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INTRODUÇÃO

OS	30	ANOS	DA	CONSTITUIÇÃO	E	UMA
ODE	À	JURISDIÇÃO	CONSTITUCIONAL:
ELEMENTOS	PRÉ-COMPREENSIVOS

À	guisa	de	apresentação	pelo	Autor

I.	 No	 dia	 6	 de	 outubro	 de	 1988,	 fiz	 meu	 primeiro	 controle	 difuso	 de
constitucionalidade	 tendo	 por	 base	 a	 parametricidade	 da	 recém-promulgada
Constituição	 cidadã.	 Como	 Promotor	 de	 Justiça,	 recebi	 um	 conjunto	 de
processos	judicialiformes	vindos	da	Polícia	Civil.	Com	efeito,	à	época	do	regime
militar,	foi	editada	a	Lei	4.611,	pela	qual	os	crimes	previstos	nos	arts.	121,	§	3º,	e
129,	 §	 6º,	 do	 Código	 Penal,	 teriam	 seus	 processos	 sob	 o	 rito	 sumário.	 O	 que
acontecia	era	que	o	delegado	era,	ao	mesmo	tempo,	policial,	promotor	e	juiz.	De
imediato,	suscitei	o	controle	difuso	ao	juiz	da	Vara	no	município	de	Panambi/RS,
que,	depois	de	muita	discussão,	atendeu	ao	meu	pedido.	Deixou	de	aplicar	a	Lei
4.611	 e	 aplicou	 a	 Constituição.	 Dali	 em	 diante,	 esses	 procedimentos
judicialiformes	 deixavam	 de	 existir	 na	 Comarca.	 O	 titular	 da	 ação	 penal,	 o
Ministério	Público,	passou	a	ter	o	domínio	dos	inquéritos,	começando,	inclusive,
a	participar	ativamente	de	uma	espécie	de	controle	externo	da	atividade	policial,
em	obediência	ao	art.	129,	VII,	da	Lei	Maior.	Dia	desses,	em	painel	realizado	na
Ajuris-RS	em	curso	de	atualização	para	juízes,	o	Desembargador	Conrado	Kurtz,
que	 passou	 pela	 Comarca	 de	 Panambi	 quando	 juiz	 de	 instância	 intermediária,
lembrou	que	 encontrou,	muitos	 anos	depois	 de	1988,	 um	processo	 judicial	 em
que	eu	participara	da	oitiva	de	testemunhas	de	indiciado	na	fase	do	inquérito	na
Delegacia	de	Polícia.

II.	Minha	ortodoxia	constitucional	começou	ali,	no	dia	seguinte	à	promulgação
da	 Constituição.	 E	 por	 esse	 caminho	 venho	 trilhando	 dia	 a	 dia,	 lutando	 pela



preservação	do	grau	de	autonomia	do	Direito	minimamente	necessário	para	que
os	predadores	externos	e	internos	não	façam	soçobrar	o	direito	legislado,	desde
que,	 é	 claro,	 esteja	 em	 conformidade	 com	 a	 Constituição.	 Por	 isso,	 tenho
insistido	 nos	 seguintes	 pontos:	 Direito	 não	 é	 moral.	 Direito	 não	 é	 sociologia.
Direito	é	um	conceito	interpretativo	e	é	aquilo	que	é	emanado	pelas	instituições
jurídicas,	 sendo	 que	 as	 questões	 a	 ele	 relativas	 encontram,	 necessariamente,
respostas	 nas	 Leis,	 nos	 princípios	 constitucionais,	 nos	 regulamentos	 e	 nos
precedentes	 que	 tenham	 DNA	 constitucional,	 e	 não	 na	 vontade	 individual	 do
aplicador.	 Ou	 seja,	 ele	 possui,	 sim,	 elementos	 (fortes)	 decorrentes	 de	 análises
sociológicas,	morais	 etc.	Só	que	 estas,	 depois	que	o	Direito	 está	posto	–	nesta
nova	perspectiva	(paradigma	do	Estado	Democrático	de	Direito)	–,	não	podem
vir	a	corrigi-lo.

III.	Nestes	30	anos,	houve	–	e	continua	a	haver	–	uma	enorme	dificuldade	de	nos
livramos	 dos	 fantasmas	 do	 passado.	 Em	 face	 do	 predomínio,	 anterior	 à
Constituição,	 de	 um	 formalismo	 sustentado	 no	 positivismo	 legalista	 (clássico),
os	primeiros	 anos	de	vigência	da	Constituição	 foram	palco	de	uma	 invasão	de
posturas,	 teses	 e	 teorias	 que	 visavam	 matar	 o	 velho	 inimigo	 até	 então
identificado:	 o	 juiz	 boca	 da	 lei,	 que	 representava,	 no	 imaginário	 jurídico,	 o
positivismo	que	atravessara	o	século	XIX	e	ingressara	no	século	XX.	E	o	lema
passou	a	ser:	“com	a	nova	Constituição,	morreu	o	juiz	boca	da	lei	e	nasceu	o	juiz
dos	 princípios”.	 Não	 haveria	 mais	 subsunção.	 “Sentença	 vem	 de	 ‘sentire’”,
dizia-se	aos	quatro	ventos.	O	novo	tempo	passara	a	 ter	como	protagonista	uma
coisa	 chamada	 “valores”,	 com	 o	 fundamento	 de	 que,	 superado	 o	 positivismo,
agora	 tínhamos	 que	 argumentar	 para	 sustentar	 o	 juiz	 protagonista.	 Claro:
desamarrado	da	subsunção,	como	que	a	lembrar	os	voluntarismos	da	Escola	do
Direito	Livre	ou	da	Livre	Investigação	Cientifica,	nossa	doutrina	passou	a	dar	a
alforria	 para	 a	 livre	 criação	 do	 Direito,	 como	 se	 a	 nova	 Constituição	 não
apontasse	exatamente	para	o	contrário:	agora,	precisávamos	fazer	cumpri-la,	sem
que	isso	significasse	“ser	positivista”.1



IV.	 As	 práticas	 jurídicas	 de	 então	 (ensino,	 doutrina	 e	 jurisprudência)	 –
problemática	 que	 se	 estende	 até	 os	 dias	 de	 hoje	 –,	 ainda	 atreladas	 ao	 velho
imaginário	de	predominância	formalista,	misturavam	diversas	posturas,	que	mais
serviam	 para	 justificar	 o	 solipsismo	 judicial.	 Esse,	 aliás,	 era	 o	 paradoxo,	 que,
todavia,	ainda	não	foi	superado:	embora	a	cultura	jurídica	estivesse	contaminada
por	 um	 formalismo	 que,	 de	 certo	 modo,	 reproduzia	 elementos	 exegéticos,	 ao
mesmo	 tempo,	 mesclava-se	 com	 mecanismos	 despistadores,	 como	 o
discricionarismo	 e	 o	 livre	 convencimento,	 tendo	 fértil	 terreno	 nas	 escolas
instrumentalistas	 no	 processo	 civil	 (herança	 do	 solipsismo	 de	 Büllow	 e	 dos
processualistas	que	o	seguiram)	e	no	inquisitivismo	no	processo	penal.

V.	 Tudo	 isso	 pode	 ser	 traduzido	 do	 seguinte	 modo:	 a	 promulgação	 da
Constituição	enfrentou	uma	longa	caminhada,	cheia	de	percalços:	do	formalismo
civilista	conservador	(e	autoritário),	que	insistia	em	interpretar	a	Constituição	a
partir	da	lei,	para	uma	tardia	jurisprudência	dos	valores	(recepcionada,	aliás,	no
marco	 do	 velho	 culturalismo	 jurídico	 realeano,	 não	 menos	 conservador	 e
autoritário),	que	despreza(va)	a	lei	e	reduz(ia)	a	Constituição	a	valores	abstratos.
A	intenção	inicial	poderia	até	ser	boa;	afinal,	a	teoria	até	então	usada,	de	modo
distorcido	 ou	 não,	 para	 tratar	 da	 normatividade	 constitucional,	 era	 a	 da
aplicabilidade	das	normas	constitucionais	de	José	Afonso	da	Silva,	que	nega	o
caráter	normativo	dos	princípios.

VI.	Todavia,	trocar	o	velho	formalismo	por	uma	Jurisprudência	de	valores	tardia
(difícil	 dizer	 e	 aquilar	 o	 estrago	 feito	 pelas	 mixagens	 das	 diversas	 teses	 e
posturas	 empiristas-vo-luntaristas	 que	 se	 sucederam	 pós-1988)	 contribuiu	 para
que	 não	 se	 consolidasse	 uma	 nova	 teoria	 da	 decisão	 que,	 rompendo	 com	 o
privatismo,	respeitasse	a	Constituição	como	norma.2

VII.	 Dito	 de	 outro	 modo,	 promulgada	 a	 Constituição,	 ocorreu	 uma	 corrida
buscando	mecanismos	que	 implementassem	um	novo	“juiz	dos	princípios”	que
pudesse	“derrotar”	o	juiz	“boca	da	lei”,	sem	que	a	doutrina	explicasse	o	que	era
isto	 –	 o	 princípio	 (isso	 é	 dito	 até	 hoje,	 quando	 ainda	 se	 repete	 o	 enunciado



performativo	 de	 que	 “princípios	 são	 valores”).	 Parcela	majoritária	 da	 doutrina
mais	apostou	em	seguir	o	que	a	jurisprudência	passou	a	dizer;	isto	é,	em	vez	de
prescrever	 o	 sentido	 da	 normatividade	 da	 Constituição,	 contentou-se	 em
legitimar	o	uso	de	um	ainda	embrionário	ativismo	que	foi	se	forjando	a	partir	do
início	dos	anos	90.

VIII.	 No	 âmbito	 do	 Direito	 Constitucional,	 foi	 sendo	 formatado	 o
constitucionalismo	da	efetividade,	uma	mistura	de	realismo	jurídico	e	altas	doses
de	 subjetivismo,	 dependendo	 do	 protagonismo	 judicial	 em	 doses	 equiparáveis
àquilo	que	Bülow	reivindicava	dos	juízes	alemães	para	a	importação	do	direito
romano	naquele	 fim	de	século	XIX.	Sem	dúvida,	era	sedutor	ver	determinados
juízes	 e	 tribunais	 assumirem	 a	 vanguarda	 da	 implementação	 dos	 direitos
constitucionais,	coisa	que	não	se	via	antes	da	Constituição.	Não	esqueçamos	que,
no	 ancien	 régime	 decorrente	 do	 Golpe	 Militar	 de	 1964,	 os	 juristas	 críticos
buscávamos	um	acionalismo	 judicial,	 a	partir	de	 teses	 alternativistas	 (baseadas
na	filosofia	da	linguagem	ordinária	e,	basicamente	–	ainda	que	implicitamente	–
nos	 realismos	 jurídicos	 escandinavo	 e	norte-americano)	 e	 em	 teorias	marxistas
que	descontruíam	o	establishment	jurídico-político-dogmático.	Só	que,	uma	vez
promulgada	 a	 Constituição,	 esse	 acionalismo	 poderia	 ser	 prejudicial	 –	 como
acabou	sendo	–	dependendo	do	modo	como	se	colocava	o	papel	do	Judiciário.

IX.	 Com	 efeito,	 nos	 primeiros	 anos,	 começou	 a	 florescer	 a	 tese	 advinda	 do
constitucionalismo	 alemão	 e	 seus	 derivativos	 espanhol	 e	 português,	 pela	 qual
uma	constituição	do	tipo	compromissório	representava	um	deslocamento	do	polo
de	legitimidade	em	direção	ao	Judiciário	–	esquecendo-se,	porém,	toda	a	história
institucional	que	apontava	para	o	perigo	em	se	apostar	em	um	Judiciário	forjado
em	 um	 imaginário	 no	 qual	 predominantemente	 se	 raciocinava	 a	 partir	 da
dicotomia	“positivismo-jusnaturalismo”	ou	“juiz	boca	da	lei-juiz	dos	princípios”.

X.	De	minha	parte,	 embora	 concordasse	 com	a	 tese	de	que,	de	 fato,	havia	um
deslocamento	forte	do	polo	de	tensão	em	favor	do	Judiciário	(ou	dos	Tribunais
Constitucionais),	 sempre	 coloquei	 desconfiança	 para	 com	 o	 protagonismo



judicial.	Por	isso,	sempre	estive	afastado	do	Direito	Alternativo,	embora	tivesse
participado	de	congressos	e	seminários	tratando	da	temática.3	É	evidente	que	nos
primeiros	 anos	 era	 necessário	 absorver	 esse	 novo	 paradigma	 constitucional	 e
fazer	 a	 transição	 de	 um	 imaginário	 jurídico	 que	 desconhecia	 o	 significado	 de
Constituição	 em	 direção	 ao	 Estado	 Constitucional.4	 Lembremos	 que,	 no
Regime	 Militar,	 tivemos	 a	 Carta	 de	 1967	 determinada	 pelos	 militares	 e,	 em
1969,	o	“golpe	dentro	do	golpe”,	com	a	EC	1	–	outorgada	de	acordo	com	o	AI-5.
Nem	sequer	havia	a	disciplina	de	Direito	Constitucional	na	maioria	dos	cursos
jurídicos.	Daí	sempre	a	pergunta	que	fazia	em	textos,	palestras	e	salas	de	aula:
como	olhar	o	novo	com	os	olhos	do	velho?	O	novo	tinha	enormes	dificuldades
de	nascer,	porque	o	velho	teimava	em	não	morrer.

XI.	É	induvidoso	que,	no	começo	da	era	pós-88,	o	velho	ranço	formalista	ainda
resistia	à	aplicação	da	própria	Constituição	–	como	se	uma	lei	infraconstitucional
pudesse	 sobreviver	 sem	 uma	 devida	 filtragem	 hermenêutico-constitucional	 –,
problemática	bem	denunciada	nas	teses	garantistas	de	Ferrajoli.	Vigência	não	é
igual	a	validade	–	eis	um	ponto	fulcral	de	Ferrajoli	para	derrotar	leis	anteriores	à
Constituição.	 Imagine	o	 leitor	o	problema	em	um	país	como	o	Brasil,	 em	que,
promulgada	 a	 Constituição,	 todos	 os	 Códigos	 eram	 de	 décadas	 atrás	 (alguns,
aliás,	 ainda	 em	vigor	 no	 aniversário	 dos	 30	 anos).	Lembro	 que,	 nos	 primeiros
anos,	a	metáfora	da	katchanga	real	era	usada,5	por	mim,	como	um	remédio	para
enfrentar	as	velhas	teses	formalistas.	Em	um	segundo	momento,	percebi	que	essa
metáfora	poderia	estar	sustentando,	ideologicamente,	o	protagonismo	decorrente
do	ingresso	da	vulgata	da	ponderação,	fruto	de	uma	errônea	leitura	da	teoria	dos
princípios	de	Robert	Alexy.

XII.	O	mesmo	ocorreu	 com	a	proporcionalidade,	 também	utilizada	–	 inclusive
por	 mim	 –	 para	 superar	 a	 aplicação	 dedutivista-subsuntiva	 de	 dispositivos	 do
Código	 Penal.	 Nesse	 sentido,	 nos	 primeiros	 anos,	 construí	 raciocínios
estratégicos	 para,	 por	 exemplo,	 por	 intermédio	 de	 uma	 proporcionalidade
“forçada”,	 considerar	 não	 recepcionados	 dispositivos	 como	 a	 reincidência	 e	 a



Lei	das	Contravenções	Penais,	assim	como	para	aplicar	a	Lei	da	Sonegação	de
Tributos	em	casos	de	furto	em	que	não	restara	prejuízo	para	a	vítima,	cuja	tese
capitaneei	junto	ao	Tribunal	de	Justiça	do	RS.	Do	mesmo	modo,	sustentei	que	a
pena	de	furto	não	podia	ser	duplicada	em	face	de	coautoria,	se,	ao	mesmo	tempo,
no	caso	do	roubo,	o	concurso	de	agentes	apenas	majorava	em	um	terço	a	pena.

XIII.	 Quando	 foi	 aprovada	 a	 Lei	 10.792,	 de	 1.º.12.2003,	 os	 acusados	 eram
interrogados	sem	a	presença	de	defensor.	Já	bem	antes	dessa	lei,	meus	pareceres
como	 Procurador	 de	 Justiça	 eram	 todos	 no	 sentido	 da	 anulação	 do	 feito	 se	 o
interrogatório	havia	se	dado	sem	a	presença	de	defensor.	Os	acórdãos	(v.g.,	da	5ª
Câmara	Criminal	do	Tribunal	de	 Justiça	do	Rio	Grande	do	Sul)	que	anulavam
interrogatórios	 realizados	 sem	 a	 presença	 de	 advogado	 eram	 sistematicamente
atacados	 –	 pelo	 próprio	 Ministério	 Público	 –	 via	 recursos	 especial	 e
extraordinário.	E,	registre-se,	o	Superior	Tribunal	de	Justiça	anulou	os	acórdãos
que	 aplicavam	 a	 Constituição	 (princípio	 do	 devido	 processo	 legal	 e	 ampla
defesa),	 reforçando,	 assim,	 a	 problemática	 relacionada	 aos	 obstáculos	 à	 plena
implementação	dos	 direitos	 e	 garantias	 constitucionais.	De	qualquer	 sorte,	 não
há	 notícia	 de	 que	 os	 manuais	 de	 direito	 processual	 penal,	 neste	 espaço	 de
vigência	 da	Constituição,	 tenham	apontado,	 antes	 da	 edição	da	Lei	 10.792,	 na
direção	 de	 que	 seria	 nulo	 qualquer	 interrogatório	 sem	 a	 presença	 do	 defensor.
Mas	 –	 e	 aqui	 vai	 a	 confissão	 da	 crise	 paradigmática	 –	 bastou	 que	 a	 nova	 lei
viesse	ao	encontro	da	(tênue)	 jurisprudência	 forjada	 inicialmente	na	5ª	Câmara
Criminal	 do	Tribunal	 de	 Justiça	 do	Rio	Grande	 do	Sul	 para	 que	 a	 polêmica	 –
instantaneamente	–	se	dissolvesse	no	ar.	Sendo	mais	claro:	os	juristas	preferiam
não	obedecer	à	Constituição,	da	qual	era	possível	extrair,	com	relativa	facilidade,
o	 império	do	princípio	do	devido	processo	 legal	e	da	ampla	defesa;	entretanto,
com	 o	 advento	 da	 Lei	 10.792/03,	 estabelecendo	 exatamente	 o	 que	 dizia	 a
Constituição,	cessaram-se	os	problemas	(claro	que	alguns	processualistas	penais
continuavam	a	dizer	que	essa	nulidade	era	relativa,	demorando	alguns	anos	para
alterarem	sua	posição.	Em	suma,	obedece-se	à	lei,	mas	não	se	obedece	à	lei	das



leis...!

XIV.	Enfim	posso	dizer	que	pratiquei	o	garantismo	cotidianamente	como	modo
de	 implementar	 a	 melhor	 jurisdição	 possível	 no	 contexto	 de	 um	 Judiciário
refratário	a	inovações.	Não	posso	deixar	de	registrar,	também,	a	tese	de	que	entre
o	velho	e	novo	se	estabeleceu	uma	crise	paradigmática,	que	denominei,	de	um
lado,	 de	 crise	 do	 paradigma	 liberal	 individualista	 normativista,	 e,	 de	 outro,	 no
plano	da	compreensão,	de	crise	dos	paradigmas	aristotélico-tomista	e	da	filosofia
da	 consciência,	 problemática	 sobre	 a	 qual	 me	 debrucei	 ao	 longo	 dos	 anos,
principalmente	 no	 livro	 Hermenêutica	 Jurídica	 e(m)	 Crise,	 hoje	 em	 sua	 11ª
edição.	Com	efeito,	o	garantismo	 foi,	desde	o	 início,	um	excelente	mecanismo
para	implementar	a	força	normativa	da	Constituição,	aos	moldes	do	que	falavam
Hesse,	Canotilho	e	Ferrajoli.	Já	em	1990,	eu	dizia	que	garantismo	era	forma	de
fazer	democracia	no	e	pelo	Direito.	Anos	depois,	quando	Canotilho	disse	que	a
Constituição	 Dirigente	 morrera,	 de	 imediato	 propus	 que	 adotássemos	 uma
Constituição	 Dirigente	 Adequada	 a	 Países	 de	 Modernidade	 Tardia.6	 De	 todo
modo,	 confesso	 a	 enorme	 dificuldade	 para	 superar	 o	 racionalismo	 que
buscávamos	 antes	 da	 CF/88	 –	 afinal,	 o	 Estado	 era	 autoritário,	 e	 a	 estrutura
jurídica	era	produto	de	um	paradigma	liberal-individualista	(lembro	que	eu	dizia,
nos	anos	90,	que	o	Brasil	era	como	um	micro-ônibus:	tem	direção	hidráulica,	ar-
condicionado,	mas	só	cabem	25	pessoas)	–	e	ingressar	em	um	patamar	no	qual
passaríamos	a	depender	de	uma	nova	linguagem	pública,	representada	por	uma
Constituição	compromissória	e	dirigente.

XV.	 Lembro	 também	 que,	 já	 nos	 anos	 90,	 eu	 repetia	 um	 julgado	 do	 Tribunal
Constitucional	 da	 Espanha,	 do	 ano	 de	 1981,7	 que	 determinava	 que	 os	 juízes
aplicassem	a	Constituição.	Repetia	 esse	 julgado	Brasil	 afora	como	um	mantra,
assim	 como	 aquilo	 que	 Ferrajoli	 chamava	 de	 interpretação	 em	 conformidade
com	a	Constituição,	 que	 nada	mais	 era	 do	 que	 dizer	 que	 uma	 lei	 vigente	 só	 é
válida	 se	 estiver	 em	 conformidade	 com	 a	 Constituição.	 Malgrado	 essa
dificuldade	de	fazer	a	transição	do	ancien	regime	para	o	Estado	Democrático	de



Direito	 constante	 na	 Constituição,	 sempre	 contestei	 os	 mecanismos	 que
tornavam	 o	 Judiciário	 um	 criador	 de	 Direito,	 como	 se	 pode	 ver	 em	 minhas
incontáveis	críticas	às	sumulas	e,	depois,	das	súmulas	vinculantes.

XVI.	 É	 possível	 dizer	 que	 já	 na	 metade	 dos	 anos	 90	 os	 sintomas	 desse
neoprotagonismo	 começaram	 a	 aparecer.	 Não	 no	 sentido	 de	 uma	 efetiva
judicialização	 da	 política,	 mas,	 sim,	 na	 implementação	 de	 ativismos	 judiciais.
Como	 é	 sabido,	 um	 dos	 problemas	 da	 doutrina	 constitucional	 e	 da	 própria
jurisprudência	 é	 não	 fazerem,	 até	 hoje,	 a	 devida	 distinção	 entre	 ativismo	 e
judicialização,	 o	 primeiro	 sempre	 deletério	 e	 prejudicial	 à	 democracia,
porque	 behaviorista,	 e	 o	 segundo	 sempre	 contingencial,	 dependendo	 de
competências	e	incompetências	dos	demais	poderes.	Isso	me	levou	à	elaboração
de	uma	fórmula	–	confesso,	um	pouco	tardia	(todos	temos	certa	dose	de	culpa	no
florescimento	 do	 ativismo)	 –	 para	 firmar	 essa	 distinção,	 que	 pode	 ser	 feita	 a
partir	 das	 três	perguntas	que	um	 juiz-tribunal	deve	 fazer:	 se	 está	diante	de	um
direito	fundamental	com	exigibilidade,	se	o	atendimento	a	esse	pedido	pode	ser,
em	situações	similares,	universalizado	–	quer	dizer,	concedido	às	demais	pessoas
–	 e	 se,	 para	 atender	 aquele	 Direito,	 está-se	 ou	 não	 fazendo	 uma	 transferência
ilegal-inconstitucional	de	recursos,	que	fere	a	igualdade	e	a	isonomia.	Com	essas
três	perguntas	 será	possível	verificar	 se	o	ato	 judicial	 é	 ativista	ou	está	 apenas
realizando,	contingencialmente,	a	judicialização	da	política.	Sendo	uma	das	três
perguntas	 respondida	 negativamente,	 estar-se-á,	 com	 razoável	 grau	 de	 certeza,
em	face	de	uma	atitude	ativista.

XVII.	 Como	 dizia	 a	 Rainha	 Vermelha,	 de	 Alice	 no	 País	 das	 Maravilhas,	 é
preciso	correr	muito	para	ficar	no	mesmo	lugar.	Com	efeito,	como	tudo	no	Brasil
chega	 tardiamente,	 sobrevinda	 a	 Constituição,	 em	 um	 primeiro	 momento	 foi
necessário	 desmi(s)tificar	 as	 posturas	 formalistas	 ainda	 sustentadas	 no
positivismo	clássico,	o	tradicional	juiz	boca	da	lei.	Só	que	isso	não	estava	claro
no	âmbito	da	dogmática	jurídica.	Aliás,	até	hoje,	nas	salas	de	aula,	em	parcela	da
doutrina	e	nas	práticas	jurisprudenciais,	ainda	se	pensa	que	positivismo	é	igual	a



juiz	boca	da	 lei.	Esquecem-se	de	que	o	próprio	Kelsen	 foi	um	positivista	pós-
exegético,	 olvidam	 o	 que	 foi	 produzido	 pelos	 positivistas	 pós-hartianos,	 que
apontaram	 suas	 baterias	 para	 longe	 do	 velho	 exegetismo	 –	 isto	 porque	 o
positivismo	 da	 era	 pós-Hart	 já	 não	 obriga(va)	 os	 juízes.8	 Só	 que	 os	 juristas
brasileiros	(e	falo	apenas	destes	para	não	criar	incidentes	internacionais)	não	se
deram	 conta	 deste	 “pequeno”	 detalhe,	 porque	 continua(ra)m	 a	 pensar	 que
positivismo	é(ra)	cumprir	a	letra	da	lei.

XVIII.	 Talvez	 por	 causa	 desses	 detalhes	 nebulosos	 é	 que,	 em	 um	 segundo
momento,	parte	da	doutrina	se	enebriou	com	certas	teorias	argumentativas	e	com
uma	vulgata	da	ponderação	–	o	que	provocou	um	verdadeiro	estado	de	natureza
interpretativo	 –,	 tornando	 necessário,	 então,	 que	 os	 juristas	 críticos
começássemos	 a	 elaborar	 críticas	 aos	 diversos	 voluntarismos.	 Dito	 de	 outro
modo,	a	crítica	do	Direito	não	poderia	ser	uma	crítica	fora	de	ordem.	Tão	grave	é
essa	questão	que,	passados	os	30	anos,	ainda	há	forte	resistência	à	tese	de	que	os
juízes	 não	 possuem	 livre	 convencimento.	 O	CPC	 de	 2015	 –	 por	minha	 direta
intervenção	no	Parlamento	–	expungiu	a	palavra	“livre”	e,	mesmo	assim,	parcela
considerável	 dos	 processualistas	 continua	 a	 sustentar	 o	 livre	 convencimento.
Circunstância	 esta	 que	 também	 se	 faz	 presente	 na	 própria	 Suprema	 Corte,
conforme	é	possível	verificar	no	comentário	ao	julgamento	do	caso	da	AP	470.

XIX.	 Mas	 a	 gravidade	 chega	 ao	 patamar	 de	 dramaticidade,	 uma	 vez	 que	 o
projeto	 do	CPP	de	2010	 insistiu	 na	 tese	 de	 que	o	 juiz	 tem	 livre	 apreciação	da
prova	 –	 o	 que	 se	 repetiu	 no	 projeto	 apresentado	 em	 2018	 na	 Câmara	 dos
Deputados.	Nesse	sentido,	parece	grande	o	déficit	da	dogmática	processual	penal
(assim	como	da	dogmática	processual	civil,	que	continua	a	insistir	na	subjetivista
e	voluntarista	tese	do	poder	de	livre	convencimento).

XX.	 E	 o	 protagonismo	 judicial	 foi	 se	 tornando	 cada	 dia	 mais	 intenso.	 As
fragilidades	 do	 presidencialismo	 de	 coalizão	 (Abranches)	 foram	 ajudando	 a
tornar	 o	 judiciário	 cada	 vez	 mais	 proativo,	 passando	 a	 ditar	 “políticas”	 de
forma	ad	 hoc,	 sem	 a	 devida	 preocupação	 com	 os	 requisitos	 da	 judicialização,



dentro	 da	 diferença	 entre	 esta	 e	 o	 ativismo.	 Já	 publiquei	 um
texto9	sobre	judiciariocracia	de	coalizão,	em	que	explico	que,	do	mesmo	modo
como	o	Presidencialismo	brasileiro	é	de	coalizão,	enredado	em	atendimentos	de
pleitos	políticos	ad	hoc,	circunstância	que	causa	enormes	problemas	para	a	assim
denominada	 “governabilidade”,	 também	 o	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 acaba
ingressando	 perigosamente	 nesse	 terreno	 de	 (atendimento	 a)	 demandas	 de
grupos.	E	também	–	e	isso	precisa	ser	dito	–	demandas	provenientes	da	falta	de
resolução	dos	problemas	das	liberdades	públicas	no	plano	dos	demais	tribunais
do	país.	Eles	 falham	e	 tudo	acaba	no	STF.	Ele	 cresce.	Mas	 sofre.	E	 sangra	na
legitimidade.	Assim	como	a	Presidência	da	República	tem	de	atender	aos	pleitos
dos	partidos,	o	STF,	durante	esses	mais	de	vinte	anos,	acabou	por	engendrar	uma
espécie	de	“julgamentos	políticos”.

XXI.	 Isso	está	diretamente	 ligado	a	outro	ponto:	se,	ao	 lado	do	realismo	e	dos
diversos	 voluntarismos	 (aqui	 incluída	 a	 ponderação	 à	 brasileira	 e	 a	 má
compreensão	 acerca	 do	 positivismo),	 formos	 eleger	 outro	 aspecto	 que
determinou	a	fragilização	da	Constituição	(e	portanto,	do	Direito),	não	podemos
deixar	de	fora	a	repristinação	do	dualismo	metodológico	predominante	no	século
XIX	 e	 que	 adentrou	 o	 século	 XX	 e	 está	 presente	 nestes	 dias.	 Esse	 fenômeno
esteve	 presente	 no	 conceito	 de	 mutação	 constitucional	 de	 Laband	 e	 Jellinek
(Verfassungsänderung	und	Verfassungswandlung,	Berlim,	1906),	e	mereceu	mais
tarde	conhecidos	desenvolvimentos	por	Hsu	Dau-lin	(Die	Verfassungswandlung,
Leipzig,	 1932).10	 Nesse	 sentido,	 como	 bem	 afirmam	 Artur	 J.	 Jacobson	 (New
York)	 e	 Bernhard	 Schlink	 (Berlim),	 em	 sua	 obra	Weimar:	 a	 jurisprudence	 of
crisis11,	 o	 dualismo	 metodológico	 –	 positivismo	 legalista-positivismo
sociológico	–,	que	perpassa	toda	a	obra	de	Jellinek12	e	que	serve	de	base	para	a
tese	da	mutação	constitucional	(Verfassungswandlung),	impediu	o	jurista	alemão
de	 lidar	 normativamente	 com	 o	 reconhecimento	 daquelas	 que	 seriam	 “as
influências	das	realidades	sociais	no	direito”.	A	mutação	constitucional	é	assim
tida	 como	 fenômeno	 empírico,	 que	 não	 é	 resolvido	 normativamente:	 “Jellinek



não	 apresenta	 um	 substituto	 para	 o	 positivismo	 legalista,	 mas	 apenas	 tenta
suplementá-lo	 com	 uma	 análise	 empírica	 ou	 descritiva	 dos	 processos	 político-
sociais”.13	 Na	 verdade,	 o	 conceito	 de	mutação	 constitucional	 mostra	 apenas	 a
incapacidade	 do	 positivismo	 legalista	 da	 velha	 Staatsrechtslehre	 do
Reich	 alemão	 de	 1870	 em	 lidar	 construtivamente	 com	 a	 profundidade	 de	 sua
própria	crise	paradigmática.

XXII.	Mesmo	em	Hsu-Dau-Lin	e	sua	classificação	“quadripartite”	do	fenômeno
da	mutação	constitucional14	não	se	leva	em	conta	aquilo	que	é	central	para	o	pós-
segunda	 guerra	 e	 em	 especial	 para	 a	 construção	 do	 Estado	 Democrático	 de
Direito	 na	 atualidade:	 o	 caráter	 principiológico	 do	 direito	 e	 a	 exigência	 de
integridade	que	este	direito	democrático	expõe	–	muito	embora,	registre-se,	Lin,
discípulo	 de	 Rudolf	 Smend,	 tenha	 tido	 a	 sua	 disposição	 a	 obra	 de	 Hermann
Heller,	um	dos	primeiros	a	falar	em	força	normativa	da	Constituição	(nele	está	o
nascedouro	 da	 Constituição	 como	 norma	 jurídica).15	 Smend,	 embora	 também
tenha	trabalhado	a	noção	de	princípios,	era,	assim	como	Schmitt,	admirador	do
fascismo,	como	aliás	Kelsen	muito	bem	mostrou	na	crítica	brilhante	que	este	fez
à	teoria	do	Estado	como	integração.

XXIII.	 Observe-se	 que	 essa	 fenomenologia	 parece	 tratar	 do	 que	 ocorreu	 e
continua	 ocorrendo	 no	 Brasil	 –	 e	 isso	 pode	 ser	 percebido	 em	 parcela
considerável	 dos	 30	 casos	 escolhidos	 para	 compor	 esta	 obra:	 coloca-se	 uma
contraposição	da	realidade	social	à	normatividade	constitucional.	A	opção	parece
que	 tem	 sido,	 predominantemente,	 pela	 primeira.	 Em	 síntese,	 a	 tese	 dualista
herdada	 de	 Laband	 e	 Jellinek	 justifica,	 passados	 mais	 de	 um	 século,	 uma
concepção	decisionista	da	 jurisdição	e	contribui	para	a	compreensão	das	cortes
constitucionais	como	poderes	constituintes	permanentes.16

XXIV.	 Assim,	 todos	 os	 grandes	 julgamentos	 incorporaram	 essa	 dualização,
propiciando	que	uma	dita	realidade	social	se	sobrepusesse	à	realidade	normativa.
Assim	 foi	 no	 Mensalão,	 na	 Operação	 Lava-Jato	 (e	 os	 recursos	 judiciais
decorrente	de	seus	julgamentos),	e	no	caso	das	diversas	ações	envolvendo	aquele



que	 é	 o	 maior	 julgamento	 destes	 30	 anos:	 a	 presunção	 da	 inocência	 e	 sua
redefinição	 a	 partir	 do	 HC	 126.292,	 ocasião	 pela	 qual	 o	 STF	 ignorou	 a
literalidade	do	 artigo	283	do	CPP	 sem,	no	 entanto,	 declará-lo	 inconstitucional.
Essa	 problemática	 se	 arrasta	 por	 mais	 de	 dois	 anos,	 incluindo	 três	 ações
declaratórias	de	constitucionalidade.

