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Resumo: O trabalho discute a judicialização das eleições da Mesa Diretora do Congresso 

Nacional. Através de metodologia jurídico-compreensiva, ressalta de forma crítica os alcances e 

limitações do controle judicial dos atos do Poder Legislativo no sistema político e no direito 

brasileiro contemporâneo. O resgate à doutrina dos atos interna corporis, nesse contexto, tem 

redefinido a relação entre democracia e jurisdição constitucional no Brasil. 
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Abstract: The work debates the judicialization of the elections of the Governing Board of the 

National Congress. Through a comprehensive legal methodology, it critically emphasises the 

scope and limitations of judicial control of Legislative Power acts in the political system and 

contemporary Brazilian law. The rescue of the doctrine of interna corporis acts, in this regard, 

redefined the relationship between democracy and constitutional jurisdiction in Brazil. 
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Resumen: El trabajo discute la judicialización de las elecciones de la Mesa Directiva del 

Congreso Nacional. Mediante metodología jurídico-comprensiva, señala críticamente alcances y 

limitaciones del control judicial de actos del Poder Legislativo en el sistema político y en el 

derecho brasileño contemporáneo. El rescate de la doctrina de los actos interna corporis, en ese 

contexto, ha redefinido la relación entre democracia y jurisdicción constitucional en Brasil. 
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RESUMO EXPANDIDO 
 

Com a Constituição de 1988, encerra-se na história constitucional brasileira um período 

ditatorial, restritivo às liberdades individuais e silenciador das instituições democráticas. O 

Estado Democrático de Direito que surge com a promulgação da nova Carta Política 

(BONAVIDES, 2018, p. 610) estabelece, logo em seus primeiros artigos, os fundamentos do 

Estado brasileiro, com destaque para a relevância da democracia e da soberania popular como 

expressão do poder legítimo, a inarredável garantia da dignidade humana, bem como dos 

direitos fundamentais. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de instituições democráticas a partir da égide do novo 

texto constitucional é acompanhado por uma sofisticada e complexa separação de poderes, 

princípio amplamente ressignificado desde Montesquieu até a atual complexificação das formas 

políticas (BONAVIDES, 2019, p. 159), estabelecendo, para o sistema jurídico-político, um 

princípio cujo desempenho caminha com a experiência democrática, lado a lado com a 

inexorável defesa da supremacia constitucional (HORTA, 1995, p.144). 

Tais desafios para o insurgente sistema político brasileiro refletem a importância dada à 

representação democrática, à relação entre os Poderes, bem como à primazia constitucional. 

Nesse sentido, Casas Legislativas, Governos e Tribunais passam a assumir atribuições 

fundamentais na concretização dos direitos assegurados pela Constituição, e se encontram, neste 

analítico e ambicioso projeto constitucional, como vocalizadores da agenda pública brasileira 

(ABRANCHES, 1988, p.  22), num processo de densificação do Estado Democrático de Direito 

frente à complexificação das relações sociais característica do século XXI. 

Para a realização dos objetivos nela propostos, a Constituição de 1988 estabelece um 

vínculo imprescindível e sistemático entre autonomia e independência dos poderes, soberania 

popular, direitos fundamentais e preservação do sistema jurídico-político constitucional. Essa 

relação se expressou, no direito constitucional brasileiro, a partir do alargamento das funções 

inerentes ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo (ARANTES; COUTO, 2019, p. 26) e 

Judiciário, especialmente, quanto ao último, a partir de extensiva ampliação de suas 

possibilidades de controle das leis e dos atos do Poder Público, com expressiva repercussão na 

relação entre sociedade e instituições democráticas.  

Dessa forma, desde a Constituição de 1988, há um crescimento do interesse sobre o 

controle judicial de atos do Poder Legislativo (QUEIROZ FILHO, 2001), suas possibilidades e 

limitações no contexto da democracia constitucional brasileira (DANTAS; FERNANDES, 

2019). Nesse inteirim, conceitos como judicialização da política (BARROSO, 2012, p. 24), 

politização da justiça e ativismo judicial (ARGUELHES, 2014, p. 26) ilustram as tensões entre 

Direito e Política dadas pelo arranjo constitucional brasileiro. 

É de se destacar o papel das instituições para o desenvolvimento desse quadro, para 



 

      

 

além das condições dadas pelo texto constitucional que catalisam a interferência. Se reconhece, 

no comportamento dos atores instituições pós 88, constante processo de atuação (KOZICKI; 

ARAÚJO, 2015, p. 114-115), ora expansiva, ora autocontida, de contestação das atividades 

governamentais por via da decisão judicial (DAVID, 2018), que se explica pela 

indisponibilidade dos preceitos constitucionais e sua possibilidade de reivindicação através do 

Poder Judiciário, para além das possibilidades e limitações verificadas pelo marco teórico dos 

diálogos institucionais (BATEUP, 2006).  

Por outro lado, há recíproco processo de contestação do controle judicial por parte de 

atores institucionais no exercício de suas atribuições privativas e de rechaço pela atividade 

legiferante dos órgãos jurisdicionais, deficitários de legitimidade popular e de 

representatividade. Em especial, a atuação da jurisdição constitucional brasileira nas pautas do 

Poder Legislativo é reconhecida como menos esporádica e excepcional que sua jurisprudência 

assim se define. 

As relações entre o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados, o Senado 

Federal e seus parlamentares, em particular, são características desse dilema constitucional entre 

supremacia constitucional, jurisdição constitucional e soberania popular (PAULINO, 2018, p. 

