
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 36.442 DISTRITO 
FEDERAL

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES

IMPTE.(S) : JANDIRA FEGHALI E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI 
ADV.(A/S) :PAULO MACHADO GUIMARAES 
IMPDO.(A/S) :PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, 
impetrado pela Deputada Federal Jandira Feghali e outros, contra ato do 
Presidente da Câmara dos Deputados consubstanciado na negativa do 
Requerimento do pedido de suspensão da tramitação da PEC 6/2019 por 
20 dias.

Os  impetrantes  afirmam,  em síntese,  que  alteração  do  regime de 
repartição  para  o  regime  previdenciário  de  capitalização  acarretaria 
necessariamente  renúncia  de  receitas,  motivo  pelo  qual,  conforme 
disposto  no  art.  113  do  ADCT,  seria  necessária  a  apresentação  da 
estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. 

Entretanto, salientam que, diante da negativa de apresentação dos 
referidos  cálculos  pelo  Governo,  seria  indispensável  a  suspensão  da 
tramitação da PEC 6/2019 pelo prazo de 20 dias, nos termos do art. 114 do 
ADCT.

Sustentam  que,  por  esse  motivo,  foi  formulado  requerimento 
assinado por 1/5 dos membros da Câmara dos Deputados ao Presidente 
da Mesa Diretora da Casa Legislativa, que indeferiu o pedido.

Daí  a  presente  impetração,  na  qual  aduzem  violação  ao  devido 
processo  legislativo,  ao  admitir-se  a  tramitação  de  PEC  sem  a 
apresentação de documentação constitucionalmente obrigatória.

Apontam ainda que a negativa do Governo em apresentar as citadas 
estimativas  de  impacto  orçamentário  violaria  os  princípios  da 
publicidade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por  fim,  requerem a  concessão  de  medida  liminar,  nos  seguintes 
termos:

“(i) o deferimento de medida liminar,  inaudita altera pars, 
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para que seja determinada a imediata suspensão da tramitação 
da PEC n.º  06/2019,  não se permitindo a  prática  de nenhum 
outro  ato  ou,  pelo  menos,  de  qualquer  nova  deliberação  em 
sede  de  qualquer  Comissão  e  mesmo  do  Plenário,  até  o 
julgamento definitivo do presente Mandado de Segurança, ou 
até que sejam apresentadas, pelo Proponente da referida PEC, 
as estimativas de impacto orçamentário-financeiro e os estudos 
(dados econômicos, sociais e fáticos/empíricos em geral, além 
de  pareceres  técnicos)  que  supostamente  a  embasaram,  para 
análise  de  sua  compatibilidade  com  o  Novo  Regime  Fiscal, 
instituído  pela  Emenda  Constitucional  n.º  95/2016,  como 
constitucionalmente exigido pelos arts. 113 e 114 do ADCT da 
CF/88;

(i.1)  subsidiariamente,  caso  indeferida  a  suspensão  da 
tramitação  da  PEC  06/2019,  até  a  apresentação  da 
documentação  constitucionalmente  obrigatória  em  questão, 
requer-se  concessão  segurança  para  que  seja  determinada  a 
suspensão da tramitação da referida PEC n.º 06/2019 por vinte 
dias, nos estritos termos do art. 114 do ADCT da CF/88, para 
aferição  de  sua  compatibilidade  com o  Novo  Regime Fiscal, 
instituído pela Emenda Constitucional n.º 95/2016”. 

No mérito, pedem a concessão definitiva da segurança para:

“(iv.1)  confirmar  a  liminar  anteriormente  deferida, 
anulando-se  a  sessão  e  a  deliberação  da  Comissão  de 
Constituição, Justiça e Cidadania realizada no dia 23.04.2019 e 
suspendendo  tramitação  da  PEC  n.º  06/2019  até  que  seu 
Proponente apresente as estimativas de impacto orçamentário-
financeiro da mesma e os estudos (dados econômicos, sociais e 
fáticos/empíricos  em  geral,  além  de  pareceres  técnicos)  que 
supostamente  a  embasaram,  para  análise  de  sua 
compatibilidade  com  o  Novo  Regime  Fiscal,  instituído  pela 
Emenda Constitucional n.º 95/2016, como constitucionalmente 
exigido pelos arts. 113 e 114 do ADCT da CF/88 e pelo princípio 
constitucional  da  publicidade  dos  atos  do  Poder  Público, 
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especialmente  (mas  não  exclusivamente),  sobre  referidos 
estudos, os dados relativos à expectativa de economia em cada 
item da Reforma (quanto se economizará com cada restrição de 
direito de aposentadoria de cada grupo social em questão), bem 
como  as  provas  ou  fundamentos  fáticos  que  geram  essa 
expectativa (cálculos realizados a partir de estudos realizados 
etc);

(iv.1.1) subsidiariamente, caso indeferida a suspensão da 
tramitação  até  a  apresentação  da  documentação 
constitucionalmente obrigatória em questão, requerse concessão 
segurança para que seja determinada a suspensão da tramitação 
da PEC n.º 06/2019 por vinte dias, nos estritos termos do art. 114 
do ADCT da CF/88, para aferição de sua compatibilidade com o 
Novo Regime Fiscal, instituído pela Emenda Constitucional n.º 
95/2016;