XXV.	 Não	 somente	 a	 Suprema	 Corte,	 mas	 também	 as	 demais	 instâncias	 do
Judiciário	 e	 do	 Ministério	 Público	 aos	 poucos	 foram	 institucionalizando	 uma
disputa	 entre	 o	Direito	 e	 a	moral,	 tendo	 dado	 ganho	 de	 causa	 aos	 argumentos
morais.	 Há	 vários	 julgamentos	 que	 comento	 nesta	 obra	 em	 que	 essa	 questão
aparece	 claramente,	 como	 os	 casos	 que	 envolveram	 a	 Lei	 da	 Ficha	 Limpa,	 a
perda	de	mandatos	parlamentares,	o	Mensalão,	a	presunção	da	 inocência,	entre
outros	tantos,	com	um	relevante	detalhe:	até	mesmo	nos	casos	em	que	a	questão
constitucional	 se	 apresentava	 como	 um	 easy	 case,	 houve	 pronunciamentos
invocando	ponderações	inexistentes.

XXVI.	Nestes	30	anos	da	Constituição,	ainda	há	um	déficit	considerável	acerca
do	 verdadeiro	 papel	 do	 rule	 of	 law.	 As	 faculdades	 de	 Direito	 colaboraram
enormemente	para	que	o	ensino	do	Direito	viesse	a	ser	substituído	por	péssimas
teorias	políticas	do	poder.	Resultado:	na	hora	em	que	precisamos	de	resistência
constitucional,	o	debate	é	tomado	por	posições	ideológicas,	em	que	soçobra(ra)m
as	garantias	constitucionais,	mormente	no	âmbito	do	processo	penal.	Com	efeito,
além	 de	 invocações	 de	 argumentos	 morais,	 políticos	 e	 econômicos,	 parcela
considerável	dos	tribunais	ainda	inverte	o	ônus	da	prova	nas	ações	penais;	sequer
conseguimos	 implementar	 o	 artigo	 212	 do	 CPP,	 por	 uma	 equivocada
compreensão	acerca	do	sentido	do	que	seja	um	sistema	acusatório.

XXVII.	Uma	questão,	portanto,	que	marca	estes	30	anos	pode	ser	resumida	do
seguinte	 modo:	 Quando	 um	 magistrado	 diz	 que	 julga	 “conforme	 sua
consciência”	 ou	 julga	 “conforme	 o	 justo”	 ou	 “primeiro	 decide	 e	 depois	 vai
encontrar	um	fundamento”	ou	ainda	“julga	conforme	os	clamores	da	sociedade”,
é	 porque	 está	 repetindo	 algo	 enraizado	 no	 imaginário	 jurídico.	 Um



comportamento	 que	 se	 naturaliza	 leva	 muitos	 anos	 para	 “desnaturalizar”.
Transforma-se	 em	 dogmática,	 eliminando	 o	 tempo	 e	 as	 coisas
(cronofobia	 e	 factumfobia).	 O	 que	 ocorre	 é	 que	 não	 queremos	 admitir	 que
ideologizamos	–	para	usar	uma	palavra	suave	–	a	aplicação	da	lei	no	país.	Isso	é
facilmente	 verificável	 no	 conjunto	 de	 decisões	 que	 analisamos	 aqui.	 Daí	 a
pergunta	que	deve	ser	respondida:	o	Direito,	ao	fim	e	ao	cabo,	é	o	que	dele	se	diz
por	aí	ou,	melhor,	ele	é	o	que	o	Judiciário	diz	que	ele	é?	Mas	se	isso	é	assim,	se
já	se	“naturalizou”	essa	concepção,	por	que	continuamos	a	estudar	ou	escrever
sobre	o	Direito?	Não	seria	melhor	deixar	que	“quem	decide	é	quem	sabe”?

XXVIII.	Os	brasileiros	não	temos	certeza	se	(já)	atravessamos	o	Rubicão.	São	30
anos	 de	 Constituição,	 em	 que	 dia	 a	 dia	 os	 predadores	 –	 endógenos	 e
exógenos17	 –	 avançam	 em	 direção	 à	 cidadela	 do	 Direito.	 Enquanto	 as
democracias	europeias	se	deram	conta	de	que	o	Direito	pós-bélico	necessitava	de
um	 elevado	 grau	 de	 autonomia	 do	 Direito	 –	 afinal,	 o	 grande	 mote	 foi
“Constituição	 (agora)	 é	 norma	 –,	 por	 aqui,	 o	 Direito	 continuou	 a	 ser	 tratado
como	 uma	 mera	 racionalidade	 instrumental.	 Isso	 é	 possível	 de	 perceber	 pelo
crescimento	 vertiginoso	 das	 teorias	 ou	 posturas	 empiristas	 –	 da	 qual	 a	 mais
perigosa	é	o	realismo	jurídico,	não	devendo,	todavia,	ser	desprezadas	as	posturas
que	 se	 baseiam	 em	 análises	 econômicas	 do	 Direito	 e	 as	 teses	 que	 admitem	 o
discricionarismo	 e	 pamprincipiologismos,	 que	 chegaram	 ao	 ápice	 quando	 um
princípio	 como	 “afetividade”,	 para	 falar	 apenas	 deste,	 derrota	 uma	 regra	 do
Código	Civil.

XXIX.	Como	está	no	título	desta	apresentação,	para	além	das	críticas	aos	casos
(e	 os	 elogios	 aos	 acertos),	 este	 livro	 é	 uma	 ode	 à	 jurisdição	 constitucional.
Sempre	fazemos	jurisdição	constitucional.	Uma	lei	só	é	lei	se	for	constitucional.
Logo,	 é	 um	 exercício	 pleno	 e	 efetivo	 de	 jurisdição	 constitucional.	 Mesmo
quando	praticamos	os	clássicos	critérios	de	antinomias,	 trabalhamos	a	partir	de
princípios	e	preceitos	constitucionais,	como	igualdade,	legalidade,	isonomia,	etc.
Venho	desenvolvendo	essas	temáticas	nestes	30	anos	de	nossa	Lei	Maior,	a	partir



do	 que	 denominei,	 de	 há	 muito,	 de	 Crítica	 Hermenêutica	 do	 Direito.	 Ela	 é	 a
matriz	teórica	que	sustenta	as	reflexões	desta	obra.	Por	ela,	devemos	revolver	o
chão	 linguístico	 em	 que	 está	 assentada	 a	 tradição	 e	 reconstruir	 a	 história
institucional	de	cada	instituto	(lei,	principio,	etc.),	descascando	o	fenômeno,	para
permitir	que	ele	se	mostre	em	sua	inteireza	hermenêutica.	Os	conceitos	jurídicos
–	e	não	é	difícil	perceber	isso	–	vão	sendo	tomados	por	uma	poluição	semântica.
Ao	 lado	 disso,	 existe	 o	 perigo	 da	 anemia	 significativa	 (Warat).	 Isso	 aconteceu
com	 o	 conceito	 de	 presunção	 da	 inocência,	 que	 foi	 sendo	 corroído	 por
argumentos	morais,	dilacerando	sua	própria	positividade.

XXX.	 Daí	 a	 necessidade	 de	 resistir.	 Defender	 a	 legalidade	 constitucional	 –
conceito	que	aprendi	há	décadas	com	o	grande	constitucionalista	espanhol	Elias
Diaz	–	é,	no	aniversário	destes	30	anos,	um	ato	revolucionário,	a	ponto	de	poder
afirmar	 que	 o	 professor	 de	 direito	 constitucional	 é,	 hoje,	 um	 subversivo,	 se
trabalhar,	efetivamente,	com	a	força	normativa	da	Constituição.	Esse	professor,
se	estiver	acompanhado	de	outros	pesquisadores	(quatro	ou	mais),	corre	sempre
o	 risco	 de	 ser	 processado	 pelo	 crime	 de	 obstrução	 epistêmica	 da	 justiça.
Parafraseando	T.	S.	Eliot	–	para	quem,	em	um	país	de	fugitivos,	quem	anda	na
contramão	 parece	 que	 está	 fugindo	 –,	 permito-me	 dizer	 que,	 em	 um	 país	 de
voluntaristas	e	realistas,	quem	defende	a	legalidade	é	taxado	de	“positivista”	–	o
que	 não	 apenas	 significa	 ignorância,	 como	 também	 um	 sintoma	 dos	 efeitos
deletérios	 que	 uma	má	 teoria	 do	 direito	 provocou,	 e	 continua	 provocando,	 no
seio	do	Direito	brasileiro.

Uma	boa	leitura.	Com	as	saudações	acadêmicas	de	Lenio	Luiz	Streck.

Escrito	 na	 Dacha	 de	 São	 José	 do	 Herval,	 no	 outono	 antecipado	 pelos
liquidâmbars,	 que	 fizeram	 um	 juízo	 equivocado	 sobre	 os	 ventos
montanheses	e	soltaram	suas	folhas	amarronzadas	extemporaneamente.

1Nesse	 sentido,	 ver	STRECK,	Lenio	Luiz.	Aplicar	 a	 “letra	 da	 lei”	 é	 uma	 atitude	positivista?	Revista
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Direito.

	



Capítulo	1
CASO	ELLWANGER	E	OS	RISCOS	DA

PONDERAÇÃO:	MESMA	METODOLOGIA
INTERPRETATIVA,	DIFERENTES	RESPOSTAS

JUDICIAIS

1.	 RESUMO	DO	CASO
O	julgamento	do	habeas	corpus	82.424-2	do	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul

pelo	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 no	 ano	 de	 2003	 ficou	 conhecido	 como	 Caso
Ellwanger.	O	HC	foi	impetrado	em	12	de	setembro	de	2002	pelos	representantes
de	 Siegfried	 Ellwanger	 Castan.	 Seu	 julgamento	 resultou	 num	 acórdão	 de	 488
páginas,	tendo	tramitado	por	mais	de	13	anos	junto	ao	STF.

O	caso	 tem	seu	 início	em	14	de	novembro	de	1991,	quando	Ellwanger	 foi
denunciado	pelo	crime	de	racismo,	nos	termos	do	art.	5o,	XLII,	CF	e	do	art.	20,
Lei	 7.716/89,	 com	 redação	 dada	 pela	 Lei	 8.081/90.	 A	 denúncia	 é	 ofertada
perante	 a	 8a	 Vara	 Criminal	 de	 Porto	 Alegre	 (RS).	 O	 fato	 típico	 imputado	 ao
acusado	consistia	em	escrever,	editar	e	publicar	livros	com	conteúdo	antissemita,
especificamente,	como	indicado	no	voto	do	Ministro	Moreira	Alves:

[...]	na	qualidade	de	escritor	e	sócio	da	empresa	“Revisão	Editora	Ltda.”,
editado,	 distribuído	 e	 vendido	 ao	 público	 obras	 antissemitas	 de	 sua
autoria	(“Holocausto	Judeu	ou	Alemão?	–	Nos	bastidores	da	Mentira	do
Século”)	 e	 da	 autoria	 de	 autores	 nacionais	 e	 estrangeiros	 (“O	 Judeu
Internacional”	 de	 Henry	 Ford;	 “A	História	 Secreta	 do	 Brasil”,	 “Brasil
Colônia	de	Banqueiros”	e	os	“Protocolos	dos	Sábios	de	Sião”,	os	três	de
autoria	de	Gustavo	Barroso;	 “Hitler	–	Culpado	ou	 Inocente?	de	Sérgio
Oliveira;	e	“Os	conquistados	do	Mundo	–	os	verdadeiros	criminosos	de
guerra”	 de	 Louis	Marschalko”),	 que,	 segundo	 a	 denúncia,	 “abordam	 e
sustentam	mensagens	antissemitas,	racistas	e	discriminatórias.

Durante	o	trâmite	na	primeira	instância,	Ellwanger	foi	absolvido.	Em	sede	de
apelação,	 os	 desembargadores	 do	 Tribunal	 de	 Justiça	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul,
modificando	o	provimento	da	sentença,	condenaram	Ellwanger	ao	cumprimento
de	 dois	 anos	 de	 reclusão.	 No	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça,	 mediante	 HC,	 a
discussão	 jurídica	 estava	 centrada	 na	 imprescritibilidade	 do	 ato	 que	 ensejou	 a
condenação	de	Ellwanger.



Denegado	o	HC	pelo	STJ,	foi	feito	recurso	ao	STF,	locus	de	realização	das
seguintes	discussões	em	torno	do	case:

[a]	 legitimidade	 histórica	 sobre	 o	 trabalho	 de	 Ellwanger	 (precisão
historiográfica	do	conteúdo	das	obras,	o	que	colocaria	o	acusado	no
papel	de	apenas	relator	de	acontecimentos	da	história	alemã);
[b]	limites	de	significado	da	palavra	“racismo”	(este	ponto	abrangeria
a	questão	antissemita,	 isto	é,	se	o	povo	judeu	pode	ser	caracterizado
como	raça);	e
[c]	suposta	colisão	entre	liberdade	de	expressão	e	dignidade	da	pessoa
humana.

É	 em	 relação	 a	 este	 último	 ponto	 [c]	 que	 hermeneuticamente	 merece
destaque	a	decisão	(em	termos	de	Teoria	da	Decisão	Judicial),	justamente	porque
tornou	artificial	o	debate	jurídico	que	envolve	os	atos	praticados	por	Ellwanger,
não	deixando	que	o	caso	 fosse	visto	pela	perspectiva	da	pergunta	 fundamental
que	deveria	ter	sido	feita:	afinal,	a	conduta	do	acusado	poderia	ser	considerada
criminosa?

Interessante	 mencionar	 que	 o	 caso	 contou	 com	 a	 existência	 de	 amicus
curiae,	por	meio	de	parecer	feito	por	Celso	Lafer.	Em	seu	texto,	Lafer	enfrentou
os	três	itens	anteriormente	elencados,	apresentando	como	resposta	à	consulta	que
lhe	 foi	 formulada	o	 seguinte	posicionamento:	 “o	crime	cometido	por	Siegfried
Ellwanger	é	o	da	prática	do	racismo	e,	como	tal,	imprescritível”.1

O	 ponto	 de	 partida	 para	 o	 parecer	 de	 Lafer	 foi	 a	 indivisibilidade,
universalidade,	 interdependência,	 inter-relacionamento	 e	 não	 seletividade	 dos
direitos	humanos.	Ou	seja:	“interpretar	o	crime	da	prática	do	racismo	a	partir	do
conceito	 de	 ‘raça’,	 como	 argumenta	 o	 impetrante,	 exprime	 não	 só	 uma
seletividade	 que	 coloca	 em	questão	 a	 universalidade,	 interdependência	 e	 inter-
relacionamento,	que	compõem	a	indivisibilidade	dos	direitos	humanos”.2	Como
argumento	final,	mencionou:

O	crime	de	Siegfried	Ellwanger	é	o	da	prática	do	racismo,	crime	de	que
nos	 queremos	 livrar,	 em	 todas	 as	 suas	 vertentes,	 para	 construir	 uma
sociedade	digna.	Tem	a	especificidade	de	querer	preservar,	por	meio	de
publicações,	 viva,	 a	 memória	 de	 um	 antissemitismo	 racista.	 Foi	 esse
antissemitismo	 que	 levou,	 no	 Estado	 Racial	 em	 que	 se	 converteu	 a
Alemanha	 nazista,	 à	 escala	 sem	 precedentes	 do	mal	 representado	 pelo
Holocausto.	O	Holocausto	é	a	recusa	da	condição	humana	da	pluralidade
e	 da	 diversidade,	 que	 contesta,	 pela	 violência	 do	 extermínio,	 os
princípios	da	igualdade	e	da	não	discriminação,	que	são	a	base	da	tutela
dos	direitos	humanos.	O	crime	de	Siegfried	Ellwanger,	por	apontar	nessa
direção	do	mal,	não	admite	o	esquecimento.3



2.	A	DECISÃO
O	Ministro	Moreira	Alves	foi	o	Relator	originário	do	caso.	Contudo,	foi	sob

a	 relatoria	 do	Ministro	Maurício	 José	Corrêa,	 aquele	destinado	para	o	 acórdão
(Ministro	Presidente),	que,	no	dia	17	de	setembro	de	2003,	então,	foi	finalizado
o	julgamento	do	HC	82.424-2/RS,	com	o	seguinte	resultado:	por	maioria	de	sete
a	três,	o	Plenário	negou	o	recurso,	vencidos	os	ministros	Moreira	Alves,	Marco
Aurélio	Mello	 e	Carlos	Ayres	Britto.	Os	 dois	 primeiros	 consideraram	 o	 crime
prescrito.

Os	 pontos	 da	 ementa	 que	 merecem	 destaque	 na	 análise	 deste	 caso	 dizem
respeito	ao	enquadramento	das	condutas	de	Ellwanger	no	crime	de	racismo,	bem
como	ao	posicionamento	da	Corte	quanto	à	liberdade	de	expressão:

Escrever,	 editar,	 divulgar	 e	 comercializar	 livros	 “fazendo	 apologia	 de
ideias	preconceituosas	e	discriminatórias”	contra	a	comunidade	 judaica
(Lei	 7716/89,	 artigo	 20,	 na	 redação	 dada	 pela	 Lei	 8081/90)	 constitui
crime	 de	 racismo	 sujeito	 às	 cláusulas	 de	 inafiançabilidade	 e
imprescritibilidade	(CF,	artigo	5o,	XLII).
[...]
Liberdade	 de	 expressão.	Garantia	 constitucional	 que	 não	 se	 tem	 como
absoluta.	Limites	morais	e	jurídicos.	O	direito	à	livre	expressão	não	pode
abrigar,	 em	 sua	 abrangência,	 manifestações	 de	 conteúdo	 imoral	 que
implicam	ilicitude	penal.
As	 liberdades	 públicas	 não	 são	 incondicionais,	 por	 isso	 devem	 ser
exercidas	de	maneira	harmônica,	observados	os	limites	estabelecidos	na
própria	Constituição	Federal	(CF,	art.	5o,	§	2o,	primeira	parte).	O	preceito
fundamental	 da	 liberdade	 de	 expressão	 não	 consagra	 o	 ‘direito	 à
incitação	 ao	 racismo’,	 dado	 que	 um	 direito	 individual	 não	 pode
constituir-se	 em	 salvaguarda	 de	 condutas	 ilícitas,	 como	 sucede	 com
delitos	contra	honra.	Prevalência	dos	princípios	da	dignidade	da	pessoa
humana	e	da	igualdade	jurídica.

O	Ministro	Moreira	Alves	posicionou-se	no	sentido	de	que,	como	judeus	não
se	 enquadram	 como	 raça,	 não	 se	 caracterizaria,	 portanto,	 delito	 de	 racismo.	O
Ministro	Maurício	Corrêa,	divergindo	do	Relator,	negou	o	HC,	amparando	sua
decisão	 na	 Constituição,	 dizendo	 que	 as	 ideias	 disseminadas	 pelas	 obras	 sob
discussão	 “colocavam	 em	 risco	 a	 convivência	 pacífica	 dos	 judeus	 no	País”.	O
Ministro	Celso	de	Mello	votou	em	favor	da	condenação	de	Ellwanger,	negando-
lhe	 o	HC,	 afirmando	 que	 só	 existe	 uma	 raça,	 a	 humana,	 concluindo,	 portanto,
pela	ofensa	à	dignidade	da	pessoa	humana.

O	 Ministro	 Gilmar	 Mendes	 também	 votou	 pela	 condenação,	 sob	 o



fundamento	 de	 que	 “não	 se	 pode	 atribuir	 primazia	 à	 liberdade	 de	 expressão”,
porquanto	 a	 Constituição	 deu	 status	 de	 crime	 inafiançável	 e	 imprescritível	 ao
racismo.	Os	ministros	Carlos	Mário	 da	Silva	Velloso,	Nelson	Azevedo	 Jobim,
Antonio	Cezar	Peluso	 e	 José	Paulo	Sepúlveda	Pertence	 também	 indeferiram	o
HC,	 por	 se	 caracterizar	 racismo.	 Na	 mesma	 linha	 foi	 o	 posicionamento	 da
Ministra	Ellen	Gracie	Northfleet.

O	posicionamento	do	Ministro	Carlos	Ayres	entendeu	não	haver	justa	causa
para	 instauração	 de	 Ação	 Penal	 contra	 Ellwanger,	 absolvendo	 o	 réu	 por
atipicidade	do	crime	(porque	a	lei	que	tipificou	o	crime	de	racismo	por	meio	de
comunicação	 foi	 promulgada	 depois	 de	 Ellwanger	 ter	 cometido	 o	 delito).	 O
Ministro	Marco	Aurélio	 defendeu	 a	 tese	 da	 liberdade	 de	 expressão,	 afirmando
que	Ellwanger	restringiu-se	a	escrever	e	a	difundir	a	versão	da	história.

3.	ANÁLISE
O	 julgamento	 deste	 caso,	 por	 seu	 resultado	 (e	 apenas	 por	 isso),	 pode	 ser

considerado	 constitucionalmente	 adequado.	 Contudo,	 como	 a	 tese	 da	 resposta
correta	 (ou	 constitucionalmente	 adequada)	 que	 defendo	 implica	 o	 que
poderíamos	 chamar	 não	 apenas	 de	 uma	 obrigação	 de	 fim,	 mas	 também	 de
meio.4	Pode-se	afirmar	que	o	STF,	neste	caso,	errou	no	fundamento	da	decisão,	o
que	significa	dizer	que	o	debate	jurídico	não	foi	conduzido	de	modo	adequado.
Em	outras	palavras:	embora	o	acerto	da	decisão	em	condenar	Ellwanger,	o	STF
errou	porque	não	cumpriu	com	seu	dever	constitucional	de	apresentar	a	melhor
resposta	para	a	controvérsia.

O	 centro	 do	 problema	 hermenêutico	 relaciona-se	 ao	 fato	 de	 que	 um	 dos
argumentos	 para	 a	 denegação	 da	 ordem	 do	 HC	 foi	 impulsionado	 pelo	 que	 o
Tribunal	entendeu	como	uma	colisão	de	valores	entre	 liberdade	de	expressão	e
dignidade	da	pessoa	humana.	A	partir	disso,	dessa	discussão,	o	julgamento	criou
um	 hard	 case.	 Ocorre	 que	 a	 solução	 da	 controvérsia	 era,	 na	 verdade,
constrangedoramente	simples:	bastava	que	o	caso	fosse	visto	como	a	prática	de
um	fato	criminoso	que	deve	ser	punido	pelo	Direito.

Afirmar	 que	 existe	 uma	 “colisão”	 entre	 valores,	 neste	 caso,	 implica	 dizer
que,	 ao	 mesmo	 tempo,	 a	 conduta	 de	 Ellwanger	 era	 legal	 e	 ilegal	 (ou	 lícita	 e
ilícita).	 Em	 outras	 palavras:	 é	 como	 se	 as	 práticas	 do	 acusado	 estivessem	 de
algum	modo	protegidas	pela	Constituição,	ensejando	um	esforço	argumentativo
para	 afastar	 a	 incidência	 da	 proteção	 constitucional,	 isto	 é,	 relativizar,
especificamente	 para	 este	 caso,	 o	 direito	 fundamental	 liberdade	 de	 expressão.
Ocorre	 que,	 como	 bem	 questiona	 Marcelo	 Cattoni	 de	 Oliveira,	 em	 texto
comentando	este	caso:	“[...]	como	é	que	uma	conduta	pode	ser	considerada,	ao
mesmo	tempo,	como	lícita	(o	exercício	de	um	direito	à	liberdade	de	expressão)	e



como	 ilícita	 (crime	de	 racismo,	que	viola	a	dignidade	humana),	 sem	quebrar	o
caráter	deontológico,	normativo,	do	Direito?”.5

Para	 além	 disso,	 esse	 case	 possui	 como	 pano	 de	 fundo	 o	 problema
metodológico	 que	 atinge	 o	 plano	 da	Teoria	 da	Decisão	 Judicial	 no	Brasil:	 por
meio	 do	 recurso	 da	 ponderação,	 os	 ministros	 do	 STF	 chegaram	 a	 conclusões
opostas	sobre	o	caso.	Para	ilustrar,	veja-se	os	votos	dos	ministros	Marco	Aurélio
e	Celso	de	Mello.	O	Ministro	Marco	Aurélio,	votando	pela	concessão,	afirmou
que:

[...]	aplicando	o	princípio	da	proporcionalidade	na	hipótese	de	colisão	da
liberdade	 de	 manifestação	 do	 paciente	 e	 da	 dignidade	 do	 povo	 judeu,
acredito	que	a	condenação	efetuada	pelo	Tribunal	de	Justiça	do	Estado
do	Rio	Grande	do	Sul	–	por	sinal,	a	reformar	a	sentença	do	Juízo	–	não
foi	o	meio	mais	adequado,	necessário	e	razoável.

Ainda,	em	seu	voto-vista,	o	Ministro	Marco	Aurélio	aprofundou	ainda	mais
seu	 posicionamento,	 dizendo	 que	 “a	 verdadeira	 questão	 constitucional	 que	 o
caso	 revela”	 é	 a	 que	 diz	 respeito	 à	 colisão	 entre	 os	 princípios	 da	 liberdade	 de
expressão	e	da	proteção	da	dignidade	do	povo	judeu.	Ou	seja,	mais	uma	vez,	a
questão	 da	 eficácia	 dos	 direitos	 fundamentais	 aparece	 vinculada,	 por	 decisão
judicial,	à	ponderação	de	valores.

Por	outro	lado,	o	Ministro	Celso	de	Mello,	que	votou	pela	denegação	do	HC,
fez	 questão	 de	 tratar	 da	 colisão	 entre	 princípios	 constitucionais,	 aspecto	 que
passa	 também	 a	 constituir	 a	 ementa	 da	 decisão,	 como	 já	 mencionado	 neste
comentário,	 quando	 a	 liberdade	 de	 expressão	 é	 colocada	 em	 contraposição	 à
dignidade	da	pessoa	humana.	Para	o	referido	Ministro:

Entendo	 que	 a	 superação	 dos	 antagonismos	 existentes	 entre	 princípios
constitucionais	 há	 de	 resultar	 da	 utilização,	 pelo	 Supremo	 Tribunal
Federal,	de	critérios	que	lhe	permitam	ponderar	e	avaliar,	“hic	et	nunc”,
em	 função	 de	 determinado	 contexto	 e	 sob	 uma	 perspectiva	 axiológica
concreta,	 qual	 deva	 ser	 o	 direito	 a	 preponderar	 no	 caso,	 considerada	 a
situação	 de	 conflito	 ocorrente,	 desde	 que,	 no	 entanto,	 a	 utilização	 do
método	 da	 ponderação	 de	 bens	 e	 interesses	 não	 importe	 em
esvaziamento	do	conteúdo	essencial	dos	direitos	fundamentais,	tal	como
adverte	o	magistério	da	doutrina.	[...]
[...]
Isso	significa,	em	um	contexto	de	liberdades	aparentemente	em	conflito,
que	 a	 colisão	dele	 resultante	 há	de	 ser	 equacionada,	 utilizando-se,	 esta
Corte,	do	método	–	que	é	apropriado	e	racional	–	da	ponderação	de	bens
e	valores,	de	tal	forma	que	a	existência	de	interesse	público	na	revelação
e	no	esclarecimento	da	verdade,	em	 torno	de	 supostas	 ilicitudes	penais
praticadas	por	qualquer	pessoa	basta,	por	si	só,	para	atribuir,	ao	Estado,	o



dever	de	 atuar	 na	defesa	de	postulados	 essenciais,	 como	o	 são	 aqueles
que	 proclamam	 a	 dignidade	 da	 pessoa	 humana	 e	 a	 permanente
hostilidade	 contra	 qualquer	 comportamento	 que	 possa	 gerar	 o
desrespeito	à	alteridade,	com	inaceitável	ofensa	aos	valores	da	igualdade
e	da	tolerância,	especialmente	quando	as	condutas	desviantes	culminem
por	 fazer	 instaurar	 tratamentos	 discriminatórios	 fundados	 em	 ódios
raciais.

Ainda	 sobre	 este	 tema	 (uso	 da	 ponderação	 para	 conflitos	 entre	 direitos),	 o
Ministro	Maurício	Corrêa	proferiu	o	seguinte	posicionamento:

E	 nesses	 casos	 há	 necessidade	 de	 proceder-se	 a	 uma	 ponderação
jurídico-constitucional,	a	fim	de	que	se	tutele	o	direito	prevalente.	Cabe
ao	intérprete	harmonizar	os	bens	jurídicos	em	oposição,	como	forma	de
garantir	o	verdadeiro	significado	da	norma	e	a	conformação	simétrica	da
Constituição,	 para	 que	 se	 possa	 operar	 a	 chamada	 “concordância
prática”,	a	que	se	refere	a	doutrina.
Em	 situações	 como	 a	 presente,	 acaso	 caracterizado	 o	 conflito,	 devem
preponderar	 os	 direitos	 de	 toda	 a	 parcela	 da	 sociedade	 atingida	 com	 a
publicação	 das	 obras	 sob	 a	 responsabilidade	 do	 paciente,	 sob	 pena	 de
colocar-se	em	jogo	a	dignidade,	a	cidadania,	o	 tratamento	 igualitário,	e
até	mesmo	a	própria	vida	dos	que	 se	acham	sob	a	mira	desse	eventual
risco.

Como	 se	 pode	 perceber,	 colocando	 no	 centro	 da	 discussão	 a	 existência	 de
dois	 valores	 (liberdade	 de	 expressão	 e	 dignidade	 da	 pessoa	 humana),	 e	 disso
decorrendo	 a	 adoção	 de	 uma	 proposta	 teórica	 importada	 da	 Alemanha	 (a
ponderação	judicial,	de	Robert	Alexy),	as	decisões	judiciais	proferidas	atingiram
resultado	 inverso	 do	 pretendido	 por	Alexy	 ao	 criar	 a	 regra	 da	 ponderação	 –	 a
ausência	 de	 uma	 racionalidade	 capaz	de	 justificar	 o	 caso,	 a	 ponto	 de	 se	 poder
extrair	dela	uma	regra	(que	é	o	resultado	da	ponderação).

Neste	 sentido,	 é	 possível	 dizer	 que	 os	 ministros	 que	 fizeram	 uso	 desta
metodologia	 interpretativa	derivada	do	contexto	alemão,	 isto	é,	da	ponderação,
equivocaram-se	duas	vezes:	primeiro,	porque,	assim	como	parcela	significativa
dos	 juristas	 brasileiros,6	 não	 compreenderam	 adequadamente	 os	 pressupostos
teóricos	 do	 autor	 que	 desenvolveu	 a	 tese	 da	 (regra	 da)	 ponderação	 (Robert
Alexy),	 naquilo	 que	 venho	 denominando	 de	 recepção	 equivocada;	 segundo,
porque	a	aplicação	da	ponderação,	do	modo	como	foi	feita	(e	como	tem	ocorrido
na	 jurisprudência	 do	 STF),7	 gera	 outro	 problema	 de	 Teoria	 do	 Direito:
discricionariedade	judicial.

Assim,	o	que	 fizeram	os	ministros	no	 julgamento	do	caso	Ellwanger	 foi,	 a
pretexto	 de	 proferir	 uma	 decisão	 com	 rigor	 metodológico	 (através	 do	 uso	 da
ponderação),	 escolher	 qual	 princípio	 teria	 maior	 peso,	 fato	 que	 contraria



completamente	 o	 proposto	 por	Robert	Alexy,	mas	 vai	 na	 linha	 do	movimento
que	ficou	conhecido	na	Alemanha	como	Jurisprudência	dos	Valores.8	A	regra	da
ponderação	foi	transformada	em	“princípio”,	num	enunciado	performático,	uma
espécie	de	álibi	teórico	capaz	de	fundamentar	os	posicionamentos	mais	diversos.
Este	 é	mais	 um	 julgamento	 no	qual	 a	 ponderação	de	 valores	 ou	 interesses	 (na
verdade,	Alexy	não	trata	da	matéria	com	esses	epítetos)	aparece	com	alto	grau	de
protagonismo.	No	caso	Ellwanger,	não	havia	nada	a	ser	ponderado.	Mesmo	que
o	STF	lançasse	mão	da	verdadeira	ponderação	proposta	por	Robert	Alexy,	ainda
assim	 o	 caso	 não	 seria	 enquadrável	 na	 proposta	 original	 alemã.	 Isto	 é,	 havia
regra	 e,	 portanto,	 cabia	 a	 resolução	 por	 subsunção.	Dito	 de	 outro	modo,	 fosse
aplicada	a	Teoria	dos	Princípios	de	Alexy,	o	caso	seria	solvido	antes	de	chegar
na	complexa	construção	da	regra	da	ponderação.

1LAFER,	Celso.	Parecer:	O	caso	Ellwanger:	antissemitismo	como	crime	da	prática	do	racismo.	Revista
de	Informação	Legislativa,	Brasília,	v.	41,	n.	162,	p.	53-90,	abr.	/jun.	2004.
2LAFER,	Celso.	Parecer:	O	caso	Ellwanger:	antissemitismo	como	crime	da	prática	do	racismo.	Revista
de	Informação	Legislativa,	Brasília,	v.	41,	n.	162,	p.	53-90,	abr.	/jun.	2004.
3LAFER,	Celso.	Parecer:	O	caso	Ellwanger:	antissemitismo	como	crime	da	prática	do	racismo.	Revista
de	Informação	Legislativa,	Brasília,	v.	41,	n.	162,	p.	53-90,	abr.	/jun.	2004.
4STRECK,	 Lenio	 Luiz.	 Resposta	 correta.	 In:	 ______.	Dicionário	 de	 hermenêutica:	 quarenta	 temas
fundamentais	da	Teoria	do	Direito	à	 luz	da	Crítica	Hermenêutica	do	Direito.	Belo	Horizonte:	Casa	do
Direito/Letramento,	2017.
5CATTONI	 DE	 OLIVEIRA,	 Marcelo.	 Direito,	 política	 e	 filosofia:	 contribuições	 para	 uma	 teoria
discursiva	da	constituição	democrática	no	marco	do	patriotismo	constitucional.	Rio	de	Janeiro:	Lumen
Juris,	2007.	O	professor	Cattoni	foi	quem	melhor	criticou	a	decisão	do	Caso	Ellwanger,	mostrando,	de
forma	pioneira,	o	mau	uso	da	ponderação.
6Para	 uma	 leitura	 adequada	 sobre	 a	 recepção	 da	 proposta	 de	 Robert	 Alexy,	 ver	 a	 obra	 de	 DALLA
BARBA,	 Rafael	 Giorgio.	 Nas	 fronteiras	 da	 argumentação:	 a	 discricionaridade	 judicial	 na	 teoria
discursiva	de	Robert	Alexy.	2.	ed.	Salvador:	Editora	Juspodivm,	2018.
7Sobre	 decisões	 judiciais	 que	 utilizam	 a	 ponderação	 como	 metodologia	 interpretativa,	 ver	 a	 tese	 de
Fausto	Santos	de	Morais,	 defendida	no	PPG	Direito	da	UNISINOS/RS:	Hermenêutica	 e	Pretensão	de
Correção:	 uma	 revisão	 crítica	 da	 aplicação	 do	 princípio	 da	 proporcionalidade	 pelo	 Supremo	Tribunal
Federal,	que	redundou	no	livro	“Ponderação	e	Arbitrariedade:	a	 inadequada	recepção	de	Alexy	pelo
STF.	Salvador,	Editora	Juspodivm,	2016”.
8TASSINARI,	Clarissa;	JACOB	NETO,	Elias.	Liberdade	de	expressão	e	hate	speeches:	as	influências
da	 jurisprudência	dos	valores	 e	 as	 consequências	 da	ponderação	de	princípios	no	 julgamento	do	 caso
Ellwanger.	Revista	Brasileira	de	Direito,	IMED,	v.	9,	n.	2,	jul.-dez.	2013.

