
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº          , DE 2022

(Do Sr. DOMINGOS SÁVIO e outros)

Altera o art. 49 da Constituição Federal
para estabelecer competência ao Congresso
Nacional para sustar, por maioria qualificada
dos membros da Câmara dos Deputados e
do  Senado  Federal,  decisão  do  Supremo
Tribunal Federal transitada em julgado, que
extrapole os limites constitucionais.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,

nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda

ao texto constitucional:

Art.  1º  O  art.  49  da  Constituição  Federal  passa  a  vigorar

acrescido do seguinte inciso XIX:

“Art. 49..........................................................................................

.....................................................................................................

.

XIX – deliberar, por três quintos dos membros de cada Casa
legislativa, em dois turnos, sobre projeto de Decreto Legislativo
do Congresso Nacional, apresentado pela maioria absoluta dos
membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que
proponha  sustar  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  que
tenha transitado em julgado sem aprovação unânime dos seus
membros, e que extrapole os limites constitucionais.

Parágrafo único. O Decreto Legislativo a que se refere o inciso
XIX será promulgado pelo presidente do Congresso Nacional e
comunicado  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  com  vigência
imediata.” (NR)

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor na data de

sua publicação. 
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JUSTIFICAÇÃO

O estado democrático de direito  se sustenta no princípio  da

independência e harmonia entre os poderes. Para que este princípio basilar

seja assegurado é fundamental que exista respeito equilíbrio entre os poderes,

isto  se dá pelo sistema de pesos e contrapesos,  ou seja,  nenhum poder é

soberano sobre o outro. 

Uma  vez  elaborada  e  aprovadas  as  leis  pelo  legislativo  e

estando o executivo sujeito  a  observá-las e respeitá-las em sua missão de

executar as políticas públicas, ficando ao judiciário a sublime função de julgar e

assegurar o seu pleno cumprimento.

Porém não há que se falar em um “Poder Supremo” para o

judiciário,  mas  antes  em  dever  Supremo  de  assegurar  o  respeito  às  leis

elaboradas por aqueles que detém o poder que emana do povo, “o poder de

legislar em nome do povo”.

Assim, se o Supremo Tribunal Federal, de forma controversa e

sem o entendimento “unânime” de seus membros decide e julga contrariando a

ampla maioria dos representantes do povo, o estado democrático de direito é

colocado em risco

Desta forma, é fundamental que haja recurso capaz de rever a

decisão  de  afronta  a  vontade  da  ampla  maioria  do  povo  devidamente

representado no Congresso Nacional. Por esta razão, considerando o ambiente

cada dia mais tenso diante de decisões polêmicas e controversas, proferidas

muitas  vezes  por  um  indivíduo  em  detrimento  da  opinião  de  milhões  de

brasileiros.

Considerando que, da decisão de todos os demais poderes da

República em todas as instâncias cabe recursos, ficando apenas o Supremo

Tribunal Federal imune a qualquer possibilidade de revisão.

Considerando  que  não  se  coaduna  com  os  princípios

democráticos estabelecer “poderes supremos” a quem quer que seja. *C
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Considerando que a “possibilidade” de revisão de decisões que

não alcançaram a unanimidade, poderá, por um lado evitar injustiças e abusos

de  poder  se  revogadas  e,  por  outro,  fortalecer  a  convicção  do  acerto  se

mantido. 

Apresentamos a presente Proposta de Emenda à Constituição

brasileira  na  esperança  de  estarmos  fortalecendo  nossa  democracia  e

assegurando  o  justo  e  imprescindível  equilíbrio,  harmonia  e  independência

entre os poderes, essenciais à manutenção do estado democrático de direito.

Sala das Sessões, em        de                     de 2022.

Deputado DOMINGOS SÁVIO

2022-2540
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