134). Como paradoxo dessas interações, mostra-se corriqueiro na agenda pública nacional, 

sobretudo no momento do exercício de competências exclusivas das Casas Legislativas (como 

comissões parlamentares de inquérito, processos de impeachment, processo legislativo) a 

judicialização de suas matérias - ora por seus próprios membros - sob o fundamento da tutela de 

preceitos do Estado Democrático de Direito, como os fundamentos, princípios e regras 

constitucionais. 

 Como chave de leitura desse fenômeno, paradigmático da relação entre Direito e 

Política, registra-se na literatura constitucional a clássica doutrina dos atos interna corporis, 

expressão da autonomia e interação entre os poderes, como atos insuscetíveis de revisão por 

outra instância, por serem exclusivos à execução da economia interna e do funcionamento 

próprio das competências constitucionais dos órgãos de Estado (BERNARDES JUNIOR, 2009, 

p. 109). 

Tal doutrina passa, com a Constituição de 1988, a assumir a tônica do controle judicial 

dos atos do Poder Legislativo, sendo o principal precedente aplicado para apreciar a revisão de 

atos privativos dos parlamentos, como a interpretação de normas regimentais e a condução do 

processo legislativo. Contudo, com o aperfeiçoamento das formas de controle de 

constitucionalidade das leis e dos atos públicos pela Suprema Corte brasileira e a constante 

provocação à jurisdição constitucional para resolução de questões eminentemente políticas, há 

uma sucessiva relativização desse conceito, sobretudo pela repercussão dos preceitos 

democráticos (MOURÃO, 2016) e do devido processo legislativo (OLIVEIRA, 2016).  

Este fenômeno é, na atualidade, resgatado para uma ampla revisão do papel do Supremo 



 

  

Tribunal Federal na garantia dos preceitos constitucionais no Poder Legislativo, sua repercussão 

para a democracia. A doutrina dos atos interna corporis figura nos principais debates 

contemporâneos na judicialização de pautas políticas, com polissêmico sentido tanto no STF 

como no Congresso Nacional. 

Para analisar criticamente esse fenômeno, será utilizado como marco a eleição das 

Mesas Diretoras do Congresso Nacional, momento em que os membros do Poder Legislativo 

decidem, entre seus pares, aqueles atribuídos da gestão e condução dos trabalhos das Casas 

Legislativas, bem como da representação do Poder Legislativo perante a sociedade e os demais 

órgãos de Estado, como a Presidência do Congresso Nacional e das Mesas Diretoras da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal, com complexas consequências para a independência do 

Parlamento e sua autonomia. Como consequência, a atuação da jurisdição constitucional nesse 

processo é tema sensível de estudo (LEAL, 2019, p. 67-68), bem como fenômeno 

contemporâneo, cuja atenção foi principalmente despertada nesta legislatura, com sucessivas 

atuações do Supremo Tribunal Federal na Eleição das Mesas Diretoras do Poder Legislativo 

Federal acerca da interpretação das regras regimentais e constitucionais das Casas Legislativas 

acerca desse procedimento (BRASIL, 1970, 1989). 

É verificado, a partir desse trabalho, o sucessivo desenvolvimento, com a Constituição 

de 1988, de forte doutrina voltada ao Controle Judicial dos Atos do Poder Legislativo, sua 

filiação à possibilidade de revisão em face das normas constitucionais e de inviabilidade de 

manutenção estanque da doutrina dos atos interna corporis, em face da supremacia 

constitucional (DEL NEGRI, 2011). O Poder Legislativo, nesse sentido, não estaria resguardado 

pelo princípio da separação de poderes e pela harmonia e independência entre as funções do 

Estado brasileiro, mas deveria observar, no exercício de suas atribuições o império do direito, 

compreendido a partir do devido processo legislativo e do princípio democrático, pela 

observância dos preceitos fundamentais, do seu regimento interno e das leis (BAHIA et al, 

2018). 

Conclui-se, a partir do estudo das duas últimas eleições das Mesas Diretoras do 

Congresso Nacional (BRASIL, 2018, 2019, 2021) que, muito embora o Supremo Tribunal 

Federal aplique de forma geral a doutrina dos atos interna corporis como justificativa para 

impossibilitar o controle judicial dos atos do poder legislativo, tal como ocorreu com a edição 

do recente Tema 1.120 em sede de Repercussão Geral, a mesma doutrina vem sido utilizada em 

precedentes paradigmáticos para a relação entre os poderes como meio para justificar o controle 

dos atos do Poder Legislativo e garantir os preceitos fundamentais da Constituição. A 

problemática que envolve a incerteza em torno dos atos interna corporis permanece indefinida a 

despeito de nunca tanto discutida, de modo que a proliferação de estudos que questionam a 

indefinição acerca do tema a partir da jurisdição constitucional e as recentes experiências do 

sistema político brasileiro sobre a matéria demonstram a atualidade do debate sobre o controle 



 

      

 

judicial dos atos interna corporis e sua urgência para a democracia constitucional brasileira. 

O presente trabalho, assim, realizará um um estudo de caso sobre a judicialização da 

eleição das Mesas Diretoras do Congresso Nacional. O objetivo aqui é examinar os 

desdobramentos do controle judicial de atos interna corporis em face do papel do Supremo 

Tribunal Federal de garantia dos princípios democráticos e da separação dos poderes, frente à 

necessidade de justificação da jurisdição constitucional. Para tanto, adotará metodologia 

jurídico-compreensiva, assinalando de forma crítica os alcances e controle judicial dos atos do 

Poder Legislativo no sistema político e no direito brasileiro. Como conclusão, espera-se 

destacar a atualidade da judicialização de atos interna corporis e sua controvérsia no quadro 

político-institucional brasileiro, suscitando avanços e retrocessos perante a relação entre os 

Poderes Legislativo e Judiciário nos marcos do Estado Democrático de Direito brasileiro. 
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