	



Capítulo	2
CASO	DAS	CÉLULAS-TRONCO

EMBRIONÁRIAS:	O	QUE	É	VIDA?

1.	 RESUMO	DO	CASO
Este	emblemático	caso	chegou	ao	Supremo	Tribunal	Federal	por	intermédio

da	 Ação	 Direta	 de	 Inconstitucionalidade	 nº	 3.510,	 cuja	 relatoria	 coube	 ao
Ministro	 Ayres	 Britto,	 e	 foi	 proposta	 pelo	 Ministério	 Público	 da	 União,	 pelo
então	 Procurador-Geral	 da	 República	 Cláudio	 Fonteles.	 A	 ADI	 questionava	 a
constitucionalidade	do	art.	 5º	da	Lei	11.105	de	24	de	março	de	2005,	 também
conhecida	 como	Lei	 de	Biossegurança,	 por	 uma	 suposta	 violação	 ao	 direito	 à
vida	e	à	dignidade	humana.	O	dispositivo	legal	em	tela	versa	sobre	as	condições
para	 utilização,	 para	 fins	 terapêuticos	 e/ou	 pesquisas	 científicas,	 de	 células-
tronco	 embrionárias	 provenientes	 de	 embriões	 humanos	 produzidos	 por
fertilização	in	vitro,	mas	que	não	foram	empregados	no	referido	procedimento	de
reprodução	assistida.	Participaram	do	processo	como	Amici	Curiae	as	seguintes
instituições:	Conectas	Direitos	Humanos;	Centro	de	Direitos	Humanos	 (CDH);
Movimento	 em	prol	 da	 vida	 (Movitae);	ANIS	–	 Instituto	 de	Bioética,	Direitos
Humanos	e	Gênero;	e	a	Confederação	Nacional	dos	Bispos	do	Brasil	 (CNBB).
Diante	 da	 relevância	 social	 da	matéria,	 e	 acolhendo	o	pedido	do	 requerente,	 o
Relator	determinou	a	realização	de	audiência	pública	com	o	fundamento	no	art.
9º,	 §	 1º,	 da	 Lei	 9.868/99,	 expediente	 que	 ainda	 não	 havia	 sido	 feito	 pelo
Supremo	Tribunal	Federal.	Essa	audiência	ocorreu	no	dia	20	de	abril	de	2007,
com	 duração	 de	 aproximadamente	 oito	 horas,	 e	 teve	 a	 participação	 de	 22	 das
mais	prestigiadas	autoridades	científicas	do	País.

2.	 A	DECISÃO
A	Lei	de	Biossegurança	(11.105/05),	em	seu	art.	5º,	traz	que:

É	 permitida,	 para	 fins	 de	 pesquisa	 e	 terapia,	 a	 utilização	 de	 células-
tronco	 embrionárias	 obtidas	 de	 embriões	 humanos	 produzidos	 por
fertilização	 in	 vitro	 e	 não	 utilizados	 no	 respectivo	 procedimento,
atendidas	as	seguintes	condições:
I	–	sejam	embriões	inviáveis;	ou



II	 –	 sejam	 embriões	 congelados	 há	 3	 (três)	 anos	 ou	 mais,	 na	 data	 da
publicação	desta	Lei,	ou	que,	já	congelados	na	data	da	publicação	desta
Lei,	 depois	 de	 completarem	3	 (três)	 anos,	 contados	 a	 partir	 da	data	 de
congelamento.
§	1º	Em	qualquer	caso,	é	necessário	o	consentimento	dos	genitores.
§	2º	Instituições	de	pesquisa	e	serviços	de	saúde	que	realizem	pesquisa
ou	 terapia	com	células-tronco	embrionárias	humanas	deverão	 submeter
seus	projetos	à	apreciação	e	aprovação	dos	respectivos	comitês	de	ética
em	pesquisa.
§	 3º	É	vedada	 a	 comercialização	do	material	 biológico	 a	 que	 se	 refere
este	artigo	e	sua	prática	 implica	o	crime	 tipificado	no	art.	15	da	Lei	nº
9.434,	de	4	de	fevereiro	de	1997.

A	controvérsia	acerca	da	constitucionalidade	ou	não	deste	excerto	 legal	 foi
aventada	tendo	como	parâmetro	a	inviolabilidade	do	direito	à	vida	e	a	dignidade
da	 pessoa	 humana,	 protegidos	 pelos	 arts.	 1º,	 III,	 e	 5º,	 caput,	 ambos	 da
Constituição	Federal.

O	 Procurador-Geral	 da	 República,	 na	 peça	 exordial,	 argumentava	 que	 o
dispositivo	questionado	afrontava	o	direito	à	vida,	visto	que	o	embrião	humano
já	 seria	 uma	 vida.	 Por	 consequência,	 a	 sua	 não	 proteção	 atentaria	 contra	 a
dignidade	da	pessoa	humana,	um	dos	pilares	do	Estado	Democrático	de	Direito.
O	 argumento	 principal	 foi	 embasado	 no	 entendimento	 de	 que	 a	 “vida	 humana
acontece	na,	e	a	partir	da	fecundação”,	de	modo	que	a	proteção	jurídica	à	vida	se
daria	a	partir	deste	momento.	Ademais,	 foi	 trazido	à	discussão	se	de	 fato	seria
necessária	 à	 utilização	 de	 células-tronco	 embrionárias,	 pois	 as	 pesquisas	 com
células-tronco	adultas	seriam	mais	promissoras.	Ou	seja,	em	linhas	gerais,	duas
linhas	 argumentativas	 foram	 apresentadas,	 uma	 mais	 centrada	 numa	 suposta
ofensa	 a	 um	 direito	 fundamental	 e	 a	 outra	 mais	 pragmática,	 alegando	 a
desnecessidade	do	meio	para	obtenção	do	fim	legalmente	buscado.	Em	suma,	em
sua	arguição,	o	PGR	sustentou	que	o	art.	5º	e	parágrafos	da	Lei	11.105/05,	por
certo,	inobserva	a	inviolabilidade	do	direito	à	vida,	porque	o	embrião	humano	é
vida	humana,	e	faz	ruir	fundamento	maior	do	Estado	democrático	de	Direito,	que
radica	na	preservação	da	dignidade	da	pessoa	humana.

Em	 sentido	 oposto,	 a	 Advocacia-Geral	 da	 União	 (AGU)	 sustentou	 a
constitucionalidade	do	art.	5º	da	Lei	de	Biossegurança.	Em	síntese,	foi	dito	que
seria	inadequado	equiparar,	para	fins	de	proteção	jurídica,	embriões	in	vitro	com
embriões	que	ainda	vão	nascer	e	que	estão	no	ventre	materno.	Mesmo	assim,	a
AGU	 ainda	 destacou	 que	 o	 texto	 legal	 somente	 permitiria	 a	 utilização	 de
embriões	 inviáveis	 ou	 congelados	 há	 mais	 de	 três	 anos.	 A	 respeito	 da
necessidade	da	utilização	das	células-tronco	embrionárias,	a	AGU	sustentou	que



as	pesquisas	 teriam	maior	potencial	 terapêutico	do	que	aquelas	 realizadas	com
células-tronco	adultas.	Esta	alegação	seria	sustentada	pela	sua	maior	capacidade
de	 diferenciação,	 o	 que,	 por	 consequência,	 ampliaria	 sobremodo	 as	 suas
possibilidades	de	uso.

De	 modo	 mais	 preciso,	 sob	 o	 aspecto	 jurídico,	 a	 AGU	 defendeu	 a
constitucionalidade	 do	 artigo	 questionado	 partindo	 de	 duas	 linhas
argumentativas.	A	primeira	versava	 sobre	 a	 competência	do	Supremo	Tribunal
Federal	 para	 determinar	 os	 limites	 semânticos	 dos	 vocábulos	 presentes	 na
Constituição.	Este	processo	seria	feito	de	modo	independente	de	qualquer	outro
saber	 ou	 área	 do	 conhecimento	 humano,	 sendo,	 para	 tanto,	 reconhecido
expressamente	 o	 papel	 da	 discricionariedade	 judicial.	 Assim,	 caberia	 ao	 STF
definir	o	que	seria	“vida”	para	a	tutela	constitucional.	A	segunda	foi	uma	leitura
infraconstitucional,	sobretudo,	do	Direito	Civil	no	que	diz	respeito	ao	início	e	ao
fim	 da	 personalidade	 civil.	 Nesta	 senda,	 o	 conceito	 “vida”	 juridicamente
protegido	estaria	circunscrito	à	personalidade.	Desta	forma,	o	embrião	não	seria
considerado	 pessoa,	 tampouco	 teria	 vida	 neste	 sentido,	 seria	 “apenas	 um
nascituro	com	expectativa	de	direitos”.1

Mais	 ainda,	 disse-se	 que,	 se	 o	 embrião	 no	 útero	 materno	 não	 recebe	 o
tratamento	 e	 amparo	 jurídico	 enquanto	 pessoa,	 muito	 menos	 o	 receberia	 o
embrião	concebido	in	vitro	que	é	inviável	ou	que	está	congelado	há	mais	de	três
anos.	Por	outro	lado,	alegou-se	que	o	embrião	in	vitro	não	pode	ser	considerado
pessoa,	uma	vez	que,	neste	estágio,	ele	não	possuiria	sistema	nervoso,	 já	que	a
inexistência	 de	 atividade	 cerebral	 é	 considerada	 como	 morte,	 o	 fim	 da
personalidade.

Cumpre	ainda	destacar	uma	crítica	à	argumentação	do	Procurador-Geral	da
República	 por	 ter	 sido	 desenvolvida	 e	 assentada	 em	 pressupostos	 religiosos,
mais	especificamente,	do	catolicismo	romano.	Por	isso,	entendeu	o	advogado	da
União	 que	 também	 deveria	 haver	 uma	 rejeição	 dos	 argumentos	 expostos	 na
inicial	 tendo	 em	 vista	 laicidade	 do	 Estado	 Brasileiro,	 conforme	 estabelece	 a
Constituição.	Correta	a	crítica	da	AGU.	Em	um	país	com	tamanha	diversidade
religiosa	e	sob	a	égide	um	Estado	laico,	parece	desaconselhável	essa	mistura	de
convicções	morais	com	o	sentido	das	leis	e	da	Constituição.

Ainda,	 antes	 de	 tratar	 do	 voto	 do	 Ministro	 Relator,	 faz-se	 necessário
sublinhar	a	ocorrência	até	então	inédita	na	história	do	STF	de	Audiência	Pública
com	 fulcro	 no	 art.	 9º,	 §	 1º	 da	Lei	 9.868/99.	Tal	 procedimento	 foi	 pedido	 pelo
requerente	 e	 acolhido	 pelo	 Relator,	 Ministro	 Ayres	 Britto,	 diante	 da
complexidade	e	relevância	social	da	questão	em	tela.	Das	várias	manifestações
ao	 longo	 das	 aproximadamente	 oito	 horas	 de	 duração,	 destacaram-se	 duas
correntes	 majoritárias.	 De	 um	 lado,	 aquela	 que	 não	 reconhecia	 vantagens	 nas
pesquisas	com	células-tronco	embrionárias	em	relação	às	células-tronco	adultas.



Este	mesmo	grupo	defendia	que	o	embrião	já	seria	uma	pessoa,	logo,	uma	vida.
Noutro	 lado,	 estavam	 aqueles	 que	 viam	 com	 entusiasmo	 as	 pesquisas	 com
células-tronco	 embrionárias	 e	 que,	 mesmo	 reconhecendo	 os	 embriões	 in
vitro	como	“algo	vivo”,	consideravam	que	estes	seriam	diferentes	daqueles	que
estão	a	se	desenvolver	no	útero	materno.	Esta	diferença	estaria	basicamente	no
fato	 de	 que	 aqueles	 não	 estariam	 no	 ambiente	 necessário	 para	 seu
desenvolvimento	e	constituição	enquanto	ser	humano.

Finalmente,	 no	 dia	 29	 de	 maio	 de	 2008,	 a	 Corte,	 em	 sua	 maioria,
acompanhou	 o	 Relator	 e	 decidiu	 pela	 improcedência	 da	 ação	 direta	 de
inconstitucionalidade.	Neste	sentido	votaram	os	ministros	Ellen	Gracie,	Cármen
Lúcia,	Joaquim	Barbosa,	Marco	Aurélio	e	Celso	de	Mello.	Noutro	lado,	votaram,
seja	pela	procedência	ou	pela	procedência	parcial,	os	ministros	Menezes	Direito,
Ricardo	Lewandowski,	Eros	Grau,	Cezar	Peluso	e	Gilmar	Mendes,	presidente	do
STF	à	época.

O	Ministro	Relator,	 já	nas	primeiras	páginas	do	 seu	voto,	 reconhece	que	a
legislação	em	comento,	não	obstante	a	sensibilidade	da	matéria,	foi	elaborada	de
modo	cauteloso	e	pressupondo	a	“intrínseca	dignidade	de	toda	a	forma	de	vida
humana,	 ou	 que	 tenha	 potencialidade	 para	 tanto,	 ainda	 que	 assumida	 ou
configurada	do	 lado	de	 fora	do	corpo	 feminino	 (caso	do	embrião	 in	 vitro)”.Ao
analisar	se	as	pesquisas	com	células-tronco	embrionárias	seriam	mais	ou	menos
promissoras	 que	 aquelas	 realizadas	 com	 células-tronco	 adultas,	 o	 Relator
encontrou	uma	posição	diferente	sem	entrar	neste	mérito,	mesmo	pessoalmente
manifestando	 certa	 inclinação	 ao	 posicionamento	 da	 AGU	 neste	 aspecto.	 O
Ministro	 partiu	 da	 ideia	 que	 não	 são	 linhas	 de	 pesquisa	 antagônicas,	mas	 que
ambas	são	importantes	e	devem	ter	seus	espaços	de	desenvolvimento.	Assim,	o
foco	da	discussão	não	seria	qual	modalidade	é	a	mais	promissora,	ou	qual	daria
melhores	resultados.

Ao	 enfrentar	 os	 contornos	 do	 vocábulo	 “vida”	 insculpido	 na	 Constituição
Federal,	o	Ministro	Ayres	Britto	usou	como	referência	o	constitucionalista	José
Afonso	da	Silva,	para	sustentar	que	a	personalidade	está	inserida	numa	dimensão
biográfica	que	iria	além	de	uma	perspectiva	biológica.	Para	tanto,	a	pessoalidade
depende	da	individuação.	Isto	é,	“o	sujeito	que	não	precisa	mais	do	que	de	sua
própria	 faticidade	como	nativivo	para	 instantaneamente	 se	 tornar	um	 rematado
centro	de	imputação	jurídica”.	Neste	sentido,	o	Relator	expressa	a	sua	filiação	à
corrente	natalista	do	Direito	civil.	Logo,	a	“vida	humana	já	revestida	do	atributo
da	personalidade	civil	é	o	fenômeno	que	transcorre	entre	o	nascimento	com	vida
e	a	morte”.

Isto	 posto,	 o	 Ministro	 acentua	 que	 esta	 compreensão	 não	 estaria	 em
dissonância	 com	 o	 texto	 constitucional,	 pois	 este	 não	 define	 o	 início	 da	 vida
humana.	Portanto,	 a	 amplitude	 jurídica	do	conceito	de	pessoa	não	abarcaria	as



“formas	de	vida	pré-natal”.	Assim,	a	dignidade	da	pessoa	humana	(inciso	III	do
art.	 1º)	 refere-se	 ao	 indivíduo,	 nacional	 ou	 estrangeiro,	 já	 nascido.	 Em	 suas
palavras:	 “[...]	 é	 de	 se	 concluir	 que	 a	 Constituição	 Federal	 não	 faz	 de	 todo	 e
qualquer	estágio	da	vida	humana	um	autonomizado	bem	 jurídico,	mas	da	vida
que	 já	 é	 própria	 de	 uma	 concreta	 pessoa,	 porque	 nativiva	 e,	 nessa	 condição,
dotada	de	compostura	física	ou	natural”.

Com	esta	 abordagem,	 o	Ministro	Relator	 faz	 a	 tradução	para	 o	 “universo”
jurídico	da	questão	sob	julgamento,	qual	seja,	o	ponto	não	seria	o	de	determinar
o	começo	da	vida	humana,	mas	os	aspectos	e	momentos	desta	que	se	encontram
protegidos	 pelo	Direito.	 Partindo	 deste	 recorte,	 o	 argumento	 se	 desenvolve	 no
sentido	de	 reconhecer	que	 a	proteção	 jurídica	 se	dá	de	modo	variado	 em	cada
etapa	da	vida	humana.	Para	sustentar	esta	tese,	o	Ministro	faz	menção	a	Ronald
Dworkin,	especificamente,	à	sua	obra	Domínio	da	Vida:	pensando	a	vida	como
um	 empreendimento	 que	 exige	 responsabilidade	 ética,	 haveria	 também	 uma
tutela	 jurídica	 proporcional	 ao	 tamanho	 do	 investimento	 e	 do	 estágio	 da
existência	em	que	o	indivíduo	se	encontra.

Este	tratamento	proporcional	seria	uma	decorrência	da	dignidade	da	pessoa
humana.	 O	 Ministro	 Relator	 defendeu	 que	 este	 princípio	 transbordaria	 ou
irradiaria	 pela	 legislação	 infraconstitucional,	 trazendo	 uma	 proteção	 a	 tudo
aquilo	que	envolve	o	antes	e	também	o	depois	da	vida	do	indivíduo-pessoa.	Por
isso,	 haveria	 uma	 tutela	 ao	 embrião	 e	 ao	 feto	 dentro	 deste	 ciclo	 vital,
denominado	 nascituro.	 Dentre	 os	 exemplos	 citados	 está	 a	 proibição	 legal	 do
aborto,	 salvo	 casos	 ressalvados	 em	 lei.	 Em	 suma,	 o	 Ministro	 sustenta	 que:
“apesar	de	nenhuma	realidade	ou	forma	de	vida	pré-natal	ser	uma	pessoa	física
ou	 natural,	 ainda	 assim	 faz-se	 portadora	 de	 uma	 dignidade	 que	 importa
reconhecer	 e	 proteger”.	 Haveria,	 portanto,	 uma	 distinção	 jurídica	 entre	 feto,
embrião	 e	 pessoa	 humana.	 Afinal,	 citando	 Hans	 Kelsen,	 o	 Direito	 teria	 a
“propriedade	de	construir	suas	próprias	realidades”.

Após	 estas	 manifestações	 mais	 genéricas,	 o	 Relator	 passou	 a	 enfrentar	 a
questão	mais	 específica	 do	 enquadramento	 das	 células-tronco	 embrionárias	 de
que	trata	a	Lei	de	Biossegurança.	Estas	seriam	fruto	de	uma	fecundação	in	vitro,
ou	 seja,	 artificial,	 e	 somente	 poderiam	 ser	 usadas	 com	 a	 autorização	 dos
genitores.	 Isto	 é,	 o	 Ministro	 frisa	 que	 não	 se	 trataria	 de	 um	 aborto,	 pois	 o
embrião	 não	 se	 encontra	 no	 ventre	 materno,	 não	 está	 se	 desenvolvendo;	 ao
contrário,	 encontra-se	 estacionado	 em	 seu	 estágio	 inicial.	Além	do	mais,	 estes
embriões	 congelados	 há	 mais	 de	 três	 anos	 teriam	 uma	 “viabilidade”	 muito
baixa,	 quase	 nula	 para	 o	 prosseguimento	 de	 seu	 ciclo	 vital.	 Todavia,	 eles
continuariam	“viáveis”	para	a	pesquisa,	em	vez	de	serem	descartados.

Tendo	 em	 vista	 que	 os	 embriões	 analisados	 são	 fruto	 de	 um	 processo	 de
reprodução	assistida	in	vitro,	o	Relator,	então,	 traz	a	 indagação	se	haveria	base



constitucional	para	que	adultos	possam	recorrer	ao	uso	desta	 técnica.	De	modo
direto,	o	Ministro	afirma	que	sim,	e	o	faz	sob	o	fundamento	do	§	7º	do	art.	226
da	Constituição,	in	verbis:

Fundado	nos	princípios	da	dignidade	da	pessoa	humana	e	da	paternidade
responsável,	 o	 planejamento	 familiar	 é	 livre	 decisão	 do	 casal,
competindo	ao	Estado	propiciar	recursos	educacionais	e	científicos	para
o	exercício	desse	direito,	vedada	qualquer	forma	coercitiva	por	parte	de
instituições	oficiais	ou	privadas.

Fundamentalmente,	a	fertilização	in	vitro	seria	um	recurso	científico	para	o
exercício	 do	 direito	 ao	 planejamento	 familiar.	 Na	 mesma	 linha,	 o	 Ministro
indaga	 se	 dentro	 deste	 procedimento	 haveria	 o	 dever	 de	 ao	 menos	 tentar	 a
nidação	 de	 todos	 os	 óvulos	 fecundados,	 não	 importando	 quantos	 sejam.	Aqui,
sua	 resposta	 foi	negativa,	pois	afirma	 inexistir	 lei	com	esta	exigência	e	porque
também	seria	 incompatível	com	o	direito	ao	planejamento	familiar.	Juntamente
com	 estes	 argumentos	 com	 timbre	 jurídico	 mais	 evidente,	 o	 Ministro	 ainda
defende	 que	 uma	 vedação	 compulsória	 seria	 uma	 imposição	 patriarcal	 que	 se
encontraria	na	contramão	dos	avanços	culturais	hodiernos.

Mais	 ainda,	 para	 o	 Relator,	 a	 decisão	 da	 ADI	 transcende	 a	 discussão	 do
início	 da	 vida	 humana,	 alcançando	 o	 conceito	 jurídico	 de	 pessoa	 humana,	 da
procriação	responsável	e	dos	valores	constitucionais	da	saúde	e	da	liberdade	de
expressão	 científica.	 Assim,	 pelo	 arrazoado,	 o	 Ministro	 Relator	 entende	 que
haveriam	três	alternativas	para	os	embriões	in	vitro	que	se	encontram	congelados
em	decorrência	de	reprodução	assistida:	1)	condená-los	a	uma	espécie	de	prisão
perpétua;	 2)	 serem	descartados,	 ou	 3)	 serem	utilizados	 em	pesquisas	 para	 fins
terapêuticos.

O	 voto	 do	 Relator	 foi	 no	 sentido	 da	 terceira	 alternativa,	 pois	 diante	 dos
argumentos	 outrora	 apresentados,	 ele	 considerou	 que	 como	 no	 embrião	 in
vitro	 de	 que	 trata	 a	 Lei	 de	 Biossegurança	 não	 haveria	 nem	 mesmo	 a
potencialidade	 de	 vida	 humana,	 este	 não	 estaria	 protegido	 pelo	 direito	 à	 vida.
Assim,	 de	 modo	 peremptório,	 define	 que	 “a	 vida	 humana	 já	 rematadamente
adornada	 com	 o	 atributo	 da	 personalidade	 civil	 é	 o	 fenômeno	 que	 transcorre
entre	o	nascimento	com	vida	e	a	morte	cerebral”.

Ademais,	 o	 Ministro	 Relator	 também	 desenvolveu	 uma	 argumentação	 de
matiz	pragmatista,	partindo	da	afirmação	que	o	juiz	não	pode	ser	uma	“traça	ou
ácaro	 de	 processo”,	 mas,	 diferentemente,	 deve	 estar	 com	 os	 olhos	 atentos	 à
realidade	 existencial	 do	 seu	 país.	 Desta	 forma,	 cita	 situações	 reais	 de	 pessoas
portadoras	 de	 alguma	 doença,	 ainda	 incurável,	 mas	 que	 podem	 ter	 alguma
esperança	 de	 melhora	 ou	 até	 mesmo	 de	 cura	 como	 resultado	 das	 pesquisas
realizadas	com	células-tronco	embrionárias.

Por	 fim,	 há	 ainda	um	último	 argumento	 a	 favor	 da	 improcedência	 da	ADI



que	 está	 relacionado	 com	 a	 liberdade	 de	 expressão	 (científica)	 e	 o	 direito	 à
saúde,	 ambos	 de	 natureza	 constitucional.	 Nesse	 sentido,	 sustentou	 o	Ministro
que	deve	haver	a	liberdade	necessária	para	que	as	pesquisas	científicas	possam
ser	 produzidas	 e	 tornadas	 públicas,	 com	 maior	 relevo	 ainda	 quando	 visam	 à
promoção	 da	 saúde	 humana.	 Votou,	 assim,	 pela	 improcedência	 total	 da	 ação.
Acompanharam	 o	 Relator	 as	 ministras	 Ellen	 Gracie	 e	 Cármen	 Lúcia	 e	 os
ministros	Joaquim	Barbosa,	Marco	Aurélio	e	Celso	de	Mello.

Os	 ministros	 Cezar	 Peluso	 e	 Gilmar	 Mendes	 também	 votaram	 pela
improcedência	 da	 ADI,	 ou	 seja,	 pela	 constitucionalidade	 do	 art.	 5º	 da	 Lei	 de
Biossegurança.	Todavia,	para	ambos	deveria	o	Tribunal,	em	sua	decisão,	declarar
que	 essas	pesquisas	 fossem	devidamente	 fiscalizadas	por	um	órgão	central,	 no
caso,	 a	 Comissão	 Nacional	 de	 Ética	 em	 Pesquisa	 (Conep).	 O	 Ministro	 Eros
Grau,	 mesmo	 votando	 na	 linha	 do	 Relator,	 apresentou	 ainda	 três	 ressalvas	 à
liberação	 das	 pesquisas	 com	 células-tronco	 embrionárias,	 quais	 sejam:	 1)	 a
criação	de	um	comitê	pelo	Ministério	da	Saúde	para	o	controle	e	fiscalização	das
pesquisas;	 2)	 o	 limite	 de	 fertilização	 de	 quatro	 óvulos	 por	 ciclo;	 e	 3)	 que	 as
células-tronco	 embrionárias	 sejam	 retiradas	 de	 óvulos	 fecundados	 inviáveis	 ou
sem	 prejudicar	 os	 viáveis.	 Estas	 pretensões	 não	 foram	 acolhidas	 pelos	 demais
membros	da	Corte.

Já	 os	ministros	Menezes	Direito	 e	 Ricardo	 Lewandowski	 julgaram	 a	ADI
como	 parcialmente	 procedente.	 Em	 síntese,	 ambos	 entenderam	 que	 esta
autorização	 somente	 poderia	 ocorrer	 se	 os	 embriões	 ainda	 viáveis	 não	 fossem
destruídos	para	a	retirada	das	células-tronco.

Assim,	 o	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	 em	 sua	 maioria,	 decidiu	 pela
improcedência	da	ADI,	definindo,	portanto,	que	as	pesquisas	com	células-tronco
embrionárias	não	violam	o	direito	à	vida	e	a	dignidade	da	pessoa	humana.

3.	 ANÁLISE
Sob	o	aspecto	 formal,	 a	ADI	3.510	 seguiu	os	parâmetros	 constitucionais	 e

legais	para	sua	propositura	e	em	sua	tramitação.	A	ação	foi	proposta	pelo	então
Procurador-Geral	da	República,	um	dos	legitimados	do	art.	103	da	Constituição
Federal.	 O	 objeto	 foi	 a	 lei	 federal	 11.105/05	 (Lei	 de	 Biossegurança),	 mais
especificamente,	 seu	 art.	 5º,	 por	 uma	 suposta	 afronta	 ao	 direito	 à	 vida	 e	 à
dignidade	 da	 pessoa	 humana.	 Em	 sentido	 oposto,	manifestou-se	 a	 Advocacia-
Geral	da	União.	Diante	da	relevância	social	da	matéria,	 foi	 realizada	audiência
pública	 (Lei	 9.868/99)	 e	 participaram	 na	 condição	 de	 Amici	 Curiae	 (Lei
9.868/99)	 diversas	 instituições	 outrora	 mencionadas.	 O	 voto	 vencedor	 foi	 o
proferido	pelo	Relator,	o	Ministro	Ayres	Britto,	que	será,	portanto,	o	fio	condutor
da	análise	que	se	segue.

Antes,	 todavia,	 cumpre	destacar	 a	 realização,	pela	primeira	vez	na	história



do	STF,	de	audiência	pública,	 inaugurando	um	instrumento	que	se	 tornou	cada
vez	 mais	 frequente	 desde	 então.	 A	 sua	 previsão	 legal	 é	 encontrada	 nas	 Leis
9.868/99	 e	 9.882/99,	 que	 disciplinam	as	 ações	 diretas	 de	 inconstitucionalidade
(ADI),	 ações	 declaratórias	 de	 constitucionalidade	 (ADC)	 e	 arguições	 de
descumprimento	 de	 preceito	 fundamental	 (ADPF).	 No	 Regimento	 Interno	 do
STF,	as	audiências	públicas	foram	disciplinadas	pela	Emenda	Regimental	29/09,
outorgando	ao	Presidente	da	Corte	ou	ao	Relator	a	competência	para	“convocar
audiência	 pública	 para	 ouvir	 o	 depoimento	 de	 pessoas	 com	 experiência	 e
autoridade	 em	 determinada	 matéria,	 sempre	 que	 entender	 necessário	 o
esclarecimento	de	questões	ou	circunstâncias	de	fato,	com	repercussão	geral	e	de
interesse	público	relevante”.

Nota-se	que	a	introdução	das	audiências	públicas,	bem	como	a	participação
de	 Amicus	 Curiae	 em	 sede	 de	 controle	 abstrato	 de	 constitucionalidade,	 veio
conferir	 maior	 legitimidade	 democrática	 às	 decisões	 da	 Suprema	 Corte.	 Além
disso,	esta	abertura	supre,	em	certa	medida,	a	ausência	da	fase	probatória,	visto
que	 o	 objeto	 das	 ações	 no	 interior	 do	 controle	 concentrado	 é	 considerado
“estritamente”	jurídico.

O	Amicus	Curiae	 foi	 extraído	 da	 experiência	 jurisdicional	 anglo-saxã.	 No
Direito	 inglês,	desde	o	medievo	 já	há	 registros	da	 figura	do	“amigo	da	corte”,
que	 podia	 apresentar	 erros	 manifestos	 do	 processo,	 bem	 como	 trazer
informações	 relevantes	 ao	 caso	 de	 precedentes	 ou	 statutes	 não	 conhecidos	 ou
ignorados.2	 Nos	 Estados	 Unidos	 da	 América,	 o	 instituto	 alcançou	 maior
notoriedade	 e	 foram	 estabelecidos	 seus	 marcos	 teóricos	 e	 processuais,	 que
posteriormente	foram	assimilados	por	diversos	países,	dentre	eles	o	Brasil,	como
se	 pode	 notar	 na	 exposição	 de	motivos	 da	Lei	 9.868/99.	Apesar	 de	 ser	 este	 o
marco	legal,	já	havia	anteriormente	alguma	inclinação	da	Corte	em	admiti-lo	na
jurisdição	constitucional	pátria,	o	que	se	percebe	no	Agravo	Regimental	na	ADI
748-4,	em	que,	de	modo	unânime,	o	pleno	do	STF	manteve	decisão	monocrática
do	 Ministro	 Celso	 de	 Mello	 e	 permitiu	 que	 um	 memorial	 preparado	 por	 um
colaborador	informal	continuasse	juntado	ao	processo.

Enquanto	 o	 amicus	 curiae	 possibilita	 que	 entidades	 representativas
apresentem	 argumentos	 acerca	 do	 objeto	 da	 ação	 constitucional,	 a	 audiência
pública	é	uma	convocação	de	pessoas	que	possuem	notória	experiência	e	saber	a
respeito	 do	 tema	 que	 está	 sendo	 discutido	 pela	Corte.	A	ADI	 3.510	 tornou-se
também	histórica	por	 ter	 sido	a	primeira	ocorrência	deste	 instituto	no	STF.	De
modo	 adequado,	 o	Ministro	 Ayres	 Britto	 a	 convocou,	 acolhendo	 o	 pedido	 do
requerente	 da	 ADI.	 Segundo	 o	 Ministro,	 devido	 à	 relevância	 social	 e	 à
complexidade	 da	 matéria,	 havia	 a	 necessidade	 de	 esclarecimentos	 e
aprofundamentos	 técnicos,	 o	 que,	 por	 sua	 vez,	 reforçaria	 a	 legitimidade	 da
decisão.	A	época,	 em	entrevista	a	 respeito	desta	convocação,	o	Ministro	disse:



“Democracia	é	isso.	É	tirar	o	povo	da	plateia	e	colocá-lo	no	palco	das	decisões
que	lhe	digam	respeito.	É	fazer	do	mero	espectador	um	ator	ou	um	autor	do	seu
próprio	destino”.3

Passados	alguns	anos	e	depois	de	várias	outras	audiências	públicas,	algumas
considerações	devem	ser	feitas.	De	um	lado,	devemos	reconhecer	que	é	salutar	a
existência	deste	instituto	dentro	do	controle	concentrado	de	constitucionalidade.
Tendo	em	vista	que	a	parametricidade	da	lei	ou	do	ato	normativo	é	avaliada	em
abstrato	 e	 que	muitos	 casos	 tratam	 de	matérias	 que	 exigem	 um	 conhecimento
técnico	 específico,	 este	 expediente	 areja	 a	 discussão	 e	 traz	 embasamentos	 que
dificilmente	 estariam	 presentes	 nos	 votos,	 dado	 o	 grau	 de	 especificidade	 do
tema.	 Do	 outro,	 devemos	 olhar	 com	 cautela	 até	 mesmo	 o	 argumento	 da
“legitimidade	 democrática”.	 Como	 é	 possível	 ver	 nesta	 ADI,	 nem	 todos	 os
ministros	 enfrentaram	 as	 questões	 levantadas	 na	 audiência	 ou	 fizeram	 uso	 em
seus	 votos.	 Há	 algo	 de	 simbólico	 nisto.	 Se,	 de	 algum	modo,	 o	 conteúdo	 dos
posicionamentos	não	estiver	presente	nos	votos	dos	eminentes	ministros,	ou	seja,
não	 for	 levado	 a	 sério,	 este	 instituto	 pode	 tornar-se	 um	 rito	 vazio	 que,	 por
intermédio	de	um	véu	de	 legitimação,	 esconde	decisões	 já	 antes	 estabelecidas,
independentemente	de	 sua	 realização.	Neste	 sentido,	 é	necessário	pensar	 como
se	 incorporam	 na	 estrutura	 judiciária	 e	 jurisdicional	 institutos	 que,	 apesar	 de
terem	um	fundamento	democrático,	podem,	ao	final,	não	funcionar	deste	modo.