(iv.2)  caso  indeferida  a  liminar  e  não  tenha  sido 
promulgada  a  emenda  constitucional  objeto  desta  PEC  n.º 
06/2019,  (requer-se)  sejam  declaradas  nulas  as  deliberações 
anteriormente realizadas, determinando-se novo procedimento 
perante a  Comissão de Constituição,  Justiça  e  Cidadania  e  a 
Comissão Especial (se já nelas aprovadas), bem como quaisquer 
outras etapas procedimentais de cunho deliberativo, impedindo 
a  continuidade  de  sua  tramitação  até  que  seu  Proponente 
apresente as estimativas de impacto orçamentário-financeiro da 
mesma  e  os  estudos  (dados  econômicos,  sociais  e 
fáticos/empíricos  em  geral,  além  de  pareceres  técnicos)  que 
supostamente a embasaram, como constitucionalmente exigido 
pelos  arts.  113  e  114  do  ADCT  da  CF/88  e  pelo  princípio 
constitucional  da  publicidade  dos  atos  do  Poder  Público, 
especialmente  (mas  não  exclusivamente),  sobre  referidos 
estudos, os dados relativos à expectativa de economia em cada 
item da Reforma (quanto se economizará com cada restrição de 
direito de aposentadoria de cada grupo social em questão), bem 
como  as  provas  ou  fundamentos  fáticos  que  geram  essa 
expectativa (cálculos realizados a partir de estudos realizados 
etc), refazendo-se todas as fases de tramitação legislativa, para 

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 099A-0927-00F0-A6F0 e senha AB8D-4142-76E9-3774



MS 36442 MC / DF 

que  os(as)  parlamentares  possam  levar  em  consideração 
referida  documentação,  na  medida  em  que  indispensável  ao 
devido  processo  legislativo  (que tem exigências  substantivas, 
não  sendo  mero  rito  despido  de  substância),  por  força  dos 
citados dispositivos constitucionais.

(iv.2.1)  subsidiariamente,  caso  indeferida  a  proibição  de 
tramitação  até  a  apresentação  da  documentação 
constitucionalmente  obrigatória  em  questão,  requer-se 
concessão segurança para que, também anulando-se as etapas 
deliberativas já realizadas, cf. pedido anterior, seja impedida a 
tramitação  da  PEC  n.º  06/2019  por  vinte  dias,  nos  estritos 
termos do art.  114 do ADCT da CF/88,  para aferição de sua 
compatibilidade  com  o  Novo  Regime  Fiscal,  instituído  pela 
Emenda Constitucional n.º 95/2016”.

Decido.
Registro,  a  princípio,  que  a  concessão  de  medida  liminar  em 

mandado  de  segurança  dá-se  em  caráter  excepcional,  em  razão  da 
configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Com  efeito,  é  necessária  a  conjugação  dos  dois  requisitos: 
fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito 
possa  resultar  na  ineficácia  da  medida,  caso  seja  apenas  concedido  o 
pedido ao final da tramitação do writ (periculum in mora).

No caso dos autos, não verifico, a princípio, a presença dos referidos 
requisitos a dar ensejo à concessão da liminar.

Explico.
Se  é  certo  que  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal 

reconhece a possibilidade de avançar na análise da constitucionalidade da 
administração ou organização interna das Casas Legislativas, também é 
verdade que isso somente tem sido admitido em situações excepcionais, 
em que há flagrante desrespeito ao devido processo legislativo ou aos 
direitos e garantias fundamentais.

Ao mesmo tempo, em razão de não ter o mandado de segurança um 
espectro  de  apreciação  e  de  eficácia  decisória  tão  abrangente,  quando 
comparado ao  que comumente  a  jurisdição constitucional  faz  uso  por 
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meio do controle  concentrado de constitucionalidade,  é  necessário  um 
maior rigor de apreciação e um cuidado redobrado para o seu cabimento 
e, inclusive, para o deferimento de medidas liminares em casos como o 
presente,  em que se vislumbra um elevado potencial  de tensão para a 
harmonia  e  independência  dos  Poderes.  A  feição  do  presente  caso, 
inclusive,  parece  exigir  maior  reflexão  acerca  dos  limites  do  uso  do 
mandado de segurança pelo parlamentar, para evitar o uso abusivo que 
pode ser exercido por outras vias processuais.

