder Legislativo e o Poder Judiciário, verificar como essa relação se dá na 

prática e o entendimento doutrinário que a embasa. 
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3. PROBLEMA 

 

O presente estudo busca: 

 

1) Identificar, selecionar e relacionar as decisões do Supremo Tribunal 

Federal acerca do processo legislativo; 

2) Identificar marcos paradigmáticos e semânticos informadores da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; 

3) Identificar conceitos fundamentais do processo legislativo, conforme 

explicitados nas decisões judiciais; 

4) Extrair, do conjunto das decisões jurisprudenciais colacionadas, 

princípios gerais e específicos do processo legislativo; 

5) Identificar o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de 

convalidação dos vícios no processo legislativo.  

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

A partir da identificação, seleção e análise das decisões judiciais 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle judicial sobre o 

processo legislativo, o presente estudo pretende oferecer aos operadores do 

direito e aos diversos atores políticos dados e parâmetros judiciais que podem 

servir de referência em sua atuação.  

  

A identificação de balizas hermenêuticas e de princípios fundamentais 

do processo legislativo é benéfica ao Poder Legislativo, na medida em que 

pode auxiliar na formulação e no exame de propostas de alterações 

regimentais e nas diversas iniciativas de racionalização dos trabalhos 

parlamentares, visando fomentar a legitimidade na deliberação política e 

contribuir para minimizar os riscos de judicialização da atuação parlamentar. 

 

A defesa das prerrogativas constitucionalmente asseguradas ao Poder 

Legislativo pode ter por fundamento uma leitura principiológica do processo 
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legislativo, pautada pelo modelo de Estado Democrático de Direito. O Supremo 

Tribunal Federal, por seu papel de intérprete da Constituição, deve aliar-se ao 

Poder Legislativo na defesa do devido processo legislativo.  

 

A adequada defesa da práxis política das Casas Legislativas, aliada à 

compreensão principiológica, instrumental e finalística do processo legislativo 

pode assentar as bases para uma teoria acerca da possibilidade de 

convalidação dos vícios do processo legislativo passíveis.  

 

 

5. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nas democracias contemporâneas, o caráter democrático das decisões 

políticas e a própria legitimidade do direito tem origem no processo de 

produção de normas jurídicas. 

 

Para Jürgen Habermas:  

 

“o processo democrático, que possibilita a livre flutuação de temas e de 

contribuições, de informações e argumentos, assegura um caráter 

discursivo à formação política da vontade, fundamentando, deste 

modo, a suposição falibilista de que os resultados obtidos de acordo 

com esse procedimento são mais ou menos racionais”1 

 

As regras do processo legislativo devem ser coerentes com o modelo 

democrático eleito pela Constituição como, por exemplo, preconiza Ely (1980), 

para quem o processo legislativo deve universalizar a oportunidade de 

participação nos processos políticos, com respeito aos princípios de igualdade 

e às minorias.  

 

A análise qualitativa das decisões judiciais sobre o processo legislativo 

e como isso afeta a vida interna das Casas Legislativas, possibilitam 

                                                           
1
 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre a Faticidade e a Validade, v.I, p. 310. 
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estabelecer parâmetros e delimitar o campo das relações jurídicas entre o 

Legislativo e o Judiciário na teoria (doutrina) e na prática. 

 

Não é preciso destacar a importância que essas relações jurídicas 

assumem na moderna democracia. Temas como a judicialização da política, 

em que se enfrentam o direito das minorias e a possibilidade de alteração de 

decisões tomadas pela maioria pela via judicial, e o denominado ativismo 

judicial, em que o Poder Judiciário avança além das normas já existentes, na 

busca de garantir os direitos constitucionalizados, mostram a importância de se 

pesquisar a fundo como essas relações se dão e quais os seus fundamentos 

jurídicos, que embasam a ação dos seus agentes políticos. 

 

6. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

 

- Explicitar as bases principiológicas que norteiam o processo legislativo, 

segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Identificar, relacionar e selecionar as decisões proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de controle judicial sobre o processo legislativo. 

 

- Identificar princípios do processo legislativo ajustados ao marco do Estado 

democrático de Direito. 

 

- Investigar as bases da possibilidade de convalidação de vícios do 

processo legislativo, segundo entendimento jurisprudencial. 
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7. METODOLOGIA 

 

As pesquisas farão uso, fundamentalmente, da Internet, no sítio do 

STF, e a Câmara dos Deputados possui excelente acervo de publicações sobre 

as matérias objetos da revisão da literatura, com acesso a outras bibliotecas 

por meio da Rede Rvbi. 

 

A pesquisa é de natureza qualitativa e adota como metodologia a 

análise documental de tipo semântica. Para Richardson (1999, 228), a análise 

documental é “a observação que tem como objeto não os fenômenos sociais, 

quando e como se produzem, mas as manifestações que registram estes 

fenômenos e as idéias elaboradas a partir deles”.  

 

No caso, além dos estudos específicos sobre temas de processo 

legislativo, serão analisadas as normas constitucionais e legais que versam 

sobre processo legiferante, os regimentos internos de ambas as Casas do 

Congresso Nacional e de outros países, bem como questões de ordem, 

consultas, acordos e praxis parlamentar, bem como normas internas e 

administrativas atinentes à tramitação de proposições legislativas, de forma a 

prover substrato para identificação de princípios norteadores e estruturantes do 

processo legislativo. Desse modo, a proposta metodológica desta investigação 

pretende, em consonância com a lição de Richardson (1999, 232), atender aos 

quatros princípios básicos do processo de amostragem: exaustividade, 

representatividade, homogeneidade e adequação. 

 

 

8. CRONOGRAMA 

 

A pesquisa será desenvolvida em quatro fases com duração total de 

trinta meses. 

 

A primeira fase, com duração de seis meses, consiste no 

levantamento, leitura e fichamento das decisões judiciais proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal. 
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A segunda fase terá por objetivo selecionar artigos relativos ao marco 

conceitual e avaliar da adequação da bibliografia inicial que embasará o 

processo posterior de análise dos dados. A segunda fase terá duração de três 

meses. 

 

A terceira fase destina-se à análise das decisões judiciais 

colacionadas, a fim de extrair os princípios fundamentais reconhecidos e pelo 

Supremo Tribunal Federal, bem como identificar, parâmetros e conceitos 

firmados sobre os limites constitucionais e jurídicos em geral da atuação do 

Poder Legislativo; o estatuto jurídico dos Regimentos Internos das Casas 

Legislativas e das decisões em Questões de Ordem; o entendimento jurídico 

acerca dos direitos da minoria no Legislativo; o estudo de casos sobre o 

cumprimento de decisões judiciais do STF pela Câmara e pelo Senado. Para 

realização desse levantamento e análise preliminar, é previsto o prazo de nove 

meses. 

 

Na fase final de desenvolvimento do trabalho, serão colacionados os 

textos pesquisados e o referencial teórico e doutrinário. Este momento terá 

duração de seis meses, sendo os últimos dois reservados à redação de artigos 

para exposição das conclusões levantadas nas frentes de investigação. 

 

Serão realizadas reuniões quinzenais para estudo e revisão dos 

pressupostos teóricos e discussão dos dados levantados e conclusões. 
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