Após	 constatar	 a	 correção	 formal	 da	 ADI	 3.510	 e	 acentuar	 o	 seu	 caráter
paradigmático	por	ter	sido	nela	realizada	a	primeira	audiência	pública	no	âmbito
do	STF,	destaco,	a	seguir,	alguns	aspectos	relevantes	presentes	nos	argumentos
aventados	neste	julgamento.

De	início,	podemos	observar	na	manifestação	da	AGU	e	também	no	voto	do
Relator,	 ainda	 que	 de	modo	mais	 parcimonioso,	 uma	 ode	 à	 discricionariedade
judicial.	 O	 Advogado-Geral	 da	 União	 admite	 a	 todas	 luzes	 que	 o	 conceito
jurídico	 “vida”	 seria	 independente	 dos	 conceitos	 leigos,	 etimológicos,	 literais,
como	 também	 de	 denotações	 técnicas.	 Assim,	 para	 ele,	 no	 campo	 da
Hermenêutica	Constitucional,	caberia	às	Supremas	Cortes	determinar	e	declarar
o	 significado	 jurídico	 de	 termos	 controvertidos,	 e	 isto	 de	 acordo	 com	 as
realidades	históricas	de	cada	país.	Sendo	ainda	mais	enfático,	afirma	que	isto	se
faz	discricionariamente.	Diante	deste	posicionamento,	surge	a	pergunta:	por	que,
então,	 fazer	 audiências	públicas?	Defendo	a	 autonomia	do	Direito	 (nos	 termos
em	que	isso	é	colocado	no	âmbito	da	Crítica	Hermenêutica	do	Direito),	mas	isto
quer	dizer	que	a	imputação	pode	ser	levada	às	últimas	consequências?	Seria	isto
democrático?

Respondo:	 não	 e	 não.	 A	 autonomia	 do	 Direito	 resulta	 de	 uma	 filtragem
constitucional	 que	 lhe	 confere	 parâmetros	 de	 conformação,	 ou	 seja,	 limites.
Noutro	passo,	não	devemos	compreender	que	esta	autonomia	possibilita	que	os



conceitos	jurídicos	assumam	uma	significância	independente	das	outras	áreas	do
saber	 humano.	 O	 raciocínio	 é	 simples:	 se	 isso	 fosse	 levado	 às	 últimas
consequências	 e	 os	 vocábulos	 dentro	 do	 Direito	 assumissem	 significados
absolutamente	diversos	daqueles	existentes	no	seio	social,	em	suas	mais	diversas
esferas,	eles	não	seriam	compreendidos/aplicados,	ou	seja,	a	falta	desta	vivência
produziria	um	não	Direito.

Isto	 é,	 devemos	 assumir	 que	 esta	 autonomia	 do	Direito	 se	 dá	 num	 espaço
dialogal,	 intersubjetivo,	 em	 que	 o	 respeito	 e	 o	 reconhecimento	 dos	 outros
discursos	 pelo	 Direito	 se	 dá	 não	 apenas	 em	 ouvi-los,	 mas	 também	 no	 modo
peculiar	que	normatiza	as	relações	sociais.	Neste	sentido,	no	bojo	do	julgamento
desta	ADI,	o	Supremo	definiu	que	a	“vida”	para	fins	de	proteção	jurídica	estaria
circunscrita	ao	período	do	nascimento	até	a	morte.	Ou	seja,	 isto	não	prescinde
outros	 saberes;	 diferentemente,	 é	 uma	 delimitação	 que	 se	 acomoda	 num
ambiente	de	plurissignificação	do	termo	“vida”.

A	 questão	 que	 se	 apresenta	 agora	 é	 se	 o	 direito	 fundamental	 à	 vida,
albergado	 pela	 Constituição,	 está	 em	 consonância	 com	 o	 posicionamento	 do
STF,	sobretudo	no	que	diz	respeito	aos	fundamentos	expostos	para	tanto.

Não	 podemos	 esquecer	 que	 todo	 este	 debate	 decorre	 de	 considerar	 se	 os
embriões	 in	 vitro	 inviáveis	 ou	 congelados	 há	 mais	 de	 três	 anos	 estariam
protegidos	pela	inviolabilidade	do	direito	à	vida.	Se	sim,	seria	inconstitucional	o
art.	 5º	 da	 Lei	 de	 Biossegurança;	 se	 não,	 o	 referido	 artigo	 e	 as	 pesquisas	 com
células-tronco	embrionárias	dentro	deste	marco	legal	seriam	constitucionais.

Para	 o	 PGR,	 haveria	 uma	 violação	 deste	 direito	 fundamental,	 pois	 a	 vida
começaria	na	fecundação;	para	AGU	não,	já	que	o	embrião	não	seria	uma	pessoa
para	o	Direito,	sendo	este	o	entendimento	acolhido	pelo	Ministro	Relator	e	pela
maioria	 do	 Supremo.	 Uma	 pergunta	 que	 se	 coloca	 para	 a	 nossa	 discussão	 é:
precisava	o	STF	ir	tão	longe	para	decidir	este	caso?	Esta	resposta	não	é	simples	e
principalmente,	 diante	 do	 dever	 de	 coerência	 e	 integridade,	 tem	 repercussões
práticas	 muito	 sensíveis.	 Isto	 é,	 quanto	 mais	 a	 Corte	 se	 posiciona	 indo,	 em
muitos	casos,	além	da	Constituição	e	além	dos	próprios	 limites	 jurídicos,	mais
ela	vincula	a	 si	própria.	Se	 isto	é	 feito	a	partir	de	uma	 ideia	de	que	 formamos
uma	ordem	jurídica	íntegra	e	coerente	e	que	dentro	dela	operamos,	isto	seria	um
sinal	de	uma	jurisprudência	que	se	expande	com	responsabilidade	política;	mas
se	isto	ocorre	a	partir	de	uma	perspectiva	discricionária,	que	dá	azo	ao	ativismo
judicial,	temos	um	cenário	cada	vez	mais	caótico	e	de	insegurança	jurídica.

A	decisão	 desta	ADI	 pela	 improcedência,	 o	 que	 significou	 a	 liberação	 das
pesquisas	com	células-tronco	embrionárias	conforme	prescreve	o	art.	5º	da	Lei
de	Biossegurança,	foi	constitucionalmente	adequada	enquanto	um	imperativo	de
integridade	e	coerência	do	Direito.	Entretanto,	por	ir	além	do	necessário	para	o
deslinde	 do	 caso,	 encontram-se	 pontas	 abertas	 na	 decisão,	 que	 precisam	 ser



discutidas.
Quando	falamos	que	o	Direito	é	uma	prática	intersubjetiva	e	por	isso	há	uma

integridade	e	coerência	que	norteiam	a	 interpretação	 jurídica,	estamos,	no	caso
em	tela,	pensando	nos	argumentos	conectados	com	a	nossa	história	institucional
e	 que	 evidenciam	 a	 constitucionalidade	 do	 referido	 art.	 5º	 da	 Lei	 de
Biossegurança.	Dentre	estes,	destacamos	os	dois	presentes	no	voto	do	Relator.	O
primeiro,	 a	 respeito	 da	 autorização	 ao	 aborto	 decorrente	 de	 estupro.	 Mesmo
tratando	de	realidades	diferentes	–	e	isso	é	devidamente	esclarecido	no	voto	–,	a
analogia	 é	 acertada.	 Se	 o	 sistema	 jurídico	 pátrio	 permite,	 ainda	 que
excepcionalmente,	que	um	embrião	resultado	do	crime	de	estupro	possa	ter	seu
ciclo	 vital	 interrompido,	 o	 que	 é	 algo	 drástico,	 por	 que	 não	 seria	 permitido
utilizar	para	pesquisa	científica	embriões	 in	vitro	 inviáveis	 ou	 com	o	potencial
muito	 reduzido	 para	 continuar	 o	 seu	 desenvolvimento?	 Ademais,	 esta
continuidade,	muito	provavelmente,	não	teria	a	chance	de	ao	menos	ser	tentada,
já	que	muitos	pais,	após	conseguirem	a	gravidez,	descartam	os	embriões	in	vitro.
Este	 argumento	 é	 complementado	 com	 a	 constitucionalidade	 da	 reprodução	 in
vitro:	 se	 esta	 técnica	 é	 juridicamente	 permitida	 e	 nem	 todos	 os	 embriões	 são
usados	 durante	 o	 processo,	 isto	 significa	 que	 este	 possível	 não	 uso	 também	 é
assimilado.	 Senão,	 este	 descarte	 seria	 considerado	 como	 um	 ato	 antijurídico.
Logo,	a	decisão	é	coerente	por	ajustar-se	com	uma	interpretação	constitucional
adequada	da	nossa	prática.

Entretanto,	o	STF	foi	mais	longe,	e	por	isso	caminhou	em	terreno	com	pouca
ou	quase	nenhuma	 luminosidade	 jurídico-constitucional.	Se	a	Constituição	não
define	 qual	 seria	 o	 início	 da	 vida,	 deveria	 o	 Supremo	 ter	 se	 arvorado	 nesta
definição?	 Era	 necessária	 para	 o	 deslinde	 do	 caso?	 Entendo	 que	 não,	 mesmo
sendo	o	argumento	central	do	PGR	fundado	na	 ideia	de	que	a	vida	começa	na
concepção.	Como	demonstrado	anteriormente,	os	dois	argumentos	demonstram	a
constitucionalidade	do	art.	5º	da	Lei	de	Biossegurança,	diante	da	coerência	com
o	sistema	jurídico	pátrio	que	reconhece	como	constitucionais	práticas	similares.
A	questão	que	se	impõe	é	que	um	desacordo	jurídico	deve	ser	resolvido	dentro
dos	limites	do	Direito.	Quanto	mais	se	busca	ir	além	deles,	o	que	é	peculiar	ao
ativismo	judicial,	mais	problemas	tendem	a	surgir	dentro	de	um	ambiente	cada
vez	mais	fragmentado.	Nesse	sentido,	elenco	alguns	pontos	controvertidos.

Podemos	 começar	 com	 o	 silêncio	 da	 Constituição	 sobre	 o	 início	 da	 vida.
Existem	 registros	 da	 assembleia	 constituinte	 que	 demonstram	 a	 existência	 de
uma	corrente	que	almejava	incluir	no	texto	constitucional	que	a	vida	começa	na
concepção.	Como	se	pode	observar,	isto	não	prosperou,	o	que	já	demonstra	quão
controvertido	é	este	debate.	Assim,	como	guardião	da	Constituição,	o	STF	deve
preservá-la,	 e	 isto	 significa	 que	 nem	 todo	 silêncio	 constitucional	 deve	 ser
vocalizado,	 sobretudo,	 quando	 não	 é	 essencial	 para	 o	 deslinde	 de	 determinada



ação.
Dito	 de	 outra	 forma,	 por	 que	 a	 “vida”	 no	 sentido	 constitucional	 seria	 o

período	 entre	 o	 nascimento	 e	 a	morte?	Poderia	 o	STF	 ter	 respondido	 de	 outra
forma?	 É	 adequado	 interpretar	 a	 Constituição	 à	 luz	 da	 legislação
infraconstitucional,	 no	 caso,	 o	 Direito	 civil?	 Com	 esta	 definição	 que	 foi	 feita
tendo	 como	 horizonte	 os	 embriões	 in	 vitrocongelados,	 fica	 a	 pergunta:	 o
embrião/feto	 que	 está	 a	 se	 desenvolver	 no	 útero	 materno	 tem	 assegurado	 o
direito	à	vida?	Notem	que	ir	adiante	trouxe	mais	dificuldades,	que	tendem	a	ser
problematizadas	 no	 futuro.	 O	 cerne	 era	 compreender	 se	 os	 embriões	 in
vitro	inviáveis	e/	ou	congelados	há	mais	de	três	anos	teriam	o	direito	à	vida.	Ao
extrapolar,	 buscando	uma	 conceituação	 constitucional	 de	 “vida”	 –	 isto	 serviria
na	 mesma	 medida	 se	 o	 conceito	 formulado	 fosse	 noutra	 direção	 –,	 o	 STF,
entendo	que,	de	modo	desnecessário,	foi	além	do	seu	papel	de	guardião.

Ademais,	há	que	se	destacar	que	o	movimento	de	densificação	do	conceito
constitucional	 de	 vida	 foi	 realizado	 partindo	 da	 legislação	 infraconstitucional.
Ou	seja,	 tendo	como	base,	principalmente,	o	Código	Civil	e	a	 leitura	da	 teoria
natalista,	foi	possível	construir	o	entendimento	adotado	pela	Corte.	Esta	postura
se	 dá	 num	 sentido	 oposto	 ao	 caráter	 dirigente	 da	 Constituição,	 pois,	 ao	 invés
desta	 constituir	 todo	 o	 sistema	 e	 toda	 a	 prática	 jurídica,	 ela	 passa	 a	 ser
constituída	 à	 luz	 de	 uma	 legislação	 não	 pensada	 para	 esta	 abrangência	 e
importância.

Noutro	 passo,	 no	 voto	 do	 Ministro	 Relator,	 após	 defender	 a
constitucionalidade	 da	 reprodução	 assistida,	 consta	 que	 esta	 técnica	 seria	 um
recurso	científico	para	o	exercício	do	direito	ao	planejamento	familiar,	conforme
o	 §	 7º	 do	 art.	 226	 da	 Constituição	 Federal.	 Concordo	 que	 o	 Estado	 brasileiro
deve	prover	os	meios	necessários,	educacionais	e	científicos,	para	que	as	pessoas
livremente	possam	planejar-se	acerca	da	sua	própria	família	e	de	acordo	com	as
suas	possibilidades.	Todavia,	isto	não	significa	que	o	Estado	deve	prover	(todos)
os	meios	para	que	este	planejamento	seja	executado.	Do	contrário,	haveria	um
direito	 fundamental,	 para	 todos	 que	 assim	 quisessem,	 de	 utilizar	 a	 reprodução
assistida	 para	 constituir	 suas	 famílias.	 E,	 se	 isto	 é	 um	 direito	 fundamental,
deveria	 o	 SUS	 arcar	 obrigatoriamente	 com	 este	 procedimento	 para	 qualquer
pessoa,	 incluindo	 pessoas	 férteis,	 o	 que	 não	 acontece	 na	 prática.	 Não	 estou	 a
discutir	se	o	SUS	deve	ou	não	prover	este	procedimento,	mas	se	o	planejamento
familiar	 é	 um	 direito	 fundamental,	 e	 qual	 seria	 a	 extensão	 do	 seu	 exercício.
Sendo	 isto	 algo	 controverso,	 não	 me	 parece	 adequada	 a	 sua	 utilização	 para
fundamentar	algo	que	também	o	é.

Num	 prisma	 diverso,	 outro	 ponto	 a	 ser	 destacado	 é	 o	 embasamento
doutrinário,	principalmente,	no	modo	como	autores	e	teorias	são	articulados	para
fundamentar	posicionamentos.	Nesta	linha,	três	referências	presentes	no	voto	do



Relator	merecem	destaque:	1)	Pós-positivismo;	2)	Ronald	Dworkin;	e,	3)	Hans
Kelsen.	 Existe	 uma	 pergunta	 ainda	 não	 resolvida	 na	 comunidade	 jurídica
nacional:	 o	 que	 é	 isto,	 o	 positivismo	 jurídico?	 Quando	 o	 Ministro	 diz	 estar
julgando	 a	 partir	 de	 um	 olhar	 pós-positivista,	 em	 outras	 palavras,	 ele	 está
dizendo	que	sua	análise	não	é	meramente	 formal	e	que	não	está	presa	na	 letra
“fria”	da	lei.	O	problema	não	é	ser	pós-positivista,	mas	o	que	se	entende	por	isso.
Não	são	poucos	os	exemplos	de	decisões	judiciais	pós-positivistas	que	assim	se
definem	 por	 ir	 além	 do	 que	 o	 Direito	 reconhecidamente	 nos	 impõe.	 Assim,
defender	 uma	 ideia	 de	 limites	 hermenêuticos	 aos	 textos	 legais,	 incluindo,	 por
óbvio,	 a	 Constituição,	 o	 principal	 deles,	 é	 entendido	 como	 uma	 atitude
anacrônica	 e	 em	 certo	 sentido	 moralmente	 reprovável.	 Ao	 dizer-se	 pós-
positivista,	o	Ministro	 talvez	se	sinta	à	vontade	para	manifestar	 juízos	com	um
viés	mais	 pragmático,	 justificando	 a	 necessidade	 de	 um	olhar	 para	 a	 realidade
social	 que	 nos	 circunda.	 Todavia,	 este	 movimento,	 por	 vezes,	 esconde
manifestações	políticas	e	não	jurídicas,	e,	sendo	o	Direito	o	fórum	dos	princípios
(Dworkin),	 isto	 pode	 significar	 exatamente	 o	 que	 pretendia	 negar,	 isto	 é,	 o
próprio	positivismo	jurídico.	Noutro	passo,	temos	a	menção	a	Ronald	Dworkin,
em	 especial,	 seu	 livro	Domínio	da	Vida	 como	 uma	 fonte	 doutrinária.	 É	 difícil
“aplicar”	um	autor	para	um	caso,	ainda	mais	quando	este	é	estrangeiro.	Existem
especificidades	do	contexto	(jurídico)	pátrio	que	exigem	adequações.	A	escolha
do	autor	não	foi	aleatória,	uma	vez	que	ele	defende	uma	perspectiva	liberal	no
tocante	à	moralidade,	servindo	perfeitamente	ao	argumento	utilizado.	Por	vezes,
isso	não	passa	do	uso	de	um	raciocínio	prêt-à-porter,	que	é	usar	um	autor	no	que
interessa,	mas	sem	apresentar	o	porquê	da	sua	construção	ser	a	mais	adequada	ao
Direito	brasileiro,	e	 isso	em	contraposição	a	outros	autores	 também	 influentes.
Isso	 deve	 ser	 feito	 para	 afastar	 argumentos	 de	 autoridade	 e	 para	 que	 a
fundamentação	doutrinária	possa	ser	devidamente	exposta.	O	que	quero	dizer	é
que	 incoerências	 teóricas	deveriam	ser	evitadas,	como	por	exemplo,	a	doutrina
de	 Dworkin,	 que	 critica	 argumentos	 políticos,	 sendo	 que	 estes	 foram
apresentados	na	decisão.	Pretende-se	um	olhar	pós-positivista,	mas	cita-se	Hans
Kelsen,	 um	 dos	 principais	 autores	 positivistas,	 como	 referência.	 A	 citação	 de
Kelsen	é	lapidar	neste	sentido,	porque	foi	usada	para	dizer	que	o	Direito	colore	a
realidade,	o	que	ele	denominava	princípio	da	imputação.	Este	é	um	dos	pilares
do	Positivismo,	em	que	a	normatividade	está	descolada	do	real	e	é	necessária	a
imposição	 de	 vontade	 sobre	 ela.	 Por	 isso,	 a	 inexorabilidade	 da
discricionariedade.	Todavia,	um	autor	como	Ronald	Dworkin	está	justamente	do
lado	 oposto,	 sendo	 amplamente	 contrário	 a	 isto.	 Contudo,	 os	 dois	 autores	 são
utilizados	 para	 embasar	 a	 mesma	 tese	 geral.	 Obviamente	 que	 uma	 decisão
judicial	 não	 é	uma	peça	 acadêmica	–	 apesar	 de	muitos	votos	nesta	ADI	 assim
parecerem	 –,	 mas	 há	 uma	 exigência	 de	 responsabilidade	 política	 para	 que	 os



argumentos	 sejam	 republicanamente	 desenvolvidos	 a	 partir	 do	 Direito	 e	 que
projetos	 teóricos	 sejam	adequadamente	 incorporados,	 sob	pena	de	 se	 tornarem
apenas	álibis	retóricos.

No	 âmbito	 mais	 substantivo,	 apesar	 de	 não	 terem	 prosperado,	 as
manifestações	 dos	 ministros	 Cezar	 Peluso,	 Gilmar	 Mendes	 e	 Eros	 Grau	 no
sentido	que	fosse	declarado	que	essas	pesquisas	com	células-tronco	embrionárias
fossem	 devidamente	 fiscalizadas	 por	 um	 órgão	 central,	 no	 caso,	 a	 Comissão
Nacional	 de	 Ética	 em	 Pesquisa	 (Conep),	 parece-me	 adequada,	 dada	 a
sensibilidade	da	matéria.	A	 liberdade	 científica,	 especialmente	 quando	 trata	 de
aspectos	 bioéticos,	 demanda	um	acompanhamento/fiscalização,	 a	 fim	de	 evitar
que	lógicas	não	constitucionais	possam	guiar	as	investigações	independentes	do
seu	contorno	jurídico.

Por	 fim,	 reconheço	que	o	STF	decidiu	 adequadamente	pela	 improcedência
desta	ADI	e,	por	consequência,	pela	liberação	das	pesquisas	com	células-tronco
embrionárias	 nos	 limites	 do	 art.	 5º	 da	 Lei	 de	 Biossegurança.	 Entretanto,	 ao
buscar	definir	o	conceito	de	vida	para	proteção	constitucional,	a	Corte	foi	além
de	 suas	 atribuições	 enquanto	 guardiã,	 sedimentando	 um	 entendimento
controverso	a	 respeito	do	 tema.	Sabemos	que	quem	pode	mais	 também	pode	o
menos	(in	eo	quod	plus	est	semper	inest	et	minus).	Entretanto,	ao	STF	diríamos
que,	mesmo	podendo	o	mais,	é	recomendável	que	decida	sempre	com	a	menor
inovação	–	no	sentido	ativista	–	de	sentidos	constitucionais	possíveis,	pois	ele	é
o	guardião	e	não	o	dono	da	Constituição,	mesmo	tendo	a	última	palavra.

1Boletim	Científico,	Escola	Superior	do	Ministério	Público	da	União.	Brasília,	ano	5,	n.	18/19,	p.	11-
23,	 jan./jun.	 2006,	 p.	 14.	 Disponível	 em:
<http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/7784/BC_18e19_Art01.pdf?
sequence=2&isAllowed=y>.
2Para	maiores	aprofundamentos	ver:	BISCH,	Isabel	da	Cunha.	O	amicus	curiae,	as	tradições	jurídicas
e	o	controle	de	constitucionalidade:	um	estudo	comparado	à	luz	das	experiências	americana,	europeia	e
brasileira.	Porto	Alegre:	Livraria	do	Advogado,	2010.
3SUPREMO	 TRIBUNAL	 FEDERAL	 (STF).	Ministro	 Carlos	 Ayres	 Britto	 concede	 entrevista	 a
jornalistas	 após	 primeira	 rodada	 de	 palestras.	 Brasília,	 2007.	 Disponível	 em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=69682>.

	



Capítulo	3
O	FINANCIAMENTO	DA	SEGURIDADE	SOCIAL:

A	DISCUSSÃO	DA	NOVA	BASE	DE	CÁLCULO	DA
CONTRIBUIÇÃO	AO	PIS	E	DA	COFINS

1.	 RESUMO	DO	CASO
Em	um	 país	 de	modernidade	 tardia,	 o	 grande	 problema	 de	 um	modelo	 de

Estado	 social	 prescrito	 pela	 Constituição	 é	 o	 financiamento	 da	 saúde	 e	 da
seguridade	social.	Essa	questão	complexa	chegou	ao	Supremo	Tribunal	Federal.
Com	efeito,	prescrevia	originariamente	o	inciso	I	do	art.	195	e	o	art.	239,	ambos
da	CF/88:

Art.	 195.	A	 seguridade	 social	 será	 financiada	 por	 toda	 a	 sociedade,	 de
forma	 direta	 e	 indireta,	 nos	 termos	 da	 lei,	 mediante	 recursos
provenientes	dos	orçamentos	da	União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal
e	dos	Municípios,	e	das	seguintes	contribuições	sociais:
I	–	dos	empregadores,	incidente	sobre	a	folha	de	salários,	o	faturamento
e	o	lucro.
Art.	239.	A	arrecadação	decorrente	das	contribuições	para	o	Programa	de
Integração	Social,	criado	pela	Lei	Complementar	nº	7,	de	7	de	setembro
de	 1970,	 e	 para	 o	 Programa	 de	 Formação	 de	 Patrimônio	 do	 Servidor
Público,	criado	pela	Lei	Complementar	nº	8,	de	3	de	dezembro	de	1970,
passa,	 a	 partir	 da	 promulgação	 desta	 Constituição,	 a	 financiar,	 nos
termos	que	a	lei	dispuser,	o	programa	do	seguro-desemprego	e	o	abono
de	que	trata	o	§	3º	deste	artigo.

Dentro	disso,	 a	 seguridade	 social	vinha	 sendo	 financiada	pela	 contribuição
ao	PIS,	pela	Cofins	e	por	outras	contribuições	sociais.

A	base	de	cálculo	do	PIS	estava	regulada	nos	seguintes	termos:
Lei	Complementar	nº	7,	de	7	de	setembro	de	1970:
Art.	3º	O	Fundo	de	Participação	será	constituído	por	duas	parcelas:
[...]
b)	a	segunda,	com	recursos	próprios	da	empresa,	calculados	com	base	no
faturamento,	como	segue:



1)	no	exercício	de	1971,	0,15%;
2)	no	exercício	de	1972,	0,25%;
3)	no	exercício	de	1973,	0,40%;
4)	no	exercício	de	1974	e	subsequentes,	0,50%
Art.	4º	[...].
Parágrafo	 único.	 A	 contribuição	 de	 julho	 será	 calculada	 com	 base	 no
faturamento	 de	 janeiro;	 a	 de	 agosto,	 com	 base	 no	 faturamento	 de
fevereiro;	e	assim	sucessivamente.
Lei	Complementar	nº	17,	de	12	de	dezembro	de	1973:
Art.	 1º	A	 parcela	 destinada	 ao	 Fundo	 de	 Participação	 do	 Programa	 de
Integração	 Social,	 relativa	 à	 contribuição	 com	 recursos	 próprios	 da
empresa,	de	que	trata	o	art.	3º,	letra	b,	da	Lei	Complementar	nº	7,	de	7	de
setembro	 de	 1970,	 é	 acrescida	 de	 um	 adicional	 a	 partir	 do	 exercício
financeiro	de	1975.
Parágrafo	único.	O	adicional	de	que	trata	este	artigo	será	calculado	com
base	no	faturamento	da	empresa	como	segue:
a)	no	exercício	de	1975	–	0,125%;
b)	no	exercício	de	1976	e	subsequentes	–	0,25%.

Já	a	base	de	cálculo	e	a	alíquota	da	Cofins	eram	assim	reguladas:
Lei	Complementar	nº	70,	de	30	de	dezembro	de	1991:
Art.	 2º	 A	 contribuição	 de	 que	 trata	 o	 artigo	 anterior	 será	 de	 dois	 por
cento	e	incidirá	sobre	o	faturamento	mensal,	assim	considerado	a	receita
bruta	das	vendas	de	mercadorias,	de	mercadorias	e	serviços	e	de	serviços
de	qualquer	natureza.
Parágrafo	único.	Não	integra	a	receita	de	que	trata	este	artigo,	para	efeito
de	determinação	da	base	de	cálculo	da	contribuição,	o	valor:
a)	 do	 imposto	 sobre	 produtos	 industrializados,	 quando	 destacado	 em
separado	no	documento	fiscal;
b)	 das	 vendas	 canceladas,	 das	 devolvidas	 e	 dos	 descontos	 a	 qualquer
título	concedidos	incondicionalmente.

Todavia,	a	base	de	cálculo	do	PIS	e	a	base	de	cálculo	e	a	alíquota	da	Cofins,
anteriormente	reguladas	por	duas	 leis	complementares,	 foram	alteradas	por	 leis
ordinárias:

Lei	9.715,	de	25	de	novembro	de	1998:



Art.	2º	A	contribuição	para	o	PIS/PASEP	será	apurada	mensalmente:
I	–	pelas	pessoas	jurídicas	de	direito	privado	e	as	que	lhe	são	equiparadas
pela	legislação	do	imposto	de	renda,	inclusive	as	empresas	públicas	e	as
sociedades	 de	 economia	 mista	 e	 suas	 subsidiárias,	 com	 base	 no
faturamento	do	mês;
[...]
Art.	 3º	 Para	 os	 efeitos	 do	 inciso	 I	 do	 artigo	 anterior	 considera-se
faturamento	a	receita	bruta,	como	definida	pela	legislação	de	imposto	de
renda,	 proveniente	 da	 venda	 de	 bens	 na	 operação	 de	 conta	 própria,	 do
preço	 dos	 serviços	 prestados	 e	 do	 resultado	 auferido	 nas	 operações	 de
conta	alheia.
Parágrafo	 único.	Na	 receita	 bruta	 não	 se	 incluem	 as	 vendas	 de	 bens	 e
serviços	calculados,	os	descontos	incondicionais	concedidos,	o	Imposto
sobre	 Produtos	 Industrializados	 –	 IPI,	 e	 o	 Imposto	 sobre	 Operações
Relativas	à	Circulação	de	Mercadorias	–	ICMS,	retido	pelo	vendedor	dos
bens	ou	prestadores	dos	serviços	na	condição	de	substituto	tributário.

Lei	9.718,	de	27	de	novembro	de	1998:
Art.	2º	As	contribuições	para	o	PIS/PASEP	e	a	COFINS,	devidas	pelas
pessoas	 jurídicas	de	direito	privado,	 serão	calculadas,	com	base	no	seu
faturamento,	observadas	a	legislação	vigente	e	as	alterações	introduzidas
por	esta	lei.
Art.	 3º	 O	 faturamento	 a	 que	 se	 refere	 o	 artigo	 anterior	 corresponde	 à
receita	bruta	da	pessoa	jurídica.
§	1º	Entende-se	por	receita	bruta	a	totalidade	das	receitas	auferidas	pela
pessoa	jurídica,	sendo	irrelevantes	o	tipo	de	atividade	por	ela	exercida	e
a	classificação	contábil	adotada	para	as	receitas.
Art.	8º	Fica	elevada	para	três	por	cento	a	alíquota	da	COFINS.
§	 1º	 A	 pessoa	 jurídica	 poderá	 compensar,	 com	 a	 Contribuição	 Social
sobre	 o	 Lucro	 Líquido	 –	 CSLL	 devida	 em	 cada	 período	 de	 apuração
trimestral	 ou	 anual,	 até	 um	 terço	 da	 COFINS	 efetivamente	 paga,
calculada	de	conformidade	com	este	artigo.
§	2º	A	compensação	referida	no	§	1º:
I	–	somente	será	admitida	em	relação	à	COFINS	correspondente	a	mês
compreendido	 no	 período	 de	 apuração	 da	 CSLL	 a	 ser	 compensada,
limitada	ao	valor	desta;
II	 –	 no	 caso	 de	 pessoas	 jurídicas	 tributadas	 pelo	 regime	 de	 lucro	 real
anual,	poderá	ser	efetuada	com	a	CSLL	determinada	na	forma	dos	arts.



28	e	30	da	Lei	nº	9.430,	de	27	de	dezembro	de	1996.
§	3º	Da	aplicação	do	disposto	neste	artigo,	não	decorrerá,	em	nenhuma
hipótese,	saldo	de	COFINS	ou	CSLL,	a	restituir	ou	a	compensar	com	o
devido	em	períodos	de	apuração	subsequentes.
§	4º	A	parcela	da	COFINS	compensada	na	forma	deste	artigo	não	será
dedutível	para	fins	de	determinação	do	lucro	real.

Quanto	à	base	de	cálculo	do	PIS	e	da	Cofins,	houve	as	seguintes	alterações:
a)sob	 a	 vigência	 das	 LC	 7/70	 e	 17/73,	 o	 PIS	 incidia	 sobre	 o
faturamento	do	6º	(sexto)	mês	anterior	àquele	em	que	a	contribuição
se	tornava	devida;
b)sob	a	vigência	da	LC	70/91,	a	Cofins	 incidia	 sobre	o	 faturamento
do	 mês	 (receita	 bruta	 de	 vendas	 de	 mercadoria,	 de	 mercadorias	 e
serviços	 e	 de	 serviço	 de	 qualquer	 natureza,	 e	 o	 resultado	 nas
operações	de	conta	alheia);
c)após	 o	 advento	 das	 Leis	 9.715/98	 e	 9.718/98,	 o	 PIS	 e	 a	 Cofins
passaram	 a	 incidir	 sobre	 o	 “faturamento”	 do	 mês	 (totalidade	 das
receitas	 auferidas	 pela	 pessoa	 jurídica,	 sendo	 irrelevante	 o	 tipo	 de
atividade	por	ela	 exercida	e	 a	 classificação	contábil	 adotada	para	as
receitas).

Já	quanto	à	alíquota	da	Cofins,	houve	a	seguinte	alteração:
a)	sob	vigência	da	LC	70/91,	a	Cofins	incidia	à	alíquota	de	2%	(dois
por	cento);
b)	após	advento	da	Lei	9.718/98,	a	Cofins	passou	a	incidir	à	alíquota
de	3%	(três	por	cento),	podendo	a	pessoa	jurídica	compensar	1/3	(um
terço)	da	Cofins	efetivamente	paga	com	a	CSLL.

O	 emaranhado	 legislativo	 é	 autoevidente.	 Os	 contribuintes	 passaram	 a
questionar	em	juízo	a	validade	do	§	1º	do	art.	3º	da	Lei	9.718/98,	alegando	que	o
dispositivo	desbordou	do	seu	fundamento	de	validade	constitucional	e	 instituiu
uma	fonte	de	custeio	não	prevista	pela	redação,	até	então	vigente,	do	inciso	I	do
art.	195	da	CF.	Ademais,	invocando	o	princípio	da	hierarquia	das	leis,	passaram
a	questionar	o	aumento	da	alíquota	da	Cofins	de	2%	para	3%	pelo	caput	do	art.
8º	da	Lei	9.718/98.

2.	 A	DECISÃO
O	Plenário	 do	STF,	 por	 ocasião	 do	 julgamento	 do	RE	 390.840-MG,	 cujos

autos	foram	relatados	pelo	Ministro	Marco	Aurélio,	decidiu	que
[...]	 é	 inconstitucional	 o	 §	 1º	 do	 artigo	 3º	 da	 Lei	 nº	 9.718/98,	 no	 que
ampliou	 o	 conceito	 de	 receita	 bruta	 para	 envolver	 a	 totalidade	 das



receitas	auferidas	por	pessoas	jurídicas,	independentemente	da	atividade
por	elas	desenvolvida	e	da	classificação	contábil	adotada.

Portanto,	 o	 aludido	 dispositivo	 legal	 malferiu	 o	 inciso	 I	 do	 art.	 195	 da
Constituição	Federal	(com	redação	anterior	à	dada	pela	Emenda	Constitucional
20/98).	Daí	por	que	prevalece	o	previsto	no	art.	2º	da	LC	70/91.

3.	 ANÁLISE
À	época	do	advento	da	Lei	9.718/98,	a	CF/88	assim	dispunha:

Art.	 195.	A	 seguridade	 social	 será	 financiada	 por	 toda	 a	 sociedade,	 de
forma	 direta	 e	 indireta,	 nos	 termos	 da	 lei,	 mediante	 recursos
provenientes	dos	orçamentos	da	União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal
e	dos	Municípios,	e	das	seguintes	contribuições	sociais:
I	–	dos	empregadores,	incidente	sobre	a	folha	de	salários,	o	faturamento
e	o	lucro.