No caso dos autos, o Presidente da Câmara dos Deputados indeferiu 
requerimento formulado por 1/5 dos membros da Casa Legislativa que 
pretendia  a  suspensão  da  tramitação  da  PEC 6/2019,  por  20  dias,  nos 
seguintes termos:

“Passo a análise do Requerimento em epígrafe, o que faço 
com fundamento nas premissas assentadas quando da decisão 
de  matéria  semelhante,  no  âmbito  do  Requerimento  n. 
5.925/2017, do Deputado Arnaldo Faria de Sá. Tal como ocorreu 
naquela  oportunidade,  verifico  que  dos  dois  requisitos 
constitucionais  necessários  para  embasar  o  conhecimento  do 
pedido  formulado,  apenas  um  se  encontra  presente.  Há  a 
subscrição  por  um  quinto  dos  membros  da  Câmara  dos 
Deputados,  conforme exige  o  art.  114 do ADCT.  Contudo,  a 
proposição cuja suspensão é requerida, por si só, não acarreta 
aumento  de  despesa  ou  implica  em  renúncia  de  receita, 
diferentemente do que alegam os autores. Conforme assentado 
na decisão adotada no Requerimento n. 5.925/2017, mencionado 
acima, não se aplica o dispositivo diante de proposição em que 
se  observe  apenas  ‘efeitos  financeiros  incertos  e 
indeterminados’,  a  serem  suportados  pelo  Poder  Público. 
Outrossim,  a  perspectiva  orçamentária  com  a  aprovação  da 
proposição,  tendo em conta o conjunto de suas medidas,  é a 
diminuição, e não aumento de despesas. 

Mais importante, por uma questão lógica, não se admite a 
suspensão a que se refere o art. 114 quando a matéria ainda está 
por ser instruída pela Comissão competente para analisar seus 
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aspectos financeiros e orçamentários. No caso, a PEC n. 6/2019 
ainda se encontra pendente de parecer da Comissão Especial, 
que, nos termos do art. 202, § 2º, do RICD, é competente para 
enfrentar  a  matéria  em  todos  os  seus  aspectos.  Carece  de 
qualquer sentido prático suspender a tramitação da proposta 
por vinte dias para permitir  que a Comissão faça o que fará 
naturalmente no curso de seu trabalho, com prazo bem superior 
(40 sessões). 

Por  fim,  registro  que  o  requerimento  foi  protocolado 
enquanto a matéria ainda tramitava no âmbito da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, à qual, nos termos do art. 
202, caput, tem competência para resolver exclusivamente sobre 
a  admissibilidade  da  proposição,  isto  é,  para  analisar  a 
ocorrência  de  eventual  violação  a  cláusulas  pétreas.  Não  há 
dúvida  de  que  uma  suposta  incompatibilidade  da  PEC  n. 
6/2019  com  o  Novo  Regime  Fiscal  (objeto  do  requerimento 
previsto no art. 114 do ADCT) fugiria ao escopo das atribuições 
daquele colegiado, razão pela qual o requerimento se mostra 
também extemporâneo”. 

Os impetrantes aduzem que tal indeferimento teria violado o devido 
processo  legislativo,  previsto  nos arts.  113 e  114 do ADCT,  que assim 
prescrevem:

“Art.  113.  A  proposição  legislativa  que  crie  ou  altere 
despesa  obrigatória  ou  renúncia  de  receita  deverá  ser 
acompanhada  da  estimativa  do  seu  impacto  orçamentário  e 
financeiro”.

“Art. 114. A tramitação de proposição elencada no caput 
do art. 59 da Constituição Federal, ressalvada a referida no seu 
inciso V, quando acarretar aumento de despesa ou renúncia de 
receita, será suspensa por até vinte dias, a requerimento de um 
quinto  dos  membros  da  Casa,  nos  termos  regimentais,  para 
análise de sua compatibilidade com o Novo Regime Fiscal”.
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Na  hipótese,  sem  prejuízo  de  melhor  análise  por  ocasião  do 
julgamento  de  mérito,  não  vislumbro  violação  flagrante  ao  processo 
legislativo estabelecido na Constituição Federal por parte da autoridade 
coatora a dar ensejo à concessão da liminar.

Isso  porque  não  restou  comprovado  nos  autos,  nesse  primeiro 
momento,  de  que  forma  a  alteração  do  regime  de  repartição  para  o 
regime  de  capitalização  implicaria  a  criação  ou  alteração  de  despesa 
obrigatória  ou  renúncia  de  receita,  já  que,  conforme  salientado  pelo 
Presidente Rodrigo Maia, a perspectiva orçamentária com a aprovação da 
proposição, tendo em conta o conjunto de suas medidas, é a diminuição, e 
não aumento de despesas.  Além disso,  como também assegurado pela 
autoridade coatora, seria a Comissão Especial competente para enfrentar 
a matéria em todos os seus aspectos.

Por fim, não verifico a presença do periculum in mora, uma vez que a 
proposição em questão ainda possui um longo caminho, sendo passível 
de inúmeras emendas, debates e discussões. Por outro lado, parece-me 
que o deferimento prematuro da medida poderia configurar ingerência 
indevida  do  Poder  Judiciário  no  Poder  Legislativo,  hipótese  nociva  à 
separação de poderes.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para apresentar  informações  no 

prazo legal e dê-se ciência à Advocacia-Geral da União.
Prestadas as informações ou decorrido o prazo legal, abra-se vista à 

Procuradoria-Geral da República.

Publique-se. 
Brasília,  26 de abril de 2019.

Ministro GILMAR MENDES

Relator
Documento assinado digitalmente
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