Daí	já	se	nota	que	o	art.	3º	da	Lei	9.718/98	é	inconstitucional:	num	jogo	de
palavras,	 o	 dispositivo,	 embora	 houvesse	 se	 referido	 expressamente
a	faturamento,	em	realidade	criou	como	nova	base	de	cálculo	da	contribuição	ao
PIS	e	da	Cofins	“a	totalidade	das	receitas	auferidas	pela	pessoa	jurídica”	(sendo
irrelevante	a	classificação	contábil	adotada	para	as	receitas	e	o	tipo	de	atividade
exercida).	Ora,	segundo	a	redação	então	vigente	do	art.	195,	I,	da	CF,	a	União	só
tinha	competência	para	 instituir	 contribuição	 social	do	empregador	 sobre	 folha
de	 salários,	 faturamento	 e	 lucro(enumeração	 taxativa),	 não	 sobre	 receitas.	 Se
desejasse	 instituir	 nova	 fonte	 de	 custeio,	 não	 prevista	 nos	 incisos	 do	 art.	 195,
teria	de	fazê-lo	mediante	lei	complementar	(ex	vi	do	§	4º	do	art.	195,	cumulado
com	o	inciso	I	do	art.	154,	todos	da	CF).

Nem	se	alegue	que	a	criação	de	nova	base	de	cálculo	especificamente	para	o
PIS	é	possível	em	razão	de	esta	exação	 ter	seu	fundamento	de	validade	no	art.
239	da	CF,	e	não	no	inciso	I	do	art.	195.	O	STF	há	muito	já	vem	decidindo	que
PIS	e	Cofins	têm	distintos	fundamentos	de	validade	na	CF,	o	que	lhes	possibilita
a	incidência	sobre	uma	mesma	base	de	cálculo	(faturamento).	Isso	não	significa,
porém,	que	a	contribuição	ao	PIS	possa	 ter	qualquer	base	de	cálculo:	uma	das
funções	primordiais	de	qualquer	Constituição	é	limitar	o	exercício	do	poder	do
Estado	(especialmente	do	poder	tributário),	razão	por	que	não	se	há	de	conferir
ao	 legislador	 federal	“cheques	em	branco”.	Embora	o	PIS	extraia	 sua	validade
do	 art.	 239	 da	 CF,	 trata-se	 de	 contribuição	 destinada	 ao	 financiamento	 da
seguridade	social,	motivo	pelo	qual	tem	de	jungir-se	a	uma	das	bases	de	cálculo
aventadas	no	inciso	I	do	art.	195	da	CF	(folha	de	salário,	faturamento	ou	lucro).
Não	 haveria	 impedimento	 para	 instituição	 de	 PIS	 incidente	 sobre	 o	 lucro	 (em
concorrência	com	CSLL),	sobre	faturamento	(em	concorrência	com	Cofins)	ou



sobre	folha	de	salário	(em	concorrência	com	contribuição	sobre	ela	já	existente).
De	 qualquer	 modo,	 deve-se	 frisar	 que	 o	 legislador	 não	 tem	 uma	 irrefreável
liberdade	 para	 definir	 os	 elementos	 da	 regra-matriz	 de	 incidência	 do	PIS:	 está
submetido	 ao	 desenho	 constitucional	 do	 inciso	 I	 do	 art.	 195	 da	 CF.	 Enfim,	 a
coexistência	dos	 arts.	 239	e	195	na	Carta	Constitucional	 limita-se	 a	permitir	 a
coexistência	de	duas	contribuições	do	empregador	incidentes	sobre	uma	mesma
base	de	cálculo,	o	que	não	implica	dizer	que	o	PIS	possa	incidir	sobre	qualquer
base	econômica.

Ora,	faturamento	é	conceito	de	Direito	Privado	utilizado	expressamente	pela
Constituição	 de	 1988	 para	 definir	 a	 competência	 tributária	 da	 União	 para
instituição	de	contribuição	social	dos	empregadores.	Logo,	por	força	do	art.	110
do	 CTN,	 não	 poderia	 o	 art.	 3º,	 caput	 e	 parágrafo	 único,	 da	 Lei	 9.718/98,	 ter
alterado	sua	definição,	equiparando-o	a	receita.	Na	verdade:	(i)	o	“faturamento”
representa	 o	 ingresso	 bruto	 de	 recursos	 externos,	 provenientes	 das	 vendas,	 a
prazo	ou	à	vista,	dos	produtos	ou	 serviços,	 tanto	no	mercado	 interno	como	no
exterior	 (correspondendo,	 pois,	 à	 soma	 das	 faturas	 referentes	 a	 determinado
período,	já	que	“fatura”	é	documento	representativo	da	venda	já	consumada	ou
concluída);	 (ii)	 em	 contrapartida,	 a	 “receita”,	 além	de	 abranger	 o	 faturamento,
incorpora	 todas	 as	 outras	 receitas	 não	 operacionais	 das	 pessoas	 jurídicas	 (por
exemplo:	 aluguéis,	 correções	 monetárias,	 royalties,	 dividendos	 etc.).	 Enfim:
faturamento	 e	 receita	 são	 conceitos	 radicalmente	 distintos,	 quantitativa	 e
qualitativamente,	porquanto	a	 receita	engloba	produto	de	outras	atividades	que
não	a	atividade-fim	da	empresa.

Também	 nem	 se	 diga	 que	 lei	 ordinária	 apenas	 redefiniu	 o	 conceito	 de
faturamento	 para	 fins	 fiscais,	 alargando-o:	 o	 legislador	 não	 pode	 modificar
a	natureza	das	coisas	a	fim	de	subverter	o	propósito	constitucional.	Às	palavras
do	 texto	 constitucional	 se	 deve	 dar	 força	 e	 função	 compatíveis	 com	 seus
legítimos	 significados,	 de	modo	que	 se	 possa	 justamente	 assegurar	 e	 lograr	 os
fins	propostos	na	Carta	Magna.	O	 legislador	ordinário	não	pode,	por	exemplo,
para	 superar	 o	 princípio	 constitucional	 da	 inviolabilidade	 das	 casas,	 estipular
como	casa	tão	só	o	asilo	que	tivesse	mais	de	300	m2	e	permitisse	o	desenfreado
ingresso	 nos	 demais.	 Da	 mesma	 maneira,	 não	 seria	 possível	 fixar	 que	 as
máquinas	 de	 escritório	 se	 equiparam	 a	 bens	 imóveis	 para	 fins	 de	 IPTU.	 A
Constituição	 é	 uma	 carga	 de	 princípios	 a	 exigir	 dos	 intérpretes	 a	 extração	 do
máximo	de	eficácia	possível.

Tamanha	é	a	distinção	entre	o	faturamento	e	a	receita	que	a	EC	20/98	passou
a	imprimir	a	seguinte	redação	ao	inciso	I	do	art.	195	da	Constituição	Federal:

Art.	 195.	A	 seguridade	 social	 será	 financiada	 por	 toda	 a	 sociedade,	 de
forma	 direta	 e	 indireta,	 nos	 termos	 da	 lei,	 mediante	 recursos
provenientes	dos	orçamentos	da	União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal



e	dos	Municípios,	e	das	seguintes	contribuições	sociais:
I	–	do	empregador,	da	empresa	e	da	entidade	a	ela	equiparada	na	forma
da	lei,	incidentes	sobre:
[...]
b)	a	receita	ou	o	faturamento;
[...]

Assim,	 se	 a	 nova	 redação	 do	 inciso	 I	 do	 art.	 195	 passou	 a	 outorgar
competência	disjuntiva	(do	tipo	“ou-ou”),	isto	significa	que,	sob	o	ponto	de	vista
constitucional,	 receita	 e	 faturamento	 não	 são,	 nunca	 foram	 e	 jamais	 serão	 a
mesma	 coisa.	Aliás,	 seria	 absurdo	 lógico-semântico	 asseverar-se	 que,	antes	 da
EC	20/98,	os	termos	faturamento	e	receita	bruta	eram	sinônimos	e	que,	após	a
EC	20/98,	faturamento	e	receita	bruta	passaram	a	expressar	conceitos	diversos.
Em	 verdade,	 pois,	 a	 modificação	 redacional	 do	 art.	 195	 da	 CF	 tem	 indelével
natureza	 declaratória:	 elucida	 que,	 desde
sempre,	 faturamento	 e	 receita	 constituíram	 noções	 diferentes,	 sendo	 esta	mais
abrangente	 que	 aquela.	 Logo,	 antes	 da	 EC	 20,	 ainda	 não	 era	 possível	 ao
legislador	 da	 União	 instituir	 contribuição	 para	 o	 custeio	 da	 seguridade	 social
incidente	sobre	receitas.

Em	 face	 das	 inconstitucionalidades	 ab	 origine	 do	 §	 1º	 do	 art.	 3º	 da	 Lei
9.718/98,	sobreveio-lhe	a	EC	20/98,	a	qual	deu	ao	inciso	I	do	art.	195	da	CF	a
seguinte	redação:

Art.	 195.	A	 seguridade	 social	 será	 financiada	 por	 toda	 a	 sociedade,	 de
forma	 direta	 e	 indireta,	 nos	 termos	 da	 lei,	 mediante	 recursos
provenientes	dos	orçamentos	da	União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal
e	dos	Municípios,	e	das	seguintes	contribuições	sociais:
I	–	do	empregador,	da	empresa	e	da	entidade	a	ela	equiparada	na	forma
da	lei,	incidentes	sobre:
[...]
b)	a	receita	ou	o	faturamento;
[...]

Ora,	 se	 a	 Lei	 9.718/98	 tivesse	 sido	 editada	 após	 a	 EC	 20/98,	 seria	 ela
constitucional,	 pois	 a	 contribuição	 social	 por	 ela	 instituída	 sobre	 a	 “totalidade
das	receitas	auferidas	pela	pessoa	jurídica”	teria	respaldo	na	letra	b	do	inciso	I	do
art.	195	da	CF.	No	entanto,	tendo	sido	a	Lei	9.718/98	editada	antes	da	 referida
emenda	constitucional,	não	pode	esta	tornar	aquela	válida:	a	revisão	sobrevinda
de	 Constituição	 não	 constitucionaliza	 as	 normas	 anteriores	 conflitantes	 com
aquela.



Decretando	a	inconstitucionalidade	de	lei,	o	STF	–	lógica	e	implicitamente	–
decidiu	 que	 esta	 lei	 é	 nula,	 não	 vige,	 não	 incide,	 nunca	 incidiu,	 pois	 a
inconstitucionalidade	nasce	no	instante	em	que	é	publicada	ou	completada	a	sua
tramitação	(nulidade	ab	 initio).	Naquele	 instante,	 já	 é	 nula,	 incapaz	 de	 incidir;
não	vige,	não	juridiciza	fato	algum,	nela	visto	ou	previsto.	Se	alguém	pratica	um
ato,	v.g.,	 supondo	 ser	 a	 lei	 válida,	 o	 ato	 é	 nulo,	 pois	 essa	 lei	 inconstitucional,
sendo	nula,	não	incidiu	sobre	o	ato,	embora	ele	exista.

Essa	nulidade	original	de	ato	inconstitucional	expressivamente	concretiza	o
princípio	 da	 hierarquia	 das	 normas	 e	 das	 fontes	 de	 Direito.	 A	 estrutura
escalonada	do	ordenamento	jurídico	consagra	o	reconhecimento	da	precedência
de	 espécies	 normativas	 de	 grau	 superior,	 em	 que	 repousa	 o	 fundamento	 de
validade	e	eficácia	de	regras	inferiores.	A	teoria	das	graduações	da	positividade
jurídica,	reconhecendo	a	pluralidade	de	fontes	 institucionais,	hierarquiza,	numa
relação	 de	 verticalidade,	 as	 normas	 jurídicas	 que	 delas	 emanam.	 Tratando-se
assim	de	normas	 jurídicas	 situadas	em	planos	desiguais	de	validade	e	eficácia,
resolve-se,	sistematicamente,	o	conflito	entre	elas	existente,	pelo	prevalecimento
da	regra	de	maior	hierarquia.

Desnecessário,	 a	 esta	 altura,	 demonstrar	 que	 as	normas	 constitucionais	 são
hierarquicamente	 superiores	 a	 leis	 ordinárias	 ou	 complementares.	 Aliás,	 a
formulação	 clássica	 dos	 postulados	 da	 judicial	 review,	 envidada	 pelo	 Chief
Justice	 da	 Suprema	 Corte	 dos	 EUA	 John	 Marshall,	 na	 histórica	 decisão
do	leading	case	“Marbury	x	Madison”	(1803),	já	antecipava	isso.	Para	ele,	o	ato
do	Poder	Legislativo	ofensivo	à	Constituição	é	nulo.

Dentro	dessa	concepção,	reveste-se	de	nulidade	ab	initio	o	ato	emanado	do
Poder	 Público	 que	 vulnera,	 formal	 ou	materialmente,	 os	 preceitos	 e	 princípios
inscritos	 na	 Carta	 Constitucional.	 Lei	 inconstitucional	 é	 nula,	 desprovida	 no
plano	 jurídico,	 por	 conseguinte,	 de	 qualquer	 validade	 e	 eficácia	 jurídica	 (RTJ
146/461).	 Tal	 nulidade	 originária	 –	 fenômeno	 que	 se	 processa	 no	 plano	 da
validade	–	é	apta,	como	já	foi	decidido	pelo	STF,	a	inibir	a	eficácia	derrogatória
de	leis	ou	atos	normativos	inconstitucionais	(RTJ	101/503);	a	tornar	inoponíveis
situações	 jurídicas	 lançadas	 em	 desarmonia	 com	 a	 ordem	 constitucional	 (RTJ
114/237);	 a	 operar	 a	 rescindibilidade	 da	 sentença,	 com	 trânsito	 em	 julgado,
fundada	em	um	ato	inconstitucional	(RTJ	55/744).

Daí	por	que	a	declaração	de	incompatibilidade	vertical	da	regra	inferior	com
a	 regra	 superior	 –	 seja	 qual	 for	 sua	qualificação	 específica	 –	 reputa-se	 sempre
decretação	 de	 nulidade	 e,	 consequentemente,	 de	 efeitos	 ex	 tunc,	 ou	 seja,
retroativos	 ao	momento	 da	 ocorrência	 do	 vício	 de	 inconstitucionalidade	 ou	 de
ilegalidade,	indiferentemente	(RTJ	82/795).

Se	a	Lei	9.718/98	afrontava	a	norma	do	art.	195,	I,	da	CF/88,	com	redação
anterior	 à	 EC	 20/98	 (sendo	 elas	 nulas	 ab	 initio,	 portanto),	 cumpre	 saber	 se	 a



revisão	da	Constituição	sobrevinda	 tem	o	condão	de	 tornar	constitucional	a	 lei
anterior	com	aquela	conflitante.

O	Direito	brasileiro	não	concebe	fenômeno	de	repristinação:	 só	se	 restaura
norma	 jurídica	 revogada	 caso	 haja	 nova	 previsão	 legal	 ou	 quando	 a	 lei
revogadora	é	declarada	inconstitucional.

O	tema	da	nulidade	da	norma	inconstitucional,	que	não	se	recupera	nem	se
declara	 em	 razão	 de	 norma	 jurídica	 constitucional	 posterior,	 encontra-se,	 por
exemplo,	nos	 julgamentos	das	ADI	2-1/600	e	521-MT,	Relator	Ministro	Paulo
Brossard	(RTJ	141/56):

A	 lei	 é	 constitucional	 ou	 não	 é	 lei.	 Lei	 inconstitucional	 é	 uma
contradição	 em	 si.	 A	 lei	 é	 constitucional	 quando	 fiel	 à	 Constituição;
inconstitucional,	na	medida	em	que	a	desrespeita,	dispondo	sobre	o	que
lhe	era	vedado.	O	vício	da	inconstitucionalidade	é	congênito	à	lei	e	há	de
ser	apurado	em	face	da	Constituição	vigente	ao	tempo	de	sua	elaboração.
Lei	 anterior	 não	 pode	 ser	 inconstitucional	 em	 relação	 à	 Constituição
superveniente;	 nem	 o	 legislador	 poderia	 infringir	 Constituição	 futura.
Constituição	sobrevinda	não	 torna	 inconstitucionais	 leis	anteriores	com
ela	conflitantes:	revoga-as.	Pelo	fato	de	ser	superior,	a	Constituição	não
deixa	 de	 produzir	 efeitos	 revogatórios.	 Seria	 ilógico	 que	 a	 lei
fundamental,	 por	 ser	 suprema,	 não	 revogasse,	 ao	 ser	 promulgada,	 leis
ordinárias.	A	lei	maior	valeria	menos	que	a	lei	ordinária.

Partindo	desse	mesmo	julgado,	o	próprio	STF	já	se	pronunciou	nos	seguintes
termos	(ADIN	[ML]	nº	1.493-5/DF,	Relator	Ministro	Sydney	Sanches):

As	mesmas	conclusões	valem	no	sentido	oposto:
a)	O	vício	da	inconstitucionalidade	é	congênito	à	lei	e	há	de	ser	apurado
em	 face	 da	 Constituição	 vigente	 ao	 tempo	 de	 sua	 elaboração	 =
considera-se	inconstitucional	o	inciso	III	do	art.	15	da	LC	64/90	porque
conflita	com	a	redação,	vigente	à	época,	do	§	9º	do	art.	14	da	CF;
b)	Lei	anterior	não	pode	ser	 inconstitucional	em	relação	à	Constituição
superveniente	 =	 lei	 anterior	 inconstitucional,	 item	 III	 do	 art.	 15,	 não
pode	ser	constitucional	por	força	de	norma	futura,	ECR	4/94;
c)	 Nem	 o	 legislador	 poderia	 infringir	 Constituição	 futura	 =	 nem	 o
legislador	poderia	cumprir	Constituição	futura,	pretender	que	uma	norma
inconstitucional	teria	sido	feita	para	tornar-se	constitucional	por	revisão
ulterior	da	Constituição;
d)	 Constituição	 sobrevinda	 não	 torna	 inconstitucionais	 leis	 anteriores
com	 ela	 conflitantes	 =	 Revisão	 de	 Constituição	 sobrevinda	 não	 torna
constitucionais	leis	anteriores	com	aquela	conflitantes.
O	entendimento	do	Supremo	(nos	termos	do	voto	proferido	na	ADIn	n.º



2-1/600)	vem	de	antiga	jurisprudência.1
Dessa	 forma,	 segundo	 entendimento	 do	 STF,	 não	 há	 no	 Direito

constitucional	 positivo	 brasileiro	 o	 fenômeno	 da	 convalidação	 constitucional
superveniente,	de	sorte	que	o	art.	3º	da	Lei	9.718/98	é	nulo	ab	origine.

Ademais,	diz	o	art.	110	do	Código	Tributário	Nacional	que	a

[...]	lei	tributária	não	pode	alterar	a	definição,	o	conteúdo	e	o	alcance	de
institutos,	conceitos	e	formas	de	direito	privado,	utilizados,	expressa	ou
implicitamente,	 pela	 Constituição	 Federal,	 pelas	 Constituições	 dos
Estados,	ou	pelas	Leis	Orgânicas	do	Distrito	Federal	ou	dos	Municípios,
para	definir	ou	limitar	competências	tributárias.

Antes	do	advento	da	EC	20/98,	a	Constituição	atribuía	competência	à	União
para	instituir	contribuição	social	dos	empregadores	incidente	sobre	faturamento:

Art.	 195.	A	 seguridade	 social	 será	 financiada	 por	 toda	 a	 sociedade,	 de
forma	 direta	 e	 indireta,	 nos	 termos	 da	 lei,	 mediante	 recursos
provenientes	dos	orçamentos	da	União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal
e	 dos	 Municípios,	 e	 das	 seguintes	 contribuições	 sociais:	 I	 –	 dos
empregadores,	 incidente	 sobre	 a	 folha	 de	 salários,	 o	 faturamento	 e	 o
lucro.

Anteriormente	 já	 referi	a	diferença	entre	 faturamento	–	conceito	de	Direito
Privado	–	 e	 receita,	 que	 abrange	 faturamento.	A	propósito,	Rubens	Requião	 já
pontuava	que	fatura	e	faturamento	 (que	nada	mais	é	do	que	a	soma	de	valores
de	faturas	num	certo	lapso	temporal,	conforme	§	1º	do	art.	3º	da	Lei	5.474/68)
são	conceitos	de	Direito	Comercial:

O	 instituto	da	duplicata	de	 fatura,	 como	 se	 sabe,	 surgiu	no	art.	 219	do
Código	Comercial	Brasileiro.	Vale,	 por	 isso,	 invocá-lo:	 nas	 vendas	 em
grosso	 ou	 por	 atacado	 entre	 comerciantes,	 o	 vendedor	 é	 obrigado	 a
apresentar	 ao	 comprador	 por	 duplicado,	 no	 ato	 de	 entrega	 das
mercadorias,	a	fatura	ou	conta	dos	gêneros	vendidos,	as	quais	serão	por
ambos	 assinadas,	 uma	 para	 ficar	 na	 mão	 do	 vendedor	 e	 outra	 na	 do
comprador.	Não	se	declarando	na	fatura	o	prazo	de	pagamento,	presume-
se	que	a	compra	foi	à	vista	(art.	137).	As	faturas	sobreditas,	não	sendo
reclamadas	 pelo	 vendedor	 ou	 comprador,	 dentro	 de	 dez	 dias
subsequentes	 à	 entrega	 e	 recebimento	 (art.	 135),	 presumem-se	 contas
líquidas.	Ninguém	conseguiu	localizar	a	fonte	inspiradora	desse	preceito.
Registre-se	que	J.	X.	Carvalho	de	Mendonça	confessa	não	saber	de	que
modelo	 surgiu	 o	 instituto.	 O	 art.	 493	 do	 Código	 português	 de	 1833
dispunha,	 apenas,	 que	 o	 “vendedor	 não	 pode	 recusar	 ao	 comprador	 a
fatura	das	fazendas	vendidas	e	entregues,	com	o	recibo	junto	ao	preço	ou
parte	do	preço	que	houver	embolsado”.	O	código	espanhol,	de	1829,	no
art.	377,	continha	disposição	idêntica.	E	o	Code	de	Commerce,	que,	com
os	 dois	 primeiros,	 constituiu	 os	 paradigmas	 de	 nossos	 legisladores	 de



1850,	 no	 art.	 109	 dispõe	 somente	 que	 “as	 compras	 e	 vendas	 se
comprovam...	 por	 uma	 fatura	 aceita”.	 Daí	 concluir-se	 que	 o	 art.	 219,
dando	amplitude	aos	efeitos	da	fatura	comercial,	foi	construção	original
e	autêntica	do	direito	brasileiro,	 implantando	com	ele	as	sementes	que,
mais	tarde	germinando,	criariam	um	novo	título	de	crédito.2

Portanto,	inquestionável	que,	por	força	do	art.	110	do	CTN,	a	Lei	9.718/98
não	pode	desvirtuar	o	conceito	jurídico-comercial	de	faturamento,	equiparando-o
à	receita,	já	que	se	trata	de	noções	distintas.

Aliás,	assim	sempre	decidiu	o	STJ	(2ª	Turma,	AgRG	no	RESP	613.999-PE,
Relator	 Ministro	 Franciulli	 Netto,	 j.	 16/12/2004,	DJU	 25/05/2005,	 p.	 205;	 1ª
Turma,	 RESP	 710.829-PE,	 Relator	 Ministro	 José	 Delgado,	 j.
3/3/2005,	DJU2/5/2005,	p.	235;	2ª	Turma,	RESP	620.352-RS,	Relator	Ministro
Castro	Meira,	j.	14/9/2004,	DJU	14/2/2005,	p.	175).

À	 época,	 os	 contribuintes	 também	 alegaram	que	 –	 por	 força	 da	 hierarquia
das	 leis	 –	 as	Leis	Complementares	 7/70,	 17/73	 e	 70/91	 não	 poderiam	 ter	 sido
derrogadas	pela	Lei	Ordinária	9.718/98.

Como	 ensina	 Norberto	 Bobbio,	 conferir	 unidade	 ao	 ordenamento	 jurídico
(sabidamente	complexo)	implica	moldá-lo,	necessariamente,	em	uma	construção
escalonada,	de	maneira	a	dispor	as	suas	normas	em	planos	distintos,	dentro	de
uma	estrutura	hierárquica	 que	 é	 bastante	 assemelhada	 a	 uma	pirâmide.3	 Com
isto,	 indelevelmente,	 tal	 hierarquia	 se	 torna	 um	 dos	 critérios	 para	 solução	 de
conflitos	entre	as	normas	incompatíveis	entre	si	(antinomias):	normas	superiores
podem	revogar	as	inferiores;	normas	inferiores	não	podem	revogar	as	superiores,
porém.	 Ainda:	 normas	 inferiores	 posteriores	 não	 podem	 revogar	 as	 normas
superiores	anteriores.4

Assim,	 a	 hierarquia	 é	 importante	 instrumento	 de	 organização	 de	 fontes
normativas	 –	 um	 verdadeiro	 instrumento	 jurídico-político,	 note-se	 –,
especialmente	 quando	 se	 está	 perante	 o	 advento	 do	 Estado-gestor,	 que	 tornou
demasiadamente	 complexa	 a	 legislação	 como	 fonte	 de	Direito,	 produzindo	 rol
quase	 incontável	 de	 resoluções,	 regimentos,	 instruções	 normativas,	 circulares,
ordens	de	serviço	etc.,	que	deveriam	subordinar-se	às	leis,	mas	que,	na	prática,
acabam	implodindo	a	estrutura	hierárquica	das	fontes.5

Logo,	 em	 razão	 da	 necessidade	 imperiosa	 de	 conferir	 segurança	 e	 certeza
jurídica	ao	ordenamento	de	um	Estado-gestor,	que	normatiza	com	complexidade
e	celeridade	as	transformações	econômicas,	os	contribuintes	indagavam:	pode	a
Lei	 Ordinária	 9.718/98	 (regra	 inferior)	 modificar	 as	 bases	 de	 cálculo	 das
contribuições	 sociais	 instituídas	 pelas	 LC	 7/70,	 17/73	 e	 70/91	 (regras
superiores)?	Tendo	em	vista	que	o	inciso	I	do	art.	195	da	CF/88	não	prescreve,
expressamente,	 que	 as	 contribuições	 sociais	 sobre	 o	 faturamento	 devam	 ser
instituídas	mediante	 lei	complementar,	não	pode	uma	 lei	complementar	 fazê-lo



de	 acordo	 com	o	 lugar-comum	de	que	 “quem	pode	o	mais	pode	o	menos”	 (“a
maiore	ad	minus”)?	É	 lícito	 asseverar-se	que,	 porque	 invade	o	 âmbito	das	 leis
ordinárias,	as	Leis	Complementares	7/70,	17/73	e	70/91	são	materialmente	 leis
ordinárias?

O	professor	Tércio	Sampaio	Ferraz	Jr.	assim	se	posicionava:
A	 ideia	 de	 que	 a	 norma	 superior	 prevalece	 sobre	 a	 inferior,	 porém,
pressupõe	uma	outra	regra	estrutural,	fundada	num	velho	lugar	comum:
quem	pode	o	mais	pode	o	menos	(a	maiore	ad	minus).	Sobre	esta	ordem
hierárquica,	porém,	podem	surgir	controvérsias	doutrinárias.	Há	autores,
por	 exemplo,	 que	 procuram	 demonstrar	 que,	 como	 o	 âmbito	 de
competência	de	uma	 lei	 complementar	 (em	geral,	 vista	 como	 superior)
é	 diferente	 do	 de	 uma	 lei	 ordinária	 (em	 geral,	 vista	 como	 inferior
àquela),	não	há	hierarquia	entre	elas:	o	que	se	exige	é	apenas	que	cada
qual	fique	no	seu	âmbito	e	não	invada	o	outro.	Caso	ocorra	esta	invasão,
uma	 delas	 prepondera	 não	 por	 uma	 verticalidade,	 mas	 por	 contrariar
limites	horizontais.	Não	obstante,	é	preciso	reconhecer	que,	ao	lado	dos
limites	 horizontais	 (que	 nos	 permitem	 dizer,	 por	 exemplo,	 que	 a	 lei
federal	 não	 prevalece	 sobre	 a	 estadual,	 apenas	 disciplina	 âmbitos
diversos),	 aparecem	 distinções	 verticais,	 pois,	 em	 alguns	 casos,	 nada
obsta	 que	 a	matéria	 própria	 para	 uma	 competência	 seja	 objeto	 de	 uma
outra.	Neste	momento	 é	que	 aparece	 a	 reflexão	hierarquizante	 fundada
no	a	maiore	ad	minus:	um	decreto	pode	fazer	as	vezes	de	uma	portaria,
mas	a	 recíproca	não	é	verdadeira,	uma	 lei	complementar	pode	 fazer	as
vezes	 de	 uma	 lei	 ordinária,	mas	 a	 recíproca	 não	 é	 verdadeira.	 Sempre
que	 esta	 possibilidade	 exista	 (nem	 sempre	 isto	 ocorre:	 a	 distinção
horizontal	das	competências	entre	Estados,	União,	Municípios	é	rígida	e
aí	 não	 cabe	 o	 lugar-comum	 mencionado),	 os	 poderes	 hierarquizam,
hierarquizando-se	em	consequência	as	fontes	e	as	respectivas	normas.6-7

Também	sobre	o	princípio	a	maiore	ad	minus:
A	 rigor,	 não	 há	 na	 vigente	Constituição	 qualquer	 norma,	 ou	 princípio,
que	 expressa	 ou	 implicitamente	 autorize	 a	 conclusão	 de	 que	 a	 lei
complementar	 somente	pode	cuidar	das	matérias	a	esta	 reservadas	pela
Constituição.	 Existem,	 é	 certo,	 dispositivos	 que	 tornam	 determinadas
matérias	 privativas	 de	 lei	 complementar,	 o	 que	 é	 coisa	 rigorosamente
diversa.	 A	 existência	 de	 um	 campo	 de	 reserva	 de	 lei	 complementar,
todavia,	 não	 quer	 dizer	 que	 não	 possa	 a	 lei	 complementar	 cuidar	 de
outras	matérias.	Pode,	 sim,	 e	 deve,	 o	 legislador	 adotar	 a	 forma	 de	 lei
complementar	para	cuidar	não	apenas	das	matérias	a	 estes	 entregues,
em	caráter	privativo,	pelo	constituinte,	mas	também	de	outras,	às	quais
deseja	 imprimir	 maior	 estabilidade,	 ao	 colocá-las	 fora	 do	 alcance	 de
maiorias	ocasionais,	ou	até	dos	denominados	acordos	de	lideranças.8

Assim,	defendia-se	que	eventual	entendimento	de	que	as	LC	7/70,	17/73	e



70/91	são	materialmente	leis	ordinárias	constitui	desprezo	ao	basilar	Princípio	da
Segurança	 Jurídica,	 porque:	 a)	 nossos	 diplomas	 legais	 estariam	 sempre
submetidos	 à	 reavaliação	 do	 seu	 título	 normativo,	 implicando	 uma
desconfirmação	 sumária	 e	 arbitrária	 da	 autoridade	 institucional	 dos	 Entes
Legislativos	que	as	aprovaram;	b)	existiriam	rebaixamentos	não	autorizados	de
regras	 no	 quadro	 hierárquico-normativo	 vigente.	 Por	 conseguinte,	 em	 vista	 da
irrefutável	 assertiva	 de	 que	 a	 regulamentação	 do	 PIS	 e	 da	Cofins	 foi	 válida	 e
plenamente	realizada	por	intermédio	de	leis	complementares,	somente	podem	ser
elas	alteradas	com	a	edição	de	outras	leis	complementares.

Suponha-se	a	existência	de	normas	jurídicas	x,	y,	z	e	t,	de	sorte	que	–	dentro
dos	 escalões	 hierárquicos	 da	 pirâmide	 normativa	 –	 x	 (norma	 constitucional)	 é
superior	 a	 y	 (norma	 legal	 complementar),	 que	 é	 superior	 a	 z	 (norma	 legal
ordinária),	que	é	superior	a	t	(norma	regulamentar).	Ora,	se	a	regra	legal	z	tratar
da	matéria	reservada	à	norma	regulamentar	t,	não	pode	ser	revogada	por	norma
regulamentar	 que	 lhe	 seja	 posterior	 (conquanto	 z	 seja	 materialmente
regulamentar),	mas	tão	somente	por	uma	outra	norma	de	nível	hierárquico	igual
ou	superior.	Os	entendimentos	contrários	nos	permitiriam	asseverar	que	a	norma
jurídica	 do	 art.	 217	 da	 Constituição	 Federal	 (Título	 VIII,	 Capítulo	 III,	 Seção
III:	Do	Desporto)	é	constitucional	sob	o	ponto	de	vista	exclusivamente	formal,
uma	vez	que	não	se	refere	à	estrutura	do	Estado,	à	organização	dos	poderes,	ao
exercício	 dos	 poderes	 e	 a	 direitos	 fundamentais	 do	 homem	 e	 respectivas
garantias.	 Entretanto,	 apesar	 de	 a	 referida	 norma	 ser	 materialmente
infraconstitucional,	 não	 lhe	 é	 possível	 suprimir	 a	 vigência	 por	 meio	 de
instrumentos	 normativos	 infraconstitucionais	 (e.g.,	 lei	 complementar	 ou
ordinária).

Por	isto,	a	doutrina	não	vacilava:

A	lei	complementar	é	norma	de	integração	entre	os	princípios	gerais	da
Constituição	e	os	comandos	de	aplicação	da	 legislação	ordinária,	 razão
pela	 qual,	 na	 hierarquia	 das	 leis,	 posta-se	 acima	 destes	 e	 abaixo
daqueles.	 Nada	 obstante	 alguns	 autores	 entendam	 que	 tenha	 campo
próprio	de	atuação	–	no	que	 tem	razão	–,	 tal	 esfera	própria	de	atuação
não	pode,	à	evidência,	nivelar-se	àquela	outra	pertinente	à	lei	ordinária.9

Depois	 da	 Constituição,	 em	 nível	 hierárquico	 inferior,	 temos	 a	 lei
complementar	(lei	complementar	à	Constituição),	que	é	a	lei	votada	pelo
Poder	 Legislativo,	 caracterizada	 por	 um	 processo	 elaborativo	 especial
(mais	 complexo	 do	 que	 o	 da	 lei	 ordinária)	 e	 por	 um	 conteúdo	 próprio
(regulamentação	 ou	 complementação	 dos	 textos	 constitucionais).	 São
normas	 destinadas	 a	 melhor	 detalhar	 a	 Constituição,	 necessárias	 para
regular	as	condições	de	exercício	de	princípios	ou	direitos	consignados
na	 Constituição.	 A	 lei	 complementar	 está	 abaixo	 da	 Constituição	 e



prevalece	 sobre	 as	 demais	 leis,	 pois	 sua	 posição	 é	 a	 de	 norma	 que
complementa	a	Constituição.10

Nessa	perspectiva,	embora	seu	âmbito	de	abrangência	não	se	confunda
com	aquele	destinado	às	leis	ordinárias,	as	leis	complementares	irradiam
comandos	a	serem	compulsoriamente	seguidos	pelo	legislador	ordinário.
Desse	modo,	 a	 lei	 ordinária	poderá	 ser	 ilegal,	 se	desconsiderar	normas
vertentes	 da	 legislação	 de	 nível	 complementar;	 ou	 inconstitucional,	 se
violar	diretamente	o	texto	magno.	Há,	destarte,	relação	de	subordinação
da	lei	ordinária	para	com	a	lei	complementar.11

Como	 ensina	 Fábio	 Fanuchi,	 em	 clássica	 passagem	 da	 doutrina	 brasileira,
apenas	 se	 há	 de	 entender	 a	 lei	 complementar	 e	 a	 lei	 ordinária	 em	 um	mesmo
nivelamento	hierárquico	antes	da	Constituição	Federal	de	1967:

Antes	 de	 1967	 e	 no	 regime	 presidencialista,	mais	 exatamente	 antes	 da
Carta	Magna	 daquele	 ano,	 as	 leis,	 pouco	 importando	 o	 poder	 do	 qual
promanassem,	 desde	 que	 existente	 a	 competência	 outorgada	 pela
Constituição,	 e	 ressalvada	 esta,	 possuíam	 idêntico	 valor	 vinculativo.
Com	 o	 processo	 legislativo	 inaugurado	 em	 1967,	 embora	 com	 projeto
existente	antes	daquele	ano	(no	projeto	da	Emenda	Constitucional	nº	18,
de	 1º	 de	 dezembro	 de	 1965,	 já	 houvera	 previsão	 de	 leis	 superiores,
embora	 não	 elaboradas	 por	 poder	 constituinte),	 surgiram	 as	 chamadas
leis	 complementares	 à	 Constituição,	 que	 possuem	 hierarquia	 sobre	 as
leis	ordinárias,	subordinando-as	aos	seus	ditames,	tal	qual	as	subordina	a
Constituição.	 Essas	 assumem	 o	 caráter	 de	 leis	 nacionais	 e	 não
simplesmente	 federais,	mesmo	promanadas	 do	Legislativo	 da	União,	 e
devem	 ser	 observadas	 pelo	 legislador	 ordinário	 federal,	 estadual	 e
municipal.	A	lei	complementar	é	uma	lex	legum,	ou	seja,	leis	sobre	leis,
segundo	 a	 expressão	 de	 José	Washington	Coelho.	Obedece	 o	 processo
legislativo	 especial,	 devendo	 receber	 a	 aprovação	 da	 maioria	 absoluta
dos	membros	das	duas	casas	do	Congresso	Nacional.12

A	própria	jurisprudência	do	STJ,	ao	tratar	da	revogação	pela	Lei	9.436/96	da
isenção	de	Cofins	dada	pela	LC	70/91,	cristalizara	o	entendimento	de	que	“a	lei
complementar	não	pode	ser	revogada	por	leis	ordinárias,	sob	pena	de	ofender-se
o	 princípio	 da	 hierarquia	 das	 leis”.	 Tal	 entendimento,	 aliás,	 consagrou-se	 em
todos	os	órgãos	fracionários	do	STJ	competentes	para	julgamento	de	causas	de
Direito	Público.13

Entretanto,	esse	argumento	não	 influenciou	o	STF,	que	entendeu	que	–	em
tese	 –	 podia	 a	 Lei	 Complementar	 70/91	 ser	 revogada	 pela	 Lei	 Ordinária
9.718/98.	Para	o	Supremo	Tribunal,	o	sistema	jurídico-constitucional	de	custeio
da	Seguridade	Social	não	exige	a	edição	de	lei	complementar	para	a	instituição	e
a	majoração	das	contribuições	e	para	a	definição	dos	elementos	constitutivos	da
regra-matriz	 de	 incidência	 dessas	 exações.	 Assim,	 houve	 “excesso	 de	 forma



legislativa”	ao	se	instituir	Cofins	por	intermédio	de	lei	complementar:	bastava	lei
ordinária.	 Portanto,	 apesar	 de	 ser	 formalmente	 uma	 lei	 complementar,	 a	 LC
70/91	 é	 materialmente	 lei	 ordinária	 federal.	 Aliás,	 parte	 da	 doutrina	 sempre
asseverou,	“quando	a	lei	complementar	extravasa	o	seu	âmbito	de	validez,	para
disciplinar	matéria	de	competência	da	lei	ordinária	da	União,	é	substancialmente
lei	 ordinária”.14	 Não	 sem	 razão,	 esse	 entendimento	 já	 se	 havia	 consagrado	 no
STF	 desde	 o	 julgamento	 da	 ADC	 1-DF,	 cujos	 autos	 foram	 relatados	 pelo
Ministro	 Moreira	 Alves.	 Logo,	 decidiu-se	 pela	 legitimidade	 do	 aumento	 da
alíquota	da	Cofins	de	2%	para	3%	pelo	caput	do	art.	8º	da	Lei	9.718/98.
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Capítulo	4
A	QUESTÃO	DA	(IM)PENHORABILIDADE	DO
BEM	DE	FAMÍLIA	DO	FIADOR	DO	CONTRATO

DE	LOCAÇÃO	E	O	JULGAMENTO	DO	RECURSO
EXTRAORDINÁRIO	407.688

1.	 RESUMO	DO	CASO
O	julgamento	aconteceu	em	sede	de	recurso	extraordinário	interposto	contra

acórdão	proferido	pelo	 antigo	Segundo	Tribunal	de	Alçada	Civil	 do	Estado	de
São	 Paulo,	 que	 negou	 provimento	 ao	 agravo	 de	 instrumento	 em	 que	 a	 parte
recorrente	 insurgia-se	 contra	 a	 decisão	 de	 primeira	 instância	 que	 indeferiu	 o
pedido	de	 liberação	do	seu	 imóvel	 familiar	 (bem	de	 família),	 tendo	por	base	a
exceção	 prevista	 no	 art.	 3º,	 VII,	 da	 Lei	 8.009/90.	 O	 principal	 fundamento	 do
recurso	extraordinário	em	questão	assentou-se	na	alegação	no	sentido	de	que	a
penhora	do	bem	de	família	do	fiador	seria	inconstitucional,	uma	vez	que	a	regra
do	 art.	 3º,	 VII,	 da	 Lei	 8.009/90,	 não	 teria	 sido	 recepcionada	 pela	 Emenda
Constitucional	26,	de	2000,	responsável	por	inserir	no	art.	6º	da	Constituição	o
direito	fundamental	à	moradia.

2.	 A	DECISÃO
Em	 votação	 apertada,	 o	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	 por	 maioria,	 negou

provimento	ao	recurso	extraordinário	em	questão,	considerando	constitucional	o
art.	3º,	VII,	da	Lei	8.009/90.	O	Relator	do	caso,	Ministro	Cezar	Peluso,	votou
pela	constitucionalidade	da	penhora	do	bem	de	família	do	fiador.	Asseverou	que
o	direito	à	moradia,	por	ser	um	direito	social,	tem	sua	efetivação	a	depender	de
prestações	 positivas	 pelo	 Estado,	 as	 quais	 não	 são	 prescritas	 pela	 própria
Constituição.	Desse	modo,	 considerou	que,	 sem	prejuízo	de	outras	 alternativas
conformadoras,	referido	direito	reputa-se	implementado	por	norma	jurídica	que
estipule	ou	favoreça	o	incremento	da	oferta	de	imóveis	para	fins	de	locação.	Sob
essa	ótica,	inclusive	considerou	que	a	penhora	do	bem	de	família,	por	estimular
o	mercado,	daria	efetividade	ao	direito	à	moradia.	Para	tanto,	o	Ministro	Cezar
Peluso	utilizou	o	exemplo	da	Constituição	Portuguesa,	a	qual	assevera	incumbir
ao	Estado	estimular	o	acesso	à	habitação	própria	ou	arrendada.



Abriu	 a	 divergência	 o	 Ministro	 Eros	 Grau,	 o	 qual	 votou	 pela
inconstitucionalidade	 do	 art.	 3º,	 VII,	 da	 Lei	 8.009/90,	 diante	 de	 uma	 suposta
violação	 ao	 princípio	 da	 isonomia,	 na	medida	 em	que	 a	 regra	 de	 exceção	 não
atingiria	 o	 locatário	 afiançado.	 Sua	 argumentação	 encontra-se	 sintetizada	 na
seguinte	 ideia:	 “sou	 fiador;	 aquele	 a	 quem	 prestei	 fiança	 não	 paga	 o	 aluguel,
porque	está	poupando	para	pagar	a	prestação	da	casa	própria,	e	tem	o	benefício
da	impenhorabilidade;	eu	não	tenho	o	benefício	da	impenhorabilidade”.

Já	 o	 Ministro	 Joaquim	 Barbosa,	 em	 seu	 voto,	 esgrimiu	 a	 tese	 de	 que
estaríamos	diante	de	um	embate	entre	o	direito	fundamental	à	moradia	e	o	direito
à	 liberdade,	 vazado	 na	 expressão	 “autonomia	 da	 vontade”.	 Para	 o	Ministro,	 o
cerne	 da	 questão	 consistiria	 em	 saber	 se	 o	 direito	 à	 moradia	 poderia	 ser
perspectivado	numa	dimensão	horizontal,	ou	seja,	entre	os	particulares,	de	modo
a	 limitar	 o	 espaço	 de	 autonomia	 no	 tocante	 às	 relações	 privadas.	 E,	 sob	 esse
aspecto,	o	Ministro	 Joaquim	Barbosa	defendeu	a	constitucionalidade	da	 lei,	na
medida	 em	 que	 o	 direito	 a	 moradia	 não	 teria	 caráter	 absoluto	 e,
consequentemente,	 o	 particular	 que	 presta	 fiança	 estaria	 ciente	 de	 colocar	 em
risco	a	incolumidade	do	direito	fundamental	à	moradia.

Redarguindo	 os	 referidos	 argumentos,	 o	 Ministro	 Ayres	 Britto	 votou	 no
sentido	 da	 inconstitucionalidade	 do	 art.	 3º,	 VII,	 da	 Lei	 8.009/90.	 Em	 suma,	 o
Ministro	 entendeu	 que	 o	 direito	 fundamental	 à	 moradia	 seria	 indisponível,	 de
modo	 que	 o	 particular	 dele	 não	 poderia	 abrir	 mão	 ao	 prestar	 um	 contrato	 de
fiança.

Votaram,	ainda,	no	sentido	de	acompanhar	o	Relator,	a	Ministra	Ellen	Gracie
e	 os	Ministros	 Gilmar	Mendes,	Marco	 Aurélio,	 Sepúlveda	 Pertence	 e	 Nelson
Jobim.	 Já	o	Ministro	Celso	de	Mello,	 responsável	pelas	principais	decisões	do
Supremo	 no	 sentido	 de	 afastar	 a	 norma	 do	 art.	 3º,	 VII,	 da	 Lei	 8.009/90,	 em
outros	 casos,	 por	 reputá-la	 inconstitucional,	 acompanhou	 a	 divergência
inaugurada	 pelo	Ministro	 Ayres	 Britto,	 também	 defendida	 pelo	Ministro	 Eros
Grau.

3.	ANÁLISE
3.1.	Breve	histórico	da	questão
A	 Lei	 8.009/90,	 fruto	 da	 Medida	 Provisória	 143/90,	 editada	 pelo	 então

Presidente	 da	República,	 José	 Sarney,	 representou	 um	 considerável	 avanço	 no
tocante	 à	 tutela	 da	 dignidade	 da	 pessoa	 humana	 e	 do	 direito	 fundamental	 à
moradia,	na	medida	em	que	alargou	os	limites	políticos	da	atividade	jurisdicional
executiva,	estabelecendo	a	 impenhorabilidade	do	 imóvel	 residencial	próprio	do
casal	ou	da	entidade	familiar.	Na	mesma	legislação,	porém,	foram	estabelecidas



algumas	 regras	 de	 exceção,	 de	modo	 a	 contemplar	 hipóteses	 frente	 às	 quais	 o
imóvel	residencial	familiar	não	receberia	proteção	legal,	sendo	admissível,	pois,
a	sua	penhora.

Com	o	 advento	da	Lei	 8.245/91,	 o	 rol	 das	 regras	de	 exceção	 foi	 ampliado
para	abarcar,	também,	a	possibilidade	de	penhora	do	bem	de	família	do	fiador	do
contrato	 de	 locação.	 A	 medida	 legislativa	 em	 questão,	 apesar	 de	 atender	 os
desígnios	 do	 mercado	 imobiliário,	 veio	 a	 gerar	 uma	 série	 de	 discussões,	 pois
gerava	 uma	 situação	 que,	 para	 muitos,	 era	 alvo	 de	 perplexidade:	 o	 único
beneficiado	com	a	dívida	decorrente	do	contrato	de	locação,	ou	seja,	o	locatário,
não	 poderia	 ter	 o	 seu	 imóvel	 residencial	 penhorado;	 já	 o	 fiador,	 que	 nenhum
benefício	teve	ao	conceder	a	fiança,	responderia	pela	obrigação	com	seu	bem	de
família.	 Esse	 cenário	 gerou	 uma	 série	 de	 controvérsias	 teóricas.	 Parcela	 da
doutrina	e	da	jurisprudência	passou	a	sustentar	a	inconstitucionalidade	da	regra
que	permitia	a	penhora	do	bem	de	família	do	fiador,	tendo	em	vista	que	referida
regra	estaria	em	desconformidade	com	os	direitos	fundamentais	à	igualdade	e	à
moradia.

De	 início,	 tanto	o	Superior	Tribunal	de	 Justiça	quanto	o	Supremo	Tribunal
Federal	 chegaram	 a	 defender	 a	 não	 recepção	 do	 inciso	 VII	 do	 art.	 3º	 da	 Lei
8.009/90	pela	Emenda	Constitucional	26/00,	responsável	por	elevar	a	moradia	ao
patamar	 de	 direito	 social	 fundamental,	 impedindo,	 diante	 de	 alguns	 casos
concretos,	 a	 penhora	 do	 bem	 de	 família	 do	 fiador.	 Nesse	 sentido,	 pode-se
mencionar	 os	 seguintes	 julgamentos:	 RE	 352.940/SP,	 relator	 Min.	 Carlos
Velloso,	DJ9/5/2005;	RE	449.657/SP,	relator	Min.	Carlos	Velloso,	DJ	9/5/2005;
REsp	 745161/SP,	 relator	 Min.	 Felix	 Fischer,	 5ª	 Turma,	 j.
18/8/2005,	DJ	26/9/2005.

Todavia,	 em	 fevereiro	 de	 2006,	 o	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	 quando	 do
julgamento	do	Recurso	Extraordinário	nº	407.688,	interposto	contra	acórdão	do
Segundo	 Tribunal	 de	Alçada	 de	 São	 Paulo,	 por	 decisão	 não	 unânime,	 decidiu
pela	constitucionalidade	do	art.	3º,	VII,	da	Lei	8.009/90.	Após	esse	julgamento,
realizado	 pelo	 plenário	 do	 Supremo,	 ocorreu	 uma	 espécie	 de	 pacificação	 da
matéria	 no	 âmbito	 do	 STF.	 Isso,	 porém,	 não	 impediu	 que	 o	 tema	 continuasse
sendo	 objeto	 de	 discussão	 perante	 o	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça.	 Em	 12	 de
novembro	de	2014,	quase	dez	anos	após	a	declaração	de	constitucionalidade	do
art.	 3º,	VII,	 da	Lei	 8.009/90	 pelo	 Supremo,	 o	 STJ,	 no	 julgamento	 do	Recurso
Especial	 repetitivo	 nº	 1.363.368-MS,	 reafirmou	 o	 entendimento	 no	 sentido	 da
legitimidade	da	penhora	do	bem	de	família	do	fiador.	Posteriormente,	em	14	de
dezembro	 de	 2015,	 o	mesmo	 STJ	 editou	 a	 Súmula	 549,	 prescrevendo,	 no	 seu
enunciado,	 ser	 válida	 a	 penhora	 do	 bem	 de	 família	 pertencente	 a	 fiador	 de
contrato	de	locação.

Como	 se	 pode	 verificar	 a	 partir	 deste	 breve	 histórico,	 o	 tema	 da



impenhorabilidade	do	bem	de	família	do	fiador	é	bastante	polêmico.	O	fato	de	o
Supremo	Tribunal	Federal	 ter	decidido	pela	constitucionalidade	do	art.	3º,	VII,
da	Lei	8.009/90	e,	ainda	assim,	cerca	de	dez	anos	depois,	continuar	a	despertar
controvérsias,	 nos	 mostra	 que	 se	 trata	 de	 questão	 extremamente	 sensível.	 Por
isso,	mesmo	 agora,	mostra-se	 propício	 trazê-la	 para	 a	 discussão,	 não	 somente
para	 apontar	 erros	 e	 acertos	 no	 julgamento	 do	 RE	 407.688-SP,	 mas,
principalmente,	 para	mostrar	 como	 a	 ideologia,	 as	 paixões	 pessoais,	 a	moral	 e
outros	 argumentos	 que	 conspiram	 contra	 a	 autonomia	 do	 Direito	 seguem	 se
fazendo	presentes	quando	tratamos	do	tema	dos	limites	políticos	da	execução.	E
o	mais	 importante	 a	 ser	 destacado:	 eles	 se	 fazem	presentes	 tanto	 para	 aqueles
que	defendem	os	limites	políticos	da	execução,	quanto	para	aqueles	que	buscam
superá-los.	No	entanto,	como	veremos	neste	ensaio,	para	o	bem	ou	para	o	mal,	o
desrespeito	às	regras	do	jogo	é	sempre	ruim.

3.2.	Responsabilidade	 patrimonial,	 impenhorabilidades	 e	 os
limites	políticos	da	execução

A	 história	 da	 hoje	 denominada	 tutela	 executiva	 é	 cheia	 de	 percalços,
podendo	 ser	 dividida	 em	 pelo	 menos	 dois	 períodos:	 no	 primeiro,	 havia	 um
vínculo	de	sujeição	pessoal	do	devedor;	no	segundo,	esse	vínculo	transfere-se	da
pessoa	 do	 devedor	 para	 seu	 patrimônio,	 admitindo-se,	 inclusive,	 que	 os	 atos
executivos	 recaiam	 sobre	 o	 patrimônio	 de	 terceiros.	 Essa	 possibilidade
representa	 justamente	 a	 cisão	 entre	 obrigação	 e	 responsabilidade	 (ou	 dívida	 e
garantia),	 nota	 característica	 da	 chamada	 doutrina	 dualista	 da	 Schuld	 und
Haftung.

Os	aspectos	mais	remotos	da	matéria	em	questão	podem	ser	encontrados	no
processo	 romano	 primitivo,	mais	 precisamente,	 no	 instituto	 da	manus	 injectio,
“antigo	gesto	ritual”,	pelo	qual	“lançava-se	a	mão	sobre	o	devedor,	para	arrastá-
lo	até	o	magistrado”.1	Os	meios	executivos,	com	efeito,	eram	pensados	a	partir
da	própria	noção	de	obrigação	romana,	de	cunho	negativo.	Enquanto	hoje	se	fala
de	pagamento,	adimplemento	ou	cumprimento,2	com	uma	conotação	positiva,	o
Direito	 Romano	 valia-se	 de	 expressões	 como	 solutio	 e	 liberatio,	 pondo	 em
relevo,	acima	de	tudo,	o	conceito	negativo	de	eliminação	de	um	vínculo,	e	não	o
momento	 positivo	 da	 obtenção	 do	 resultado	 econômico	 da
obrigação.3Consequentemente,	o	Direito	Romano	clássico	registra	não	somente	a
ausência	 da	 execução	 forçada	 na	 forma	 específica	 e,	 portanto,	 a	 execução
forçada	 das	 obrigações	 de	 fazer	 e	 não	 fazer,	mas,	 também,	 a	 influência	 dessa
concepção	negativa	no	campo	da	expropriação.4

Digno	de	nota	é	o	fato	de	que	o	vínculo	pessoal	era	não	tanto	um	vínculo	de
atividade,	 mas	 de	 corpo,	 o	 que	 ficava	 bem	 presente	 no	 caráter	 universal	 da
obrigação,	que	absorvia,	para	um	único	débito,	a	totalidade	da	responsabilidade
da	 qual	 o	 devedor	 era	 capaz.5	 Seja	 como	 for,	 a	 responsabilidade	 pessoal	 não



significava	uma	forma	de	coação	sobre	a	vontade	do	próprio	obrigado,	para	que
ele	mesmo	viesse	a	cumprir	o	pactuado.	Os	atos	que	se	sucediam	após	o	devedor
ser	 submetido	 ao	magistrado	 (manus	 injectio)	 tinham	 nítido	 caráter	 punitivo	 e
visavam	assegurar	a	palavra	dada.	Dentre	eles,	 inseria-se	a	pena	de	morte	ou	a
venda	 do	 devedor	 no	 estrangeiro.	 Pena	 de	 morte	 que,	 nas	 palavras	 do
jurisconsulto	 Sexto	 Cecílio,	 os	 legisladores,	 por	 exibição	 de	 atrocidade,
“tornaram	horrífica	e	temível	por	seus	inauditos	terrores.	Pois	se	fossem	muitos
os	 credores	 para	 os	 quais	 o	 réu	 tivesse	 sido	 julgado,	 cortar,	 se	 quisessem,	 e
também	 repartir	 o	 corpo	 do	 homem	 a	 eles	 adjudicado”.6	 Nessa	 linha,	 Nicola
Restaino	afirma	que,	não	obstante	a	prisão	privada	e	a	venda	do	devedor	como
escravo,	 tais	 mecanismos	 não	 produziam	 a	 execução	 forçada	 in	 natura,	 pela
impossibilidade	de	uma	direta	e	imediata	constrição	à	prestação	devida.7

A	abolição	da	sujeição	do	devedor	ao	credor,	com	a	substituição	da	execução
pessoal	 pela	 execução	 sobre	 o	 patrimônio	 do	 devedor,	 para	 o	 caso	 de	 falta	 de
adimplemento	da	prestação,	teve	respaldo,	no	Direito	Romano,	na	Lex	Poetelia
Papiria,	de	326	a.C.,	vazada	no	brocardo	pecuniae	creditae	bona	debitoris,	non
corpus	obnoxium	esse.8	Com	isso,	a	condenação	passava	a	ser	pecuniária,	“não
podendo	a	obrigação	não	cumprida	ter	outra	sanção	que	não	a	indemnização	em
dinheiro”.9	É	digno	de	nota,	porém,	que	a	abolição	da	responsabilidade	pessoal
por	 dívidas,	 para	 a	 tradição	 jurídica	 ocidental,	 não	 constitui	 um	 episódio
exclusivo	do	Direito	Romano.	Antes	mesmo,	Sólon,	no	século	VI	a.C.,	a	fim	de
corrigir	 a	 situação	 social	 que	 envolvia	 a	 relação	 entre	 os	 eupátridas	 e	 os
demiurgos,	tinha	posto	fim,	em	Atenas,	à	escravidão	por	dívidas.	Esses	episódios
demarcam	o	fim	da	responsabilidade	pessoal	do	devedor	e	o	início	da	chamada
responsabilidade	patrimonial.

Esse	 movimento	 de	 “humanização”	 da	 tutela	 executiva,	 respeitada	 a
distância	temporal	entre	o	Direito	de	hoje	e	o	Direito	da	antiguidade,	revela	uma
preocupação	 em	 evitar	 que	 os	 atos	 executivos	 não	 levem	 o	 devedor	 a	 uma
situação	 degradante.	 O	 passo	 seguinte,	 portanto,	 foi	 limitar	 o	 espaço	 da
responsabilidade	 patrimonial,	 sem,	 por	 certo,	 aboli-la.	 A	 impenhorabilidade,
conforme	expressão	clássica	devida	a	Pontes	de	Miranda,	é	franja	estreita	que	a
luta	de	classes	recortou	na	responsabilidade	patrimonial.	Seu	fundamento,	pois,
reside	 na	 proteção	 do	 devedor.	 Por	 sinal,	 há	 muito,	 a	 doutrina	 processual
brasileira	defende	que	a	execução	não	pode	ser	utilizada	como	instrumento	para
causar	a	ruína,	a	fome	e	o	desabrigo	do	devedor	e	sua	família,	gerando	situações
incompatíveis	 com	 a	 dignidade	 da	 pessoa	 humana.10Nessa	 senda,	 Araken	 de
Assis	refere	ser	óbvio	que	não	se	pode	matar	o	devedor	de	fome	ou	de	frio,	de
modo	que	o	chamado	beneficium	competentiae	–	vale	dizer,	a	impenhorabilidade
do	 estritamente	 necessário	 à	 sobrevivência	 do	 executado,	 e	 de	 sua	 família	 –
baseia-se	 no	 respeito	 à	 vida	 humana	 e,	 na	 perspectiva	 constitucional,	 no



princípio	da	dignidade	da	pessoa	humana.11
As	 regras	 de	 impenhorabilidade,	 sob	 essa	 ótica,	 visam	 instituir	 limites	 ao

poder	 jurisdicional	de	executar.	Na	esfera	da	 tutela	executiva,	 fala-se	 tanto	em
limites	práticos	(atrelado	à	existência	de	patrimônio	capaz	de	satisfazer	o	direito
do	credor)	quanto	em	limites	políticos,	que	nada	mais	são	que	“fronteiras	que	ao
órgão	judiciário	não	se	afigura	lícito	ultrapassar”.	Essas	fronteiras	são,	de	pronto,
estabelecidas	pela	própria	Constituição,	quando	esta,	por	exemplo,	veda	a	prisão
civil	por	dívida	(art.	5º,	LXVII).	Mas	também	as	regras	de	impenhorabilidade	–
ao	recortaram	a	responsabilidade	patrimonial,	 retirando	certos	bens	do	devedor
do	 alcance	 do	 poder	 de	 executar	 –	 se	 afiguram	 como	 limites	 políticos	 da
execução.12	A	questão	crucial	consiste	em	saber	se	esses	“limites	políticos”	estão
à	 disposição	 do	 legislador.	 Vale	 dizer,	 há	 um	 dever	 legislativo	 de	 estabelecer
limites	para	além	daqueles	previstos	na	própria	Constituição?

3.3.	O	 problema	 dos	 “limites	 ao	 gosto	 do	 freguês”:	 do
(necessário)	 respeito	aos	 limites	políticos	da	execução,	seja
para	o	bem,	seja	para	o	mal

A	instituição	da	impenhorabilidade	do	bem	de	família,	por	medida	provisória
pelo	 então	 presidente	 José	 Sarney,	 ainda	 que	 destituída	 a	 referida	 medida	 do
pressuposto	 constitucional	 da	 urgência,	 foi	 motivo	 de	 aplausos.	 Tratava-se	 de
uma	medida	 protetiva,	 que,	 para	 todos	 os	 efeitos,	 visava	 proteger	 as	 camadas
mais	pobres	da	população.	Se	isso	é	verdade,	não	vem	ao	caso.	Não	há	ou	não
houve,	 à	 época,	 qualquer	 prognose	 a	 respeito.	 Mas,	 seja	 como	 for,	 a	 medida
provisória	 foi	convertida	em	lei	e,	desde	então,	o	bem	de	família	escapa,	 regra
geral,	dos	atos	de	execução	patrimonial.

Quando	 a	 Lei	 do	 Inquilinato	 foi	 promulgada,	 ela	 estava	 assentada	 em
algumas	bandeiras	político-ideológicas,	como	a	diminuição	do	dirigismo	estatal
nos	contratos	de	locação	e	a	retomada	do	liberalismo	contratual	(suprimido	pela
Lei	 6.649/79),	 o	 incentivo	 à	 construção	 civil	 e	 a	 maior	 efetividade	 da	 tutela
jurisdicional.	 Nesse	 ponto,	 estabeleceram--se	 procedimentos	 para	 facilitar,	 ao
locador,	 a	 retomada	 do	 imóvel,	 bem	 como	 se	 buscou	 dar	 ao	 locador	 maiores
garantias	 de	 satisfação	 do	 crédito	 locatício.	 Com	 isso,	 houve	 um	 crescimento
exponencial	das	locações	no	Brasil,	realidade	que	perdura	até	hoje.

Uma	dessas	medidas	de	incentivo	ao	mercado	recaiu	justamente	na	temática
das	 garantias	 locatícias.	A	 palavra	 garantia	 está	 ligada	 às	 ideias	 de	 segurança,
firmeza,	resguardo.	Quando	falamos	de	garantias	locatícias,	é	necessário	ter	em
mente	 a	 distinção	 antes	 apontada	 entre	 dívida	 e	 garantia,	 ou	 seja,
entre	Schuld	e	Haftung.	Conforme	Antunes	Varela,	schuld	“consiste	no	dever	de
prestar,	 na	 necessidade	 de	 observar	 determinado	 comportamento”,
enquanto	haftung“consiste	na	 sujeição	dos	bens	do	devedor	ou	do	 terceiro	 aos
fins	próprios	da	execução”.13	As	garantias	atrelam-se	à	 responsabilidade,	e	não



ao	 débito.	 Somente	 diante	 do	 inadimplemento	 é	 que	 será	 possível	 falar	 em
agressão	patrimonial.	Eis	 o	 ponto	 em	que	 a	 questão	da	 responsabilidade	 e	 das
garantias	torna-se	importante.

A	 fiança	 é,	 senão	 a	 mais	 comum,	 uma	 das	 mais	 importantes	 garantias
locatícias.	Pelo	contrato	de	fiança,	uma	pessoa	garante	satisfazer	ao	credor	uma
obrigação	 assumida	 pelo	 devedor,	 caso	 este	 não	 a	 cumpra	 (art.	 818,	 CC).	 A
fiança	constitui	uma	garantia	para	o	credor	e,	 consequentemente,	 essa	garantia
tem	como	alvo	não	a	pessoa	do	fiador,	mas	o	seu	patrimônio.

O	contrato	de	fiança	é	um	contrato	unilateral,	que	somente	gera	obrigações
para	o	fiador,	o	qual	se	obriga,	por	vontade	própria,	a	responder	pela	dívida	de
outrem.	 O	 fiador,	 diga-se	 de	 passagem,	 tem	 liberdade	 para	 prestar	 a	 fiança.
Trata-se,	pois,	de	um	ato	de	autonomia	privada,	no	qual	o	fiador	tem,	de	pronto,
ciência	das	consequências	jurídicas	decorrentes.	O	fiador	sabe,	de	antemão,	que
seu	patrimônio	responderá	no	caso	de	 inadimplemento	pelo	afiançado.	E	mais:
sabe	o	 fiador	que,	nos	 termos	da	 lei	 (art.	3º,	VII,	da	Lei	8.009/90),	nem	o	 seu
imóvel	residencial	ficará	de	fora	da	sua	responsabilidade	patrimonial.

O	 desenvolvimento	 jurídico	 da	 autonomia	 privada	 tem	 lastro	 na	 ideia	 de
liberdade,	 que	 Kant	 desenvolveu	 a	 partir	 da	 concepção	 rousseauniana	 de
liberdade	como	autonomia	na	esfera	pública,	internalizando-a	no	indivíduo	como
liberdade	moral.	Autonomia	 opõe-se,	 desse	modo,	 à	 heteronomia.	Consiste	 na
autolegislação,	na	medida	em	que	o	homem	é	livre,	mas	vive	a	partir	de	regras
morais	 por	 ele	mesmo	 legisladas.	 Nitidamente,	 autonomia	 confunde-se	 com	 a
própria	 noção	 de	 liberdade,	 esta	 entendida	 como	 não	 impedimento	 e	 aquela
como	propriedade	de	ser	lei	para	si	mesma.	Em	que	pese	o	sentido	filosófico	de
autonomia	não	se	confundir	com	o	seu	conceito	jurídico,	é	inegável	que	as	ideias
filosóficas	influenciam,	de	algum	modo,	as	concepções	jurídicas.	Inclusive,	é	por
essa	vereda	que,	no	Direito	Privado,	desenvolveu-se	uma	noção	mais	restrita	de
autonomia	 privada,	 ligada	 à	 liberdade	 contratual.14	 Nesse	 sentido,	 pode-se
mencionar	a	lição	de	Ana	Prata,	que	descreve	essa	faceta	do	fenômeno	como	o
poder	 reconhecido	 pela	 ordem	 jurídica	 ao	 homem,	 prévia	 e	 necessariamente
qualificado	 como	 sujeito	 jurídico,	 de	 juridicizar	 a	 sua	 atividade	 (econômica),
realizando	livremente	negócios	jurídicos	e	determinando	os	respectivos	efeitos.15

Na	 verdade,	 bem	 visualizada	 a	 questão,	 pode-se	 dizer	 que	 a	 autonomia
privada	 decorre	 do	 direito	 à	 dignidade	 da	 pessoa	 humana,	 à	 liberdade	 e	 do
princípio	democrático,	os	quais	dão	sustentação	à	noção	negativa	e	positiva	de
liberdade	e	relacionam-se	com	diferentes	níveis	de	concretização	da	autonomia
individual.16	 No	 âmbito	 negocial,	 grandes	 civilistas,	 como	 é	 o	 caso	 de	 Enzo
Roppo,	defendem	que	o	conceito	de	autonomia	privada	compreenderia,	além	do
poder	 de	 determinar	 o	 conteúdo	 do	 contrato,	 também	 o	 poder	 de	 escolher
livremente	 contratar	 ou	 não	 contratar,	 o	 de	 escolher	 com	 quem	 contratar,



recusando,	 por	 hipótese,	 ofertas	 provenientes	 de	 determinadas	 pessoas,	 bem
como	 o	 poder	 de	 decidir	 em	 que	 tipo	 contratual	 enquadrar	 a	 operação	 que	 se
pretende,	privilegiando	um	ou	outro	dos	tipos	legais	codificados,	ou	mesmo	de
concluir	 contratos	 que	 não	 pertençam	 aos	 tipos	 que	 têm	 uma	 disciplina
particular.17

Logo,	a	regra	da	exceção	estabelecida	pelo	art.	3º,	VII,	da	Lei	8.009/90	não
tem	nada	de	 inconstitucional.	A	 responsabilidade	do	 fiador	não	nasce	por	uma
necessidade	 sua,	 como	 se	 fosse	 ele	 a	 parte	mais	 fraca	 de	 uma	 relação	 jurídica
imperativa.	 O	 fiador	 não	 é	 vulnerável	 na	 relação	 jurídica	 negocial	 em	 que
prestada	a	fiança.	Não	se	trata	de	um	“contrato	de	adesão”.	Consequentemente,
tem	o	fiador	plena	liberdade	para	sujeitar	–	se	assim	quiser	–	seu	patrimônio	de
modo	 indistinto	 à	 responsabilidade	patrimonial	por	uma	dívida	que	 sequer	por
ele	foi	contraída.

Com	 bem	 acentuou	Araken	 de	Assis	 ao	 tratar	 do	 tema,	 os	 argumentos	 da
corrente	 que	 se	 opõem	 à	 penhorabilidade,	 de	 modo	 intransigente,	 visam	 à
eliminação	 da	 autonomia	 privada,	 fortalecendo	 uma	 indesejável
irresponsabilidade	 social.18	 Não	 se	 trata,	 com	 isso,	 de	 negar	 importância	 ao
direito	 fundamental	 à	 moradia.	 Porém,	 se	 o	 fiador,	 livremente,	 assumiu	 a
responsabilidade	 por	 uma	 dívida,	 sabendo	 que,	 de	modo	 oblíquo,	 isso	 poderia
afetar	 sua	 moradia,	 trata-se	 de	 uma	 escolha	 dele,	 não	 cabendo	 ao	 Poder
Judiciário,	 como	 que	 fosse	 seu	 guardião,	 interferir	 na	 sua	 esfera	 de
responsabilidade.

É	inadequado	dizer	que	a	defesa	da	constitucionalidade	do	art.	3º,	VII,	da	Lei
8.009/90,	fundamenta-se	em	argumentos	políticos.	A	escolha	legislativa,	em	que
pese	 o	 caráter	 dirigente	 da	 Constituição	 brasileira	 e	 os	 limites	 que	 a	 força
normativa	da	Constituição	impõe	ao	legislador,	é	algo	inerente	ao	jogo	político.
Porém,	não	 é	possível	 confundir	 os	 argumentos	políticos	que	 estão	na	base	da
construção	 das	 “regras	 do	 jogo”	 com	 os	 argumentos	 em	 favor	 da	 sua
constitucionalidade.	 Conforme	 referi	 anteriormente,	 na	 base	 da	 regra	 da
penhorabilidade	do	bem	de	família	do	fiador,	entraram	em	cena	argumentos	em
prol	do	mercado	imobiliário,	da	segurança	do	locatário	e,	no	final	das	contas,	da
maior	 oferta	 de	 imóveis	 para	 locação,	 garantindo-se,	 com	 isso,	 também	 a
moradia.	 Política	 e	 ideologicamente,	 até	 poderíamos	 discordar	 da	 opção	 do
legislador,	 pois	 ela	 promove	 o	 direito	 fundamental	 à	 moradia	 sem	 modificar
o	status	quo:	o	não	proprietário	torna-se	“morador”,	mas	continua	sendo	um	não
proprietário;	já	o	proprietário,	além	de	continuar	proprietário,	torna-se	mais	rico.
Porém,	isso	não	faz	da	lei	algo	reprovável	do	ponto	de	vista	constitucional.

Desse	 modo,	 a	 tese	 defendida	 por	 Marcus	 Vinicius	 Furtado	 Coêlho,	 com
base	 em	Dworkin,	 no	 sentido	 da	 inconstitucionalidade	 da	 penhora	 do	 bem	 de
família	do	fiador,	pois,	para	ele,	“em	que	pese	nenhum	direito	seja	absoluto,	não



pode	 uma	 questão	 de	 princípio	 ceder	 a	 argumentos	 de	 política,	 como	 entende
Ronald	Dworkin”,19	mostra-se	 equivocada.	Argumentos	 políticos	 e	morais	 não
podem	corrigir	o	Direito,	mas	isso	não	significa	que	o	processo	legislativo	esteja
imune	 aos	 argumentos	 políticos.	 Trata-se	 de	 estabelecer,	 portanto,	 uma
diferenciação	entre	o	espaço	da	política	–	que	não	deve(ria)	caber	aos	juízes	–	e
o	espaço	do	Direito.	A	Constituição	é	um	elo	conteudístico	que	une	o	jurídico	e	o
político,	na	medida	em	que	o	político	não	está	 imune	ao	 jurídico.	 Isso,	porém,
não	significa	o	fim	da	política,	mas,	sim,	o	estabelecimento	de	limites	jurídicos
(constitucionais)	ao	político.

Trata-se	 de	 uma	 questão	 nevrálgica,	 pois	 as	 regras	 de	 (im)penhorabilidade
constituem	“limites	políticos”	ao	poder	de	executar	conferido	à	jurisdição.	Numa
democracia,	devemos	lutar	para	mantê-los,	gostemos	ou	não.	Não	é	possível	que
os	 limites	 sejam	 limites	 somente	 ao	 gosto	 do	 freguês.	Como	 temos	 dito,	 “pau
que	bate	em	Chico,	bate	em	Francisco”.	Por	isso,	não	há	como	defender	“novos”
limites	 políticos	 (ao	 gosto	 do	 freguês	 ou	 ao	 gosto	 do	 juiz),	 nem	 a	 superação
desses	limites	(também	ao	gosto	do	freguês	ou	ao	gosto	do	juiz).

Por	isso,	sou	crítico	ferrenho	de	medidas	moralizantes	adotadas	com	base	no
malfadado	art.	 139,	 IV,	do	CPC20,	 as	 quais,	 como	 já	 foi	muito	 bem	observado
pela	processualística	brasileira,	remetem	à	noção	de	“processo	como	mal	social”,
que	nos	foi	“legada”	por	Menger	e	Klein21.	É	justamente	por	isso	que	as	regras
de	 impenhorabilidade	 do	 salário	 no	 patamar	 de	 até	 50	 salários	 não	 podem	 ser
flexibilizadas	 pelo	 simples	 fato	 de	 serem	muito	 brandas	 para	 o	 devedor.	 Não
pode	o	juiz	reescrevê-las	colocando	30,	onde	está	escrito	50.

A	coerência	na	defesa	da	 lei	acima	dos	 juízos	políticos	e	morais	nos	cobra
um	 peso	 bastante	 caro:	 não	 podemos	 deixar	 de	 aplicar	 a	 lei	 porque	 não
concordamos	com	os	argumentos	políticos,	morais	ou	 ideológicos	que	estão	na
sua	 base.	 Lembro	 que,	 em	 outra	 época,	 quando	 a	 sistemática	 do	 processo	 de
execução	no	Código	de	Processo	Civil	de	1973	foi	alvo	de	profundas	reformas
pela	Lei	11.382/2006,	se	tentou,	na	arena	política,	relativizar	a	regra	do	bem	de
família	 para	 permitir	 a	 penhora	 e	 alienação	 deste,	 para	 a	 satisfação	 do	 credor
com	o	produto	da	venda	do	imóvel	no	que	excedesse	a	mil	salários	mínimos.	A
solução	 (aparentemente	 “boa”,	 pois	 protegia	 o	 devedor	 no	 montante	 de	 mil
salários	mínimos	e,	ao	mesmo	tempo,	dava	maiores	recursos	para	que	o	credor
pudesse	 satisfazer	 seu	 crédito)	 acabou	 sendo	 vetada	 pelo	 então	 presidente	 da
república,	 o	 que	 acabou	 sendo	 mantido	 no	 Congresso.	 Isso	 não	 tornou	 a	 Lei
11.382/2006	 inconstitucional	 –	 gostemos	 ou	 não,	 ela	 retrata(va)	 uma	 escolha
política;	 se	 o	 Congresso	Nacional	 optou	 por	mantê-la,	 não	 cabe	 ao	 Judiciário
transformar	a	Jurisdição	numa	espécie	de	“terceiro	turno”	do	jogo	político.	Isso
vale	 tanto	 para	 as	 regras	 que	 protegem,	 quanto	 para	 as	 que	 não	 protegem	 o
devedor.	 Muito	 pior	 seria	 cairmos	 da	 barbárie	 de	 colocar	 fim	 aos	 limites



políticos	da	execução,	transferido	ao	gosto	do	juiz	esses	mesmos	limites.
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Capítulo	5
A	GREVE	DE	FUNCIONÁRIOS	PÚBLICOS/

CARREIRAS	POLICIAIS

1.	 RESUMO	DO	CASO
O	posicionamento	do	Supremo	Tribunal	Federal	a	 respeito	do	exercício	ao

direito	 de	 greve	 por	 servidores	 públicos	 é	 proveniente	 de	 decisão	 tomada	 no
julgamento	 de	 três	Mandados	 de	 Injunção	 (MI)	 coletivos	 no	 ano	 de	 2007.	Os
MIs	 670,	 708	 e	 712	 foram	 impetrados	 pelo	 Sindicato	 dos	 Servidores	 Policiais
Civis	 do	Estado	 do	Espírito	 Santo	 (Sindpol),	 pelo	 Sindicato	 dos	 trabalhadores
em	 Educação	 do	 Município	 de	 João	 Pessoa	 (Sintem)	 e	 pelo	 Sindicato	 dos
trabalhadores	do	Poder	Judiciário	do	Pará	(Sinjep),	respectivamente.	Todos	estes
mandados,	dentro	dos	limites	de	sua	representação,	reclamavam	a	existência	de
uma	omissão	 legislativa	 no	 que	 concerne	 ao	 direito	 de	 greve	 dos	 funcionários
públicos,	 consoante	 determinação	 expressa	 do	 art.	 37,	 inciso	 VII,	 da
Constituição	Federal.

O	MI	 712,	 objeto	 central	 da	 presente	 análise,	 teve	 a	 relatoria	 do	Ministro
Eros	 Grau	 que	 prolatou	 o	 voto	 vencedor	 no	 sentido	 de	 conhecer
o	 writ	 constitucional	 e	 de	 aplicar	 a	 Lei	 7.783/89	 –	 Lei	 de	 Greve	 dos
trabalhadores	 da	 iniciativa	 privada	 –	 para	 sanar	 temporariamente	 a	 omissão
legislativa.	 Acompanharam	 o	 Relator	 os	 ministros	 Gilmar	 Mendes,	 Celso	 de
Mello,	 Sepúlveda	Pertence,	Ayres	Britto,	Cármen	Lúcia,	Cezar	 Peluso	 e	Ellen
Gracie.	 Parcialmente	 vencidos	 foram	 os	 ministros	 Ricardo	 Lewandowski,
Joaquim	Barbosa	e	Marco	Aurélio,	que	entenderam,	em	linhas	gerais,	que	o	STF
deveria	garantir	 o	 exercício	do	direito	de	greve,	mas	 sem	estabelecer	 qualquer
norma	genérica	a	ser	aplicada,	ainda	que	de	modo	 temporário,	mesma	ressalva
que	 fizeram	 nos	 demais	mandados.	O	MI	 670	 teve	 como	Relator	 originário	 o
Ministro	Maurício	Corrêa.	O	eminente	julgador	foi	voto	vencido,	pois	conheceu
em	 parte	 o	mandado	 apenas	 para	 certificar	 a	mora	 do	Congresso	Nacional.	O
Ministro	 Gilmar	 Mendes,	 em	 seu	 voto-vista,	 entendeu	 que	 deveria	 haver	 a
aplicação	da	Lei	7.783/89	enquanto	durasse	essa	omissão	legislativa,	sendo	este
o	entendimento	vencedor.	Nesse	mesmo	sentido	votaram	os	ministros	Celso	de
Mello,	 Sepúlveda	Pertence,	Ayres	Britto,	Cármen	Lúcia,	Cezar	 Peluso	 e	Ellen
Gracie.	 Os	 votos	 dos	 ministros	 Ricardo	 Lewandowski,	 Joaquim	 Barbosa	 e



Marco	Aurélio	foram	parcialmente	vencidos.	No	julgamento	do	Mandado	708,	o
Relator,	 Ministro	 Gilmar	Mendes,	 como	 nos	 mandados	 anteriores,	 votou	 pela
declaração	 da	 omissão	 legislativa	 e	 pela	 aplicação,	 no	 que	 coubesse,	 da	 Lei
7.783	para	suprir	esta	lacuna	legal.	Acompanharam	o	Relator	os	ministros	Cezar
Peluso,	 Cármen	 Lúcia,	 Celso	 de	 Mello,	 Ayres	 Britto,	 Menezes	 Direito,	 Eros
Grau	e	Ellen	Gracie.	Foram	votos	vencidos	os	ministros	Ricardo	Lewandowski,
Joaquim	 Barbosa	 e	 Marco	 Aurélio.	 Cumpre	 destacar	 que	 em	 2017	 o	 STF
enfrentou	 novamente	 o	 tema	 em	 sede	 de	 recurso	 extraordinário	 com	 Agravo
(ARE)	654432,	com	repercussão	geral	reconhecida.	O	recurso	foi	interposto	pelo
Estado	de	Goiás	contra	decisão	do	Tribunal	de	Justiça	que	garantiu	o	exercício
de	 greve	 aos	 policiais	 civis	 do	 referido	 Estado	 por	 inexistir	 vedação	 legal
completa	 ao	 seu	 exercício	 de	 greve.	 Por	 maioria	 dos	 votos,	 o	 Plenário	 do
Supremo	 reafirmou	 entendimento	 acerca	 da	 inconstitucionalidade	 do	 exercício
do	direito	greve	por	parte	de	servidores	públicos	que	atuam	de	modo	direto	na
segurança	pública.

2.	 A	DECISÃO
O	Mandado	de	Injunção	712	foi	impetrado	pelo	Sindicato	dos	trabalhadores

do	Poder	Judiciário	do	Pará	(Sinjep)	e	teve	como	Relator	o	Ministro	Eros	Grau.
O	objetivo	era	dar	efetividade	à	norma	 inscrita	no	art.	37,	VII	da	Constituição
Federal,	 pendente	 de	 um	 ato	 normativo	 para	 sua	 concretude.	 A	 matéria	 em
questão	 era	 o	 exercício	 do	 direito	 de	 greve	 por	 parte	 dos	 servidores	 públicos
civis.	O	regramento	existente	a	respeito,	a	Lei	7.783/89,	define	os	marcos	legais
para	a	greve	de	trabalhadores	do	setor	privado,	em	conformidade	com	art.	9º	da
Constituição,	por	isso,	prima	facie,	inaplicável	aos	serviços	públicos.

O	Relator	indeferiu	pedido	liminar	por	entender	não	ser	cabível	em	mandado
de	injunção.	Ao	solicitar	informações	ao	Presidente	do	Congresso	Nacional,	foi
informado	que	existiam	em	 tramitação	projetos	 regulamentando	a	matéria,	que
foram	solicitados	para	análise.	Abertas	vistas	à	Procuradoria-Geral	da	República,
esta	 se	 manifestou	 baseando-se	 na	 jurisprudência	 do	 STF	 pelo	 conhecimento
parcial	 do	 writ	 no	 sentido	 apenas	 de	 reconhecer	 a	 existência	 da	 omissão
legislativa.

Num	 primeiro	 momento,	 o	 Ministro	 Eros	 Grau	 apresentou	 um	 voto	 mais
“inovador”,	 que	não	 se	 restringiu	 a	 apenas	 conhecer	o	mandado	de	 injunção	 e
com	isto	dar	ciência	ao	Legislativo	da	existência	desta	lacuna	legal,	mas	propôs
a	 aplicação	 da	 Lei	 7.783/89	 com	 ajustes	 específicos	 em	 determinados	 artigos
diante	 das	 peculiaridades	 do	 serviço	 público.	 Tal	 postura,	 mais	 vanguardista,
sofreu	algumas	manifestações	contrárias,	que	contribuíram	para	uma	retificação
de	seu	voto	posteriormente.

Diante	do	 fato	de	que	em	diversos	casos	anteriores	o	STF	apenas	havia	 se



limitado	a	notificar	o	Legislativo,	que	continuou	em	mora,	o	Ministro	Eros	Grau
fez	a	seguinte	indagação:	“presta-se,	esta	Corte,	quando	se	trate	da	apreciação	de
mandados	de	injunção,	a	emitir	decisões	desnutridas	de	eficácia?”.	Respondendo
negativamente,	 como	 se	 pode	 observar	 do	 seu	 voto,	 o	 Ministro	 passou	 a
identificar	as	duas	características	centrais	que	diferenciam	o	serviço	público	do
privado	 e	 que	 justificariam,	 consequentemente,	 um	 regramento	 distinto	 ao
exercício	 do	 direito	 de	 greve.	 A	 primeira	 seria	 a	 inexistência	 da	 tensão	 entre
trabalho	e	capital	na	relação	estatutária	que	rege	o	emprego	público,	sendo,	por
isso,	o	choque	de	interesses	entre	indivíduos	e	a	própria	coletividade.	O	segundo
seria	 o	 caráter	 instrumental	 do	 emprego	público,	 cuja	 continuidade	 precisa	 ser
assegurada	 para	 benefício	 da	 própria	 sociedade.	 Assim,	 reconhecendo	 que	 a
aplicação	 da	 Lei	 7.783/89	 sem	 ajustes	 seria	 inadequada,	 o	 Ministro	 propôs
parâmetros	 a	 fim	 de	 adequar	 o	 referido	 diploma	 legal	 à	 realidade	 do	 serviço
público.

A	respeito	de	uma	possível	extrapolação	de	competência,	no	sentido	do	STF
estar	assumindo	a	função	de	do	Legislador,	o	Ministro	afirmou	categoricamente
que	 isto	 seria	 “inconcebível”	 e	 “insubsistente”.	 O	 Supremo	 estaria,	 de	 forma
supletiva,	suprindo	a	norma	regulamentadora	a	partir	de	sua	função	normativa	–
dentro	dos	 limites	constitucionais	do	mandado	de	 injunção	–	e	não	 legislativa.
Em	suas	palavras,	explicou	que

O	Poder	Judiciário,	no	mandado	de	injunção,	produz	norma.	Interpreta	o
direito,	na	sua	 totalidade,	para	produzir	a	norma	de	decisão	aplicável	à
omissão.	 É	 inevitável,	 porém,	 no	 caso,	 seja	 esta	 norma	 tomada	 como
texto	 normativo	 que	 se	 incorpora	 ao	 ordenamento	 jurídico,	 a	 ser
interpretado/aplicado.	 Dá-se,	 aqui,	 algo	 semelhante	 ao	 que	 se	 há	 de
passar	 com	 a	 súmula	 vinculante,	 que,	 editada,	 atuará	 como	 texto
normativo	a	ser	interpretado/aplicado.

Assim,	após	algumas	observações	acerca	da	importância	da	continuidade	do
serviço	público,	o	Ministro	Relator	delimitou	a	abrangência	da	aplicação	da	Lei
7.783/89	aos	arts.	1º	ao	9º,	14º,	15º	e	17º	e	sugeriu	algumas	alterações	textuais.
Com	isto	votou,	inicialmente,	pelo	conhecimento	do	mandado	de	injunção	e	pela
aplicação	 deste	 conjunto	 normativo	 a	 fim	 de	 suprir	 a	 presente	 omissão
legislativa.

Num	sentido	um	pouco	diverso,	mas	ainda	no	 sentido	de	 suprir	 a	omissão
legislativa,	 o	 Ministro	 Gilmar	 Mendes	 apresentou	 seu	 voto-vista.	 Após	 uma
exposição	 minuciosa	 sobre	 o	 mandado	 de	 injunção	 no	 Direito	 brasileiro,	 na
jurisprudência	 do	 STF	 e,	 especificamente,	 a	 respeito	 do	 direito	 de	 greve	 dos
servidores	públicos	civis,	o	Ministro	votou	nos	limites	do	que	havia	sido	pedido
pela	 parte	 impetrante,	 i.e.,	 pela	 aplicação	 temporária	 –	 até	 enquanto	 durar	 a
omissão	–	da	Lei	7.783/89.



Por	fim,	o	Ministro	Gilmar	Mendes	ainda	ressaltou	a	possibilidade	de	o	juízo
competente	impor	a	observância	de	um	regime	de	greve	mais	severo,	diante	dos
imperativos	 de	 continuidade	 do	 serviço	 público	 e,	 sobretudo,	 para	 aquelas
atividades	 tidas	 como	 essenciais.	 Deste	 modo,	 diferentemente	 do	 voto	 do
Relator,	 o	 Ministro	 Gilmar	 Mendes	 votou	 no	 sentido	 da	 aplicação	 da	 Lei
7.783/89	 naquilo	 que	 coubesse,	 sendo,	 portanto,	 facultado	 ao	 juiz	 competente
fazer	ajustes	e/ou	fixar	uma	regulamentação	mais	precisa.

Tal	 posicionamento	 gerou	 intensas	 discussões.	 Para	 o	 Ministro	 Marco
Aurélio,	se	o	STF	tem	o	poder	para	suprir	a	omissão,	ele	deveria	fazê-lo,	mas	se
não	tem,	nenhum	outro	juízo	teria.	O	Ministro	Sepúlveda	Pertence	destacou	que
com	esta	decisão	estaria	havendo	uma	“virada	radical”	na	jurisprudência	do	STF,
para	 ele	 no	 mínimo	 estaria	 havendo	 “uma	 forma	 abreviada	 de	 legislar”.	 Já	 o
Ministro	Ayres	Britto,	acompanhando	os	ministros	Eros	Grau	e	Gilmar	Mendes,
entendeu	a	necessidade	de	uma	postura	mais	ativa	do	Supremo,	que	não	poderia
“responder	 a	 uma	 norma	 constitucional	 de	 eficácia	 limitada	 com	 uma	 decisão
judicial	de	eficácia	limitada”.

Diante	 do	 caráter	 histórico	 da	 decisão,	 o	 Ministro	 Ricardo	 Lewandowski
pediu	para	examinar	com	mais	cuidado	o	caso,	porque,	para	ele,	além	do	caso
em	discussão,	o	que	estava	em	causa	era	“precisamente	a	própria	conformação
que	 o	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 emprestará	 a	 este	 inovador	 remédio
constitucional”.	 Apesar	 deste	 tom	 paradigmático,	 o	 Ministro	 identificou	 que
houve	paulatinamente	na	 jurisprudência	do	STF	uma	ampliação	dos	 limites	do
MI,	 sendo	 este	 também	 o	 ponto	 mais	 divergente	 no	 caso	 em	 tela.	 Mesmo
reconhecendo	o	estado	de	mora	do	Poder	Legislativo,	o	Ministro	entendeu	que
estabelecer	 uma	 legislação	 aplicável	 ao	 caso	 no	 intuito	 de	 suprir	 a	 omissão
exorbitaria	 a	 finalidade	do	mandado	de	 injunção	e	que,	 ao	definir	 efeitos	erga
omnes,	 estaria	 “intrometendo-se”	 na	 esfera	 de	 competência	 de	 outro	 poder	 e,
com	isto,	desrespeitando	a	Constituição.	Ademais,	entendeu	que	a	aplicação	da
Lei	 7.783	 por	 analogia	 seria	 inadequada	 pois,	 diante	 das	 peculiaridades	 do
serviço	público,	 inexistiria	aquela	“semelhança	 relevante”	que	possibilitaria	 tal
raciocínio.	Deste	modo,	votou	no	sentido	de	conhecer	o	MI	e	conceder	a	ordem
em	parte	para	garantir	o	exercício	do	direito	de	greve	aos	 servidores	do	Poder
Judiciário	do	Estado	do	Pará,	assegurando	a	prestação	dos	serviços	considerados
como	 inadiáveis.	Ademais,	 deveria	 o	Tribunal	 de	 Justiça	 abster-se	 de	medidas
que	 inviabilizassem	 ou	 pudessem	 limitar	 o	 exercício	 deste	 direito,	 como	 a
suspensão	 dos	 pontos	 e/ou	 o	 desconto	 dos	 dias	 de	 paralisação.	 Ou	 seja,	 a
abrangência	 da	 decisão	 deveria	 ser	 limitada	 às	 partes	 envolvidas	 e	 ao	 STF
caberia	 apenas	 garantir	 o	 exercício	 do	 direito,	 sem	 definir	 de	 modo	 algum	 a
legislação	a	ser	aplicada	a	tal	realidade.

O	 Ministro	 Gilmar	 Mendes	 apresentou	 algumas	 ponderações	 ao	 voto	 do



Ministro	 Ricardo	 Lewandowski.	 Dentre	 elas,	 destaca-se	 a	 persistência	 de	 um
quadro	 de	 anomia,	 e	 portanto	 de	 insegurança	 jurídica,	 e	 a	 impossibilidade	 de
suspensão	 de	 ponto	 ou	 de	 desconto	 dos	 dias	 não	 trabalhados,	 o	 que	 não	 se
coadunaria	com	o	caráter	essencial	relacionado	ao	próprio	serviço	público.

Depois	dos	votos	dos	demais	ministros	e	de	ser	superada	a	questão	de	ordem
acerca	da	não	aplicação	de	medida	cautelar,	o	Ministro	Eros	Grau	restringiu	seu
voto	 aos	mesmos	 termos	 daquele	 proferido	 pelo	Ministro	Gilmar	Mendes.	Ou
seja,	a	aplicação	da	Lei	7.783/89	enquanto	perdurasse	a	omissão	legislativa,	mas
sem	 aquelas	 alterações	 que	 havia	 proposto	 inicialmente,	 cabendo	 ao	 juízo
competente	analisar	e	julgar	as	adequações	necessárias	a	cada	realidade.

Deste	modo,	votaram	com	o	Relator	os	ministros	Gilmar	Mendes,	Celso	de
Mello,	 Sepúlveda	Pertence,	Ayres	Britto,	Cármen	Lúcia,	Cezar	 Peluso	 e	Ellen
Gracie,	 então	 presidente	 da	 Corte.	 Foram	 parcialmente	 vencidos	 os	 ministros
Ricardo	Lewandowski,	Joaquim	Barbosa	e	Marco	Aurélio.

Convém	 destacar	 que	 em	 2017,	 em	 sede	 de	 recurso	 extraordinário	 com
agravo,	ARE	654432,	o	Supremo	Tribunal	Federal	reafirmou	o	entendimento	da
inconstitucionalidade	da	greve	de	servidores	públicos	que	atuam	de	modo	direto
na	 segurança	 pública.	 Este	 recurso	 foi	 interposto	 pelo	 Estado	 de	Goiás	 contra
decisão	 do	Tribunal	 de	 Justiça	 que	 garantia	 o	 exercício	 de	 greve	 aos	 policiais
civis	sob	o	fundamento	da	 inexistência	de	vedação	legal	completa	ao	exercício
de	greve	desta	categoria.

O	 Supremo	 acolheu	 a	 pretensão	 do	 recorrente	 e	 definiu,	 para	 fins	 de
repercussão	geral,	que:	“(1)	o	exercício	do	direito	de	greve,	sob	qualquer	forma
ou	modalidade,	é	vedado	aos	policiais	civis	e	a	todos	os	servidores	públicos	que
atuem	 diretamente	 na	 área	 de	 segurança	 pública;	 e	 (2)	 É	 obrigatória	 a
participação	 do	 Poder	 Público	 em	mediação	 instaurada	 pelos	 órgãos	 classistas
das	 carreiras	 de	 segurança	 pública,	 nos	 termos	 do	 art.	 165	 do	 Código	 de
Processo	Civil,	para	vocalização	dos	interesses	da	categoria”.

O	Ministro	Relator	Edson	Fachin	votou	pelo	desprovimento	do	recurso,	pois
entendeu	 que	 uma	 proibição	 completa	 do	 exercício	 de	 greve	 inviabilizaria	 o
exercício	 de	 um	 direito	 fundamental.	 Mesmo	 reconhecendo	 não	 ser	 este	 um
direito	 absoluto,	 este	 também	não	poderia	 ser	 vedado	de	 forma	 total,	 uma	vez
que	 não	 haveria	 embasamento	 constitucional	 para	 tanto.	 No	 mesmo	 sentido
votaram	 a	 Ministra	 Rosa	 Weber	 e	 o	 Ministro	 Marco	 Aurélio,	 mas	 este
entendimento,	ao	final,	restou	vencido.

A	 divergência	 ao	 voto	 do	 relator	 foi	 aberta	 pelo	 Ministro	 Alexandre	 de
Moraes.	Para	o	Ministro,	da	leitura	dos	arts.	9º	(§	1º),	37	(inciso	VII)	e	144	da
Constituição	Federal	tem-se	a	possibilidade	de	uma	vedação	absoluta	ao	direito
de	 greve	 pelas	 carreiras	 policiais.	 Estas	 seriam	 consideradas	 carreiras
diferenciadas,	pois	possuem	como	função	a	garantia	da	ordem	pública,	sendo	por



intermédio	delas	que	o	Estado	pode	garantir	a	segurança	pública.	Corroborando
sua	 argumentação,	 o	 Ministro	 enfatizou	 que	 não	 existiria	 nenhuma	 atividade
privada	similar	às	carreiras	policiais,	a	segurança	pública	é	sempre	exercida	pelo
Estado.	Diante	 da	 necessidade	 da	 garantia	 da	 segurança,	 ordem	 pública	 e	 paz
social,	entendeu	o	Ministro	que	haveria	um	interesse	público	e	social	que	deveria
prevalecer	 ante	 ao	 direito	 de	 greve	 destas	 categorias.	 Nesta	 linha	 votaram	 os
ministros	 Roberto	 Barroso,	 Luiz	 Fux,	 Dias	 Toffoli,	 Ricardo	 Lewandowski	 e
Cármen	Lúcia,	Presidente	do	STF.	Cumpre	destacar	 também	o	reconhecimento
da	 obrigatoriedade,	 conforme	 observou	 o	 Ministro	 Roberto	 Barroso,	 da
participação	 do	 Poder	 Público	 em	 mediação	 feita	 pelos	 órgãos	 classistas
possibilitando	 a	 estas	 categorias	 que	 a	 representam	 um	 modo	 de	 ter	 suas
reivindicações	vocalizadas,	conforme	o	art.	165	do	Código	de	Processo	Civil.

3.	 ANÁLISE
Sob	o	ponto	de	vista	formal,	não	se	apresenta	nenhum	vício	no	mandado	de

injunção	 coletivo	 712	 impetrado	 pelo	 Sindicato	 dos	 Trabalhadores	 do	 Poder
Judiciário	do	Pará	(Sinjep).	Apesar	de	não	haver	previsão	constitucional	ou	legal
expressa	 sobre	 o	 MI	 coletivo,	 à	 época,	 o	 STF,	 no	 julgamento	 do	 MI	 472-2,
firmou	o	entendimento	que	seria	cabível	a	sua	impetração	tendo	como	objetivo	a
criação	 de	 norma	 regulamentadora	 de	 um	 direito	 ou	 liberdade	 constitucional
daqueles	 aos	 quais	 fossem	 representados	 por	 determinada	 entidade.	 Noutro
passo,	 esta	 possibilidade	 poderia	 ser	 depreendida	 do	 próprio	 art.	 5º	 da
Constituição	onde	está	previsto	o	mandado	de	injunção,	pois	este	encontra-se	no
Capítulo	 I	 (Dos	 direitos	 e	 deveres	 individuais	 e	 coletivos)	 do	 Título	 I	 (Dos
direitos	 e	 garantias	 fundamentais).	 Assim,	 é	 o	 Sinjep	 legitimado	 ativo	 para	 a
propositura	deste	remédio	constitucional.

Quanto	 ao	 objeto,	 o	 MI	 em	 tela	 reclamava	 a	 existência	 de	 uma	 omissão
legislativa	no	que	concerne	ao	direito	de	greve	dos	funcionários	públicos	–	em
específico	 os	 trabalhadores	 do	 Poder	 Judiciário	 do	 Pará	 –	 consoante
determinação	expressa	do	art.	37,	inciso	VII,	da	Constituição	Federal,	in	verbis:
“o	 direito	 de	 greve	 será	 exercido	 nos	 termos	 e	 nos	 limites	 definidos	 em	 lei
específica”.	Assim,	tanto	o	objeto	como	a	pretensão	estão	em	conformidade	com
o	 previsto	 no	 inciso	 LXXI	 do	 art.	 5º	 da	 Constituição	 Federal.	 Há	 um	 direito
constitucional	 de	 greve	 dos	 servidores	 públicos,	 mas	 inexiste	 a	 norma	 que
deveria	 regulamentar	 seu	 exercício.	 Esta	 norma	 regulamentadora	 que	 trata	 o
inciso	 supracitado	 é	 uma	 lei	 ordinária	 específica	 que	 deveria	 ser	 feita	 pelo
Congresso	Nacional,	 figurando	este,	corretamente,	como	legitimado	passivo.	A
competência	 do	MI	 é	 fixada	 em	 relação	 ao	 órgão	 ou	 autoridade	 responsáveis
pela	omissão.	Desta	forma,	à	 luz	do	art.	102,	I,	q,	é	o	 juízo	competente	o	STF
quando	 o	 polo	 passivo	 for,	 dentre	 outros,	 o	 Congresso	 Nacional.	 Ademais,



juntamente	com	este	critério,	tem-se	também	o	fato	de	que	a	natureza	do	direito
em	questão	 é	 constitucional.	Neste	 sentido,	 apresenta-se	o	 seguinte	 julgado:	A
questão	relativa	a	greve	de	servidor	público,	com	fundamento	no	art.	37,	VII,	da
CF,	é	da	competência	deste	STF,	pois	o	acórdão	recorrido	decidiu	a	questão	com
fundamento	em	dispositivos	constitucionais.	[RE	480.989	AgR,	Rel.	Min.	Ellen
Gracie,	j.	28-9-2010,	2ª	T,	DJE	de	25-10-2010.]

Este	 Mandado	 de	 Injunção,	 juntamente	 com	 os	 MI	 670	 e	 708,	 marcam
definitivamente	uma	mudança	do	STF	em	relação	a	este	writ	constitucional.	Tais
aspectos	estão	devidamente	analisados	no	caso	do	mandado	de	injunção,	por	fins
de	 recorte	 epistêmico,	 a	 abordagem	 que	 se	 segue	 terá	 como	 foco	 o	mérito	 da
questão.

Inicialmente,	é	possível	observar	que	o	inciso	XII	do	art.	37	da	Constituição
Federal	 originalmente	 dispunha	 que:	 “o	 direito	 de	 greve	 será	 exercido	 nos
termos	 e	 nos	 limites	 definidos	 em	 lei	 complementar”.	 Com	 a	 emenda
constitucional	 19,	 de	 4	 de	 junho	 de	 1998,	 este	 dispositivo	 constitucional	 foi
alterado,	passando	a	ter	seguinte	redação:	“o	direito	de	greve	será	exercido	nos
termos	e	nos	 limites	definidos	em	 lei	específica”	 (grifo	 nosso).	Esta	mudança,
para	 além	 de	 modificar	 os	 requisitos	 formais	 para	 a	 edição	 da	 norma
regulamentadora,	também	afastou	quaisquer	dúvidas	a	respeito	da	natureza	desta
norma	constitucional,	se	de	eficácia	contida	ou	limitada.	Pensando	ser	a	função
da	lei	complementar,	explicar	e/ou	adicionar	ao	que	já	dispõe	o	texto	normativo,
estaríamos	 então	 diante	 de	 uma	 norma	 constitucional	 de	 eficácia	 contida,
podendo	 o	 Legislador	 restringir	 seus	 efeitos.	 Porém,	 neste	 caso,	 não	 haveria
omissão	do	Poder	Legislativo	se	a	lei	complementar	não	fosse	editada.	Todavia,
o	texto	normativo,	ao	trazer	as	expressões	“nos	termos	e	nos	limites”,	parece	não
tratar	 de	 uma	 complementariedade	 superveniente	 como	 se	 o	 direito	 ali
assegurado	 já	 tivesse	 alguma	 eficácia	 em	 si	 mesmo.	 Com	 a	 Emenda
Constitucional	19,	e	a	mudança	para	“lei	específica”,	esta	aparente	algaravia	se
dissipa.	De	 fato,	 a	 lei	 ordinária,	 tendo	 em	 vista	 a	 sua	 função	mais	 inovadora,
mostra-se	mais	adequada	ao	que	dispõe	o	referido	inciso	do	art.	37,	não	restando
dúvidas,	 portanto,	 acerca	 da	 necessidade	 de	 uma	 norma	 regulamentadora	 para
exercício	do	direito	de	greve	dos	servidores	públicos	por	se	tratar	de	uma	norma
constitucional	de	eficácia	limitada,	 tendo	o	Supremo	já	reconhecido	isto	no	MI
20.

A	 pretensão	 do	 Sinjep	 era	 de	 que	 fosse	 declarada	 a	 omissão	 legislativa	 e
também	permitida	a	utilização,	por	parte	dos	seus	filiados,	da	Lei	7.783/89,	que
rege	 as	 greves	 dos	 trabalhadores	 do	 setor	 privado	 até	 o	 advento	 da	 norma
regulamentadora,	 conforme	 preceitua	 a	 Constituição.	 O	 Ministro	 Eros	 Grau,
Relator,	 acolheu	 os	 pedidos	 do	 impetrante.	 Inicialmente,	 apresentou	 um	 voto
com	alterações	em	determinados	artigos	da	lei	supracitada,	mas	após	as	intensas



discussões	e,	sobretudo,	após	o	voto-vista	do	Ministro	Gilmar	Mendes,	seguiu	o
entendimento	 da	 aplicação	 genérica,	 cabendo	 aos	 juízos	 competentes	 as
necessárias	adequações.

Em	seu	voto,	duas	questões	básicas	estão	presentes.	Uma	acerca	dos	limites
do	MI	e	a	outra	sobre	o	modo	como	o	STF	deveria	agir	para	suprir	a	omissão
legislativa.	 Sobre	 a	 primeira	 –	 abordada	 de	modo	 pormenorizado	 no	Caso	MI
708	–	temos	uma	mudança	paradigmática.	O	STF,	que	antes	apenas	declarava	a
existência	da	omissão	e	notificava	o	Poder	Legislativo,	passou	a	apresentar	uma
alternativa	legal	temporária,	a	fim	de	que	o	direito	e/ou	liberdade	constitucional
em	 questão	 pudessem,	 em	 alguma	 medida,	 ser	 exercidos.	 A	 divergência	 foi
evidenciada	em	como	isto	seria	feito	e	qual	seria	a	natureza	desta	ação.

A	 respeito	 da	 relevância	 substantiva	 do	 pleito,	 o	Ministro	Relator	 afirmou
que:	 “A	 greve	 é	 arma	 mais	 eficaz	 de	 que	 dispõe	 os	 trabalhadores	 visando	 à
conquista	de	melhores	condições	de	vida”.	Enquanto	“poder	de	fato”,	observou	o
ministro	que	o	direito	de	greve,	em	geral,	teria	aplicabilidade	imediata.	Contudo,
destacou	 que	 a	 Constituição,	 em	 relação	 aos	 servidores	 públicos,	 definiu	 um
regime	 especial,	 que	 seria	 justificado	por	 duas	 razões:	 1)	 a	 relação	 estatutária,
que	não	manifesta	tensão	entre	capital	e	trabalho,	ou	seja,	há	sempre	interesses
sociais	em	voga;	e	2)	o	caráter	contínuo	dos	serviços	públicos,	cuja	constância
precisa	 ser	 assegurada.	 Por	 isso,	 também,	 entendeu	 o	 Ministro	 que	 seria
equivocada	 a	 aplicação	 da	 Lei	 7.783/89	 sem	 acréscimos	 e	 algumas	 reduções.
Assim,	 defendeu	 que	 caberia	 à	 Corte	 “traçar	 os	 parâmetros	 atinentes	 a	 esse
exercício”.	 Para	 ele,	 essa	 postura	 não	 seria	 uma	 invasão	 de	 competência	 do
Poder	 Legislativo,	 baseando-se	 numa	 redefinição	 do	 critério	 tradicional	 de
classificações	 das	 funções	 estatais.	 Em	 síntese,	 a	 função	 normativa,	 na	 qual
também	opera	o	STF,	incorporaria	a	função	legislativa,	pois	dela	provêm	normas
e	textos	 jurídicos	em	sentido	amplo,	não	somente	as	 leis.	Partindo	da	distinção
entre	 texto	 e	 norma,	 o	 Ministro	 entendeu	 que,	 no	 julgamento	 do	 MI,	 o	 STF
produz	 uma	 norma	 de	 decisão	 que	 supre	 uma	 omissão,	 embora	 ela	 se	 torne	a
posteriori	um	novo	texto	normativo,	de	forma	similar	ao	que	aconteceria	com	as
súmulas	vinculantes.

Não	 obstante	 a	 sofisticada	 explicação	 do	 Ministro	 Eros	 Grau,	 algumas
observações	 precisam	 ser	 feitas.	 Tenho	 sustentado	 que	 há	 uma	 diferença	 entre
texto	e	norma,	mas	há	também	uma	relação	circular	entre	ambas.	Dizemos:	não
há	 texto	 sem	 norma,	 nem	 norma	 sem	 texto!	 Nestes	 termos,	 é	 adequada	 a
identificação	 da	 função	 legislativa	 a	 este	 campo	 textual.	 Entretanto,	 no	 outro
polo,	existem	 limites	à	norma	de	decisão	enunciada	pelo	Judiciário,	 senão	esta
própria	 diferença	 torna-se	 vazia	 de	 sentido.	 Existem	 limites	 hermenêuticos,
sobretudo	em	ambientes	democráticos,	a	fim	de	que	a	norma	seja	o	“resultado”
da	interpretação/aplicação	de	um	texto	geral	e	abstrato	a	uma	situação	particular



e	 concreta,	 e	 não	 uma	 “invenção”.	 Isto	 deve	 ficar	 claro	 com	maior	 ênfase	 em
tempos	de	ativismo	judicial.	A	tarefa	da	Jurisdição	é	dar	respostas	adequadas	à
Constituição,	decisões	coerentes	e	íntegras	com	as	possibilidades	textuais	–	texto
em	sentido	amplo	–	da	nossa	história	institucional.

Obviamente	 que	 esta	 advertência	 se	 torna	mais	 tênue	 quando	 estamos	 em
sede	de	mandado	de	 injunção.	Como	o	 Judiciário	pode	garantir	o	 exercício	de
um	 direito	 ou	 liberdade	 constitucional	 que	 demanda	 uma	 norma
regulamentadora	 inexistente?	 É	 possível	 proferir	 uma	 norma	 de	 decisão	 sem
texto?	O	Ministro	Eros	Grau	 fez	 importante	observação	ao	dizer	que	o	Direito
não	se	“interpreta	em	tiras”,	sempre	o	todo	do	fenômeno	jurídico	está	envolvido,
de	modo	 que	mesmo	 ausente	 uma	 norma	 de	 aplicação	 direta	 ao	 caso,	 sempre
haverá	um	conjunto	normativo,	regras	e	princípios,	no	entorno	daquela	situação
do	 qual	 é	 possível	 encontrar	 uma	 decisão.	 O	modo	 de	 proceder	 nestes	 casos-
limite	é	a	demonstração	com	a	maior	clareza	possível	do	 lastro	 jurídico	dentro
dos	limites	do	pedido	que	ensejou	o	Mandado	de	Injunção.

No	 caso	 sob	 análise,	 é	 possível	 dizer	 que	 o	 STF	 encontrou	 uma	 decisão
adequada.	 O	 voto	 inicial	 do	 Ministro	 Eros	 Grau,	 apesar	 de	 justificado	 pelas
diferenças	de	fato	entre	os	servidores	públicos	e	aqueles	da	iniciativa	privada,	ao
propor	uma	nova	redação	a	determinados	arts.	da	Lei	7.783/89,	arvorou-se	num
terreno	 de	 pouca	 ou	 nenhuma	 luminosidade	 jurídico-normativa.	 O	 Legislador
possui	a	legitimidade	para	atuar	neste	espaço	textual,	o	Judiciário	não.	E	mesmo
as	normas	de	decisão	que,	em	certo	sentido,	 tornam-se	novos	textos,	não	o	são
na	mesma	qualidade/natureza	daqueles	proferidos	pelo	Legislativo.	Ademais,	os
ministros	não	possuem	legitimidade	para	decidir	a	melhor	redação	para	aqueles
artigos,	pois	seria	necessário	o	uso	de	 razões	não	 jurídicas.	Se	assim	fizessem,
estariam	 decidindo	 para	 além	 do	 próprio	 Direito.	 Isto	 pode	 ser	 observado	 na
manifestação	 do	Ministro	Ricardo	Lewandowski,	 que	 disse	 ter	 sido	 procurado
por	 líderes	 sindicais	 do	 setor	 público	 e	 por	 dirigentes	 de	 uma	 importante
confederação	 sindical	 que	manifestaram	 suas	 preocupações	 quanto	 à	 aplicação
da	Lei	de	greve	ao	funcionalismo	público.	A	todas	as	luzes,	este	tipo	de	pressão
não	está	adstrita,	e	nem	deve,	a	uma	argumentação	jurídica	sobre	a	matéria.

Noutro	passo,	o	voto	vencedor,	feito	pelo	Ministro	Gilmar	Mendes,	limitou-
se	 ao	 pedido	 do	 impetrante	 para	 que	 fosse	 aplicado	 no	 que	 coubesse	 a	 Lei
7.783/89,	 cabendo	 aos	 Juízos	 competentes	 a	 apreciação	 concreta	 destas
demandas.	Tendo	em	vista	possíveis	dificuldades	na	judicialização	deste	direito,
o	STF,	nos	MI	670	e	708,	fixou	no	plano	procedimental,	enquanto	ainda	durar	a
omissão	 legislativa,	 a	 aplicação	 da	 Lei	 7.701/88	 (que	 dispõe	 sobre	 a
especialização	das	turmas	dos	Tribunais	do	Trabalho	em	processos	coletivos).

Assim,	o	STF	entendeu,	por	sua	maioria,	que	havia	chegado	o	momento	de
não	 apenas	 cientificar	 o	 Legislativo	 de	 sua	 omissão,	 como	 também	 suprir



temporariamente	 esta	 lacuna	 legal,	 principalmente	 por	 existirem	 outros
mandados	 com	 o	 mesmo	 objeto.	 Em	 síntese:	 compreenderam	 que	 a	 omissão
legislativa	já	era,	de	fato,	uma	omissão	judicial,	e	esta,	por	sua	vez,	uma	omissão
inconstitucional.

Ao	 decidirem	 nos	 limites	 do	 pedido	 e	 sem	 alterar	 a	 redação	 da	 lei
supracitada,	por	intermédio	da	analogia,	o	Supremo	pautou-se	em	fundamentos
jurídicos,	isto	é,	não	desenvolveu	um	raciocínio	moral	e	ou	político,	em	sentido
estrito,	 para	 tanto.	 Nem	 mesmo	 uma	 definição	 básica	 das	 condições	 de
legalidade	da	greve	–	o	que	também	seria	controverso	–	foram	expostas,	cabendo
aos	 Juízos	competentes	 tal	 julgamento.	Observaram	 também	adequadamente,	 e
isto	 ficou	 mais	 explícito	 no	 ARE	 654432,	 que	 em	 razão	 do	 imperativo	 de
continuidade	 dos	 serviços	 públicos,	 poderia	 o	 Tribunal	 competente	 impor	 um
regime	 de	 greve	mais	 severo	 para	 aqueles	 “serviços	 ou	 atividades	 essenciais”,
previstos	 pelos	 arts.	 9º	 ao	 11	 da	 Lei	 7.783/89.	 Este	 rol	 neles	 estabelecido	 foi
considerado	 apenas	 exemplificativo	 (numerus	 apertus),	 tendo	 em	 vista	 a
diversidade	de	serviços	ou	atividades	exercidas	pelo	Poder	Público.

Nesse	 sentido,	 o	 próprio	 STF,	 em	 julgamento	 mais	 recente,	 asseverou	 a
vedação	ao	direito	de	greve	aos	servidores	públicos	que	 trabalham	diretamente
na	 área	 da	 segurança.	 No	 Recurso	 extraordinário	 com	 agravo	 654432,	 com
repercussão	 geral	 reconhecida,	 o	 Ministro-Relator	 Edson	 Fachin	 entendeu
inexistir	 uma	 vedação	 constitucional	 absoluta	 ao	 exercício	 deste	 direito
fundamental.	 Assim,	 também	 votaram	 a	 Ministra	 Rosa	 Weber	 e	 o	 Ministro
Marco	Aurélio.	Em	sentido	contrário,	o	Ministro	Alexandre	de	Moraes	votou	no
sentido	de	que	a	partir	dos	arts.	9º	(§	1º),	37	(inciso	VII)	e	144	da	Constituição
Federal,	 tem-se	 fundamentos	 jurídicos	 suficientes	 para	 a	 vedação	 absoluta	 ao
direito	 de	 greve	 para	 as	 carreiras	 policiais.	 Este	 foi	 o	 voto	 vencedor,	 que	 foi
acompanhado	pelos	ministros	Roberto	Barroso,	Luiz	Fux,	Dias	Toffoli,	Ricardo
Lewandowski	e	Cármen	Lúcia.

Destaca-se	 o	 caráter	 jurídico	 da	 argumentação	 do	 Ministro	 Alexandre	 de
Moraes,	 isto	 é,	 há	 uma	 natureza	 ímpar	 deste	 serviço	 público,	 o	 que	 justifica
tamanha	 restrição	 diante	 do	 interesse	 social	 em	 questão.	Ademais,	 o	 STF	 não
impediu	 que	 houvesse	 outras	 formas	 para	 que	 os	 pleitos	 destas	 categorias
pudessem	ser	ouvidos.	Nesta	mesma	decisão	foi	instituída	a	obrigatoriedade	da
participação	 do	 Poder	 Público	 em	mediação	 instaurada	 pelos	 órgãos	 classistas
nos	termos	do	art.	165	do	Código	de	Processo	Civil,	de	modo	a	vocalizar	aquilo
que	outrora	era	reivindicado	mediante	a	greve.

Embora	a	relevância	dos	argumentos	dos	votos	vencidos,	resta	sempre	claro
que	o	grande	problema	está	na	natureza	desse	tipo	de	serviço	público.	Em	uma
democracia,	casos	como	este	representam	um	paradoxo:	ao	mesmo	tempo	que	a
democracia	comporta	um	direito	de	greve	sem	restrições,	é	a	própria	democracia



que	fica	fragilizada	com	servidores	em	armas	realizando	movimentos	grevistas.
Mas	o	que	parece	que	ficou	obnubilado	nessa	discussão	foi	o	relevante	fato	de
que	 essa	matéria	 é	 de	 competência	 do	 poder	 Legislativo.	 É	 a	 sua	 inércia	 que
acaba	gerando	a	interferência	–	por	vezes	demasiada	–	do	Poder	Judiciário,	em
especial,	da	Suprema	Corte.
	



Capítulo	6
MI	708:	A	VIRADA	HERMENÊUTICA	SOBRE	OS

EFEITOS	DO	MANDADO	DE	INJUNÇÃO

1.	 RESUMO	DO	CASO
O	Mandado	 de	 Injunção	 foi	 um	 dos	 institutos	mais	 importantes	 postos	 na

Constituição	de	1988.	Trata-se	de	uma	espécie	–	e	essa	era	a	ideia	original	–	de
garantia	contra	a	preguiça	legislativa	ou	desídia	do	executivo.	O	instituto	passou
por	várias	fases,	entre	sístoles	e	diástoles.

Um	 dos	 marcos	 nessa	 trajetória	 foi	 o	 Mandado	 de	 Injunção	 708,	 que	 foi
julgado	 sob	 a	 relatoria	 do	Ministro	Gilmar	Mendes.	 Impetrado	 pelo	 Sindicato
dos	 Trabalhadores	 em	 Educação	 do	 Município	 de	 João	 Pessoa	 (Sintem),
questionava	a	omissão	por	parte	do	Poder	Legislativo	Federal	quanto	à	edição	de
lei	 que	 regulamentasse	 especificamente	 o	 exercício	 do	 direito	 de	 greve	 dos
servidores	públicos	civis	nos	termos	do	art.	37,	VII	da	Constituição	Federal.

Na	 petição	 inicial,	 o	 impetrante	 pediu	 que	 fosse	 julgado	 procedente	 o
Mandado	 de	 Injunção	 para	 que	 fosse	 suprida	 a	 omissão	 do	 Poder	 Público,
mediante	 a	 elaboração	 de	 norma	 regulamentadora	 para	 o	 caso	 concreto,	 no
intuito	 de	 viabilizar	 o	 exercício	 imediato	 do	 direito	 de	 greve	 por	 parte	 dos
servidores	 associados	 ao	 Sindicato	 dos	 Trabalhadores	 em	 Educação	 do
Município	de	João	Pessoa.

Ao	ser	solicitado	sobre	informações	quanto	à	mora	legislativa,	o	Congresso
Nacional	argumentou	pela	ausência	de	inércia	diante	da	existência	de	projeto	de
lei	complementar	4.497/01,	visando	regulamentar	a	questão.	O	Procurador-Geral
da	 República	 manifestou-se	 somente	 pela	 declaração	 da	 mora	 legislativa	 do
Congresso	Nacional	no	tocante	ao	art.	37,	VII,	da	Constituição	Federal.

Este	caso	pode	ser	considerado	emblemático	não	apenas	pelo	direito	material
envolvido	 (direito	 à	 greve	 de	 servidor	 público),	 objeto	 de	 discussão	 em	 outro
comentário.	 O	 tema	 que	 merece	 destaque	 a	 partir	 deste	 julgamento	 foi	 a
mudança	de	posicionamento	quanto	 ao	papel	 do	Mandado	de	 Injunção:	 afinal,
quais	os	limites	do	julgamento	de	um	caso	como	este?	Em	outras	palavras:	qual
a	eficácia	do	Mandado	de	Injunção?

2.	 A	DECISÃO



O	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 decidiu	 a	 questão	 em	 plenário	 no	 dia	 25	 de
outubro	 de	 2007	 no	 sentido	 de	 acolher	 a	 pretensão	 nele	 deduzida,	 para	 que,
enquanto	 não	 for	 suprida	 a	 lacuna	 legislativa,	 seja	 aplicada	 a	 Lei	 7.783/89,	 e,
ainda,	 em	 razão	 dos	 imperativos	 da	 continuidade	 dos	 serviços	 públicos,	 de
acordo	com	as	peculiaridades	de	cada	caso	concreto,	e	mediante	solicitação	de
órgão	 competente,	 seja	 facultado	 ao	 juízo	 competente	 impor	 a	 observância	 a
regime	 de	 greve	 mais	 severo,	 haja	 vista	 se	 tratar	 de	 serviços	 ou	 atividades
essenciais,	nos	termos	dos	arts.	9º	a	11	da	Lei	7.783/89.

O	Ministro	Gilmar	Mendes,	Relator,	propugnou	pela	declaração	da	omissão
legislativa	 e	 a	 aplicação	 da	 mencionada	 lei	 no	 que	 fosse	 cabível,	 sendo
acompanhado	 pelos	 ministros	 Cezar	 Peluso,	 Cármen	 Lúcia,	 Celso	 de	 Mello,
Ayres	Britto,	Menezes	Direito,	Eros	Grau	e	Ellen	Gracie,	vencidos	os	ministros
Ricardo	Lewandowski,	Joaquim	Barbosa	e	Marco	Aurélio.

Ressaltou	 o	 Ministro	 Celso	 de	 Mello	 que	 é	 relevante	 a	 solução	 proposta
pelos	ministros	Eros	Grau	e	Gilmar	Mendes,	na	medida	em	que	recupera	a	real
destinação	 Constitucional	 do	 Mandado	 de	 Injunção	 e	 confere	 eficácia
concretizadora	 ao	 direito	 de	 greve	 em	 favor	 dos	 servidores	 públicos	 civis.
Destacou,	ainda,	que:

Não	 mais	 se	 pode	 tolerar,	 sob	 pena	 de	 fraudar-se	 a	 vontade	 da
Constituição,	esse	estado	de	continuada,	inaceitável,	irrazoável	e	abusiva
inércia	do	Congresso	Nacional,	cuja	omissão,	além	de	 lesiva	ao	direito
dos	servidores	públicos	civis	–	a	quem	se	vem	negando,	arbitrariamente,
o	exercício	do	direito	de	greve,	já	assegurado	pelo	texto	constitucional	–,
traduz	 um	 incompreensível	 sentimento	 de	 desapreço	 pela	 autoridade,
pelo	 valor	 e	 pelo	 alto	 significado	 de	 que	 se	 reveste	 a	 Constituição	 da
República.

3.	 ANÁLISE
Ao	mesmo	tempo	em	que	a	Constituição	de	1988	foi	inovadora	na	garantia

de	 direitos	 aos	 cidadãos,	 também	 previu	 um	 extenso	 rol	 de	 medidas	 para
instrumentalizar	 a	 efetivação	 dessas	 garantias.	 Para	 além	 disso,	 o	 texto
constitucional	 impôs	deveres	ao	Poder	Público,	mas	não	apenas	 isso:	 tratou	de
criar	condições	para	sua	exigência,	como	aqueles	 instrumentos	aptos	a	suprir	a
inércia	 dos	 Poderes	 Executivo	 e	 Legislativo.	 Este	 é	 caso	 do	 Mandado	 de
Injunção,	 da	 ação	 direta	 de	 inconstitucionalidade	 por	 omissão,	 da	 arguição	 de
descumprimento	de	preceito	fundamental,	só	para	citar	alguns.

Dentre	 essas	 medidas	 voltadas	 a	 corrigir	 a	 omissão,	 o	 instituto	 mais
característico,	 que	 deixa	 claro	 esse	 deslocamento	 da	 esfera	 de	 tensão,	 é	 o
Mandado	de	Injunção,	o	que	se	depreende	de	seu	próprio	texto,	pelo	qual	o	writ
deve	 ser	 concedido	 na	 falta	 de	 norma	 regulamentadora	 que	 torne	 inviáveis	 os



direitos	 e	garantias	 fundamentais	 (observe-se	que	 a	CF	é	 imperativa:	 “dar-se-á
Mandado	de	Injunção...”).

A	 existência	 de	 um	 mecanismo	 protetivo	 como	 este	 fundamenta-se	 nos
próprios	 pressupostos	 do	 Estado	 Democrático	 de	 Direito.	 Previsto	 nos
preâmbulos	 de	 várias	 Constituições,	 seu	 projeto	 político	 objetiva	 abranger	 o
máximo	 possível	 de	 democracia	 e	 de	 Estado	 de	 Direito	 no	 conjunto	 das	 suas
recíprocas	implicações	substantivas	e	adjetivas	(Jorge	Miranda).	É	neste	sentido
que	 a	 forma	 e	 a	 própria	 previsão	 de	 procedimentos	 aliam-se	 à	 realização	 dos
direitos	fundamentais	sociais,	como	fruto	de	um	processo	de	comprometimento
do	Estado	com	um	ideal	de	vida	boa.

Os	direitos	fundamentais	fazem	parte	do	núcleo	político	da	Constituição,	que
aponta	para	o	resgate	das	promessas	de	igualdade,	justiça	social,	realização	dos
direitos	 fundamentais.	 Dito	 de	 outro	 modo,	 da	 materialidade	 do	 texto
constitucional	 extrai-se	 que	 o	 Estado	 Democrático	 de	 Direito,	 na	 esteira	 do
constitucionalismo	do	segundo	pós-guerra,	consagra	o	princípio	da	democracia
econômica,	social	e	cultural,	mediante	os	seguintes	pressupostos	deontológicos:

a)	 é	 uma	 imposição	 constitucional	 dirigida	 aos	 órgãos	 de	 direção
política	 e	 da	 administração	 para	 que	 desenvolvam	 atividades
econômicas	 conformadoras	 e	 transformadoras	 no	 domínio
econômico,	 social	 e	 cultural,	 de	 modo	 a	 evoluir-se	 para	 uma
sociedade	 democrática	 cada	 vez	 mais	 conforme	 aos	 objetivos	 da
democracia	social;
b)	 representa	uma	autorização	constitucional	para	que	o	 legislador	e
os	demais	órgãos	adotem	medidas	que	visem	alcançar,	sob	a	ótica	da
justiça	constitucional,	as	vestes	de	uma	justiça	social;
c)	implica	a	proibição	de	retrocesso	social,	cláusula	que	está	implícita
na	principiologia	do	Estado	social	constitucional;
d)	perfila-se	como	elemento	de	interpretação,	obrigando	o	legislador,
a	 administração	 e	 os	 tribunais	 a	 considerá-lo	 como	 elemento
vinculado	 da	 interpretação	 das	 normas	 a	 partir	 do	 comando	 do
princípio	da	democracia	econômica,	social	e	cultural;
e)	 impõe-se	 como	 fundamento	de	pretensões	 jurídicas	 aos	 cidadãos,
pelos	 menos	 nos	 casos	 de	 defesa	 das	 condições	 mínimas	 de
existência.

Nesse	 contexto,	 na	medida	 em	que	 a	Constituição	 agrega	 tais	 princípios	 e
preceitos	 fundamentais,	 adquire	 fundamental	 relevância	 o	 papel	 da	 jurisdição
constitucional,	sendo-lhe	reservada	uma	atuação	concreta	–	no	plano	do	controle
de	constitucionalidade	(difuso	e	concentrado)	das	leis	e	atos	normativos	–,	e	dos
órgãos	do	Poder	 Judiciário	no	plano	do	controle	difuso	de	constitucionalidade,



no	sentido	da	aferição	do	conteúdo	material	dos	atos	dos	demais	Poderes	(e	não
somente	no	plano	meramente	 formal,	 como	era	característico	no	paradigma	do
constitucionalismo	liberal).	Ou	seja,	parece	evidente	que	o	dogma	da	separação
dos	Poderes	fica	abalado	no	Estado	Democrático	de	Direito.

A	 preocupação	 estará	 no	 excesso	 do	 Poder	 Judiciário	 em	 sua	 atividade	 de
interpretação	 das	 normas	 constitucionais.	 Este	 parece	 ser	 o	 ponto	 central	 das
preocupações	da	Metodologia	Contemporânea	do	Direito.	Dito	de	outro	modo,	o
“deslocamento”	–	digamos	assim,	tectônico	–	da	esfera	de	tensão	deve	ser	visto
com	 muita	 cautela,	 mormente	 porque	 não	 se	 pode	 esperar	 que	 a	 justiça
constitucional	 (ou	 o	 Poder	 Judiciário)	 seja	 a	 solução	 (mágica)	 dos	 problemas
sociais.

Entretanto,	é	pela	via	do	cumprimento	da	Constituição,	por	 intermédio	dos
órgãos	 competentes,	 que	 é	 possível,	 em	 determinados	 casos,	 a	 realização	 dos
direitos	que	estão	previstos	nas	leis	e	na	Constituição.	Ademais,	naquilo	que	se
entende	por	Estado	Democrático	de	Direito,	o	Judiciário,	por	meio	do	controle
da	constitucionalidade	das	leis,	pode	servir	como	via	de	resistência	às	investidas
dos	 Poderes	 Executivo	 e	 Legislativo,	 que	 representem	 retrocesso	 social	 ou	 a
ineficácia	dos	direitos	individuais	ou	sociais.

Além	disso,	o	papel	de	filtragem	constitucional,	a	ser	realizada	no	plano	da
jurisdição	 constitucional,	 pode	 representar	 a	 revogação	 de	 toda	 a	 legislação
anterior	incompatível	com	o	novo	texto	constitucional	e	sua	principiologia.	Em
síntese,	o	Poder	Judiciário	não	pode	se	substituir	aos	demais	poderes	e	“realizar”
políticas	 públicas.	 Portanto,	 não	 se	 está	 falando,	 a	 toda	 evidência,	 de	 uma
judicialização	da	política.

Entretanto	–	e	busco	aqui	as	palavras	absolutamente	insuspeitas	de	um	autor
como	Martonio	Barreto	Lima,	avesso	a	qualquer	intervencionismo	justicional	–,
parece	 inadmissível	não	valorizar	o	papel	do	controle	de	constitucionalidade	–
até	mesmo	de	atos	de	governo	–	nesta	quadra	da	história:

Sobrevivência	 de	 uma	 constituição	 dirigente	 depende	 também	 do
convencimento	da	sociedade	de	que	esta	constituição	ainda	vigora	e	que
sua	simbologia	referencial	não	foi	esquecida.	Naturalmente	que	o	raio	de
uma	 tal	 ação	 política	 inclui	 instrumentos	 da	 sociedade	 –	 intelectuais,
partidos	 políticos,	 por	 exemplo	 –,	 mas	 também	 engloba	 setores	 do
próprio	 Estado,	 nas	mãos	 de	 um	 governo	 sinceramente	 comprometido
com	a	manutenção	 da	 ideia	 constituinte,	 com	os	 poderes	Legislativo	 e
Judiciário,	 especialmente	 se	 se	 dispõe	 de	 uma	 Corte	 controladora	 da
constitucionalidade	das	medidas	de	governo.

Em	 termos	 de	 jurisdição	 constitucional,	 duas	 são	 as	 alternativas	 que	 se
estabelecem	no	constitucionalismo	contemporâneo	(pós-guerra):	ou	os	tribunais
apenas	 garantem	 os	 direitos	 fixados	 no	 ordenamento	 macro,	 sem	 qualquer



capacidade	 de	 estabelecer	 posições	 jurídicas	 singulares,	 ou	 estão	 vinculados	 à
eticidade	 substantiva	 da	 comunidade	 e	 podem,	 portanto,	 agir	 de	 forma	 a
aproximar	 a	 norma	 da	 realidade.	 É	 na	 segunda	 hipótese	 que	 se	 encontra	 a
concepção	de	jurisdição	compatível	com	os	objetivos	do	Estado	Democrático	de
Direito.	Exemplo	disso	pode	ser	constatado	em	importante	decisão	do	Tribunal
Constitucional	 de	 Portugal,	 mediante	 a	 adoção	 da	 cláusula	 da	 “proibição	 do
retrocesso	social”:

A	partir	do	momento	em	que	o	Estado	cumpre	(total	ou	parcialmente)	as
tarefas	 constitucionalmente	 impostas	 para	 realizar	 um	 direito	 social,	 o
respeito	 constitucional	 deste	 deixa	 de	 consistir	 (ou	 deixa	 de	 consistir
apenas)	numa	obrigação	positiva,	para	se	transformar	ou	passar	também
a	ser	uma	obrigação	negativa.	O	Estado,	que	estava	obrigado	a	atuar	para
dar	 satisfação	 ao	 direito	 social,	 passa	 a	 estar	 obrigado	 a	 abster-se	 de
atentar	contra	a	realização	dada	ao	direito	social	(Ac.	34/84	–	TC).

A	discussão	 que	 subjaz,	 então,	 ao	mandado	de	 injunção	 (e	 que	 interessa	 a
partir	da	leitura	deste	caso)	é	a	que	diz	respeito	ao	fato	de	que,	embora	previstos
na	Constituição	instrumentos	hábeis	à	proteção	dos	direitos	e	garantias	tutelados
pelo	 mesmo	 texto	 constitucional,	 inexistia,	 até	 2016,	 lei	 regulamentar.	 Esse
cenário	só	mudou	a	partir	da	promulgação	da	Lei	13.300/16.	Em	outras	palavras,
a	 inércia	 dos	Poderes	Executivo	 e	Legislativo	 em	 regulamentar	 a	Constituição
proporcionou	o	ingresso	de	uma	série	de	ações	constitucionais,	em	especial	via
mandado	 de	 injunção,	 às	 quais	 a	 Suprema	 Corte	 deu	 interpretações	 que
acabaram	por	 tornar	 ineficaz	o	 instituto	 (isso	durante	mais	de	uma	década).	O
mesmo	ocorreu	com	a	arguição	de	descumprimento	de	preceito	fundamental,	que
levou	onze	anos	para	ser	regulamentada,	muito	embora	fosse	discutível	que	esta
–	 a	 regulamentação	 –	 fosse	 a	 condição	 de	 possibilidade	 para	 a	 eficácia	 desse
instituto,	criado	pelo	constituinte	originário	exatamente	para	garantir	a	violação
de	preceitos	fundamentais.

Então,	antes	do	julgamento	do	MI	708,	objeto	de	análise	deste	comentário,	o
papel	 da	 Suprema	 Corte	 brasileira	 no	 julgamento	 de	 mandados	 de	 injunção
restringia-se	 a	 declarar	 a	mora	 legislativa,	 o	 que	 não	 gerava	 efeitos	 concretos
para	 o	 caso.	 A	 virada	 hermenêutica	 acontece	 a	 partir	 desta	 decisão	 judicial,
quando	o	Supremo	Tribunal	Federal,	 por	meio	de	 critérios	de	 analogia,	 decide
suprir	a	omissão	legislativa,	e	isso	é	feito	não	só	para	as	partes	envolvidas,	mas
de	 forma	 generalizada	 (não	 limitada,	 inclusive,	 para	 a	 categoria	 representada
pelo	Sindicato	 impetrante	do	MI	708).	 Importa	destacar	que	este	entendimento
sobre	os	limites	do	julgamento	do	mandado	de	injunção	foi	ratificado	por	sua	lei
regulamentadora	 (Lei	13.300/16),	que	prevê,	 em	seu	art.	9º,	 a	possibilidade	de
conferir	 eficácia	 erga	 omnes	 ou	 ultra	 partes	 quando	 isso	 for	 inerente	 ou
indispensável	ao	exercício	do	direito,	da	liberdade	ou	da	prerrogativa	objeto	da



impetração	(§	1º);	e	a	extensão	dos	efeitos	a	casos	análogos	(após	o	trânsito	em
julgado,	por	decisão	monocrática),	hipótese	do	§	2º.

Com	 a	 decisão,	 o	 STF	 se	 afasta	 da	 orientação	 inicialmente	 perfilhada	 no
sentido	de	se	limitar	à	declaração	da	existência	da	mora	legislativa	para	a	edição
de	norma	regulamentadora	específica,	passando,	sem	assumir	compromisso	com
o	 exercício	 de	 uma	 típica	 função	 legislativa,	 a	 aceitar	 a	 possibilidade	 de	 uma
regulação	provisória	pelo	próprio	Judiciário.	O	Ministro	Gilmar	Mendes,	Relator
do	MI	708,	ainda	entendeu	que	talvez	se	devesse	refletir	sobre	a	adoção,	como
alternativa	 provisória	 para	 esse	 impasse,	 de	 uma	moderada	 sentença	 de	 perfil
aditivo.1	 Portanto,	 tendo	 em	 conta	 que	 ao	 legislador	 não	 é	 dado	 escolher	 se
concede	ou	não	o	direito	de	greve,	podendo	tão	somente	dispor	sobre	a	adequada
configuração	 da	 sua	 disciplina,	 reconheceu-se	 a	 necessidade	 de	 uma	 solução
obrigatória	da	perspectiva	constitucional.

Veja-se	 que,	 diante	 de	 um	 caso	 como	 este,	 poderia	 se	 questionar	 se,	 com
isso,	 não	 se	 estaria	 fomentado	 o	 protagonismo	 judicial	 ou,	 até	 mesmo,	 o
ativismo.	Neste	 sentido,	é	 importante	 frisar	que	há	uma	considerável	produção
teórica	 no	 campo	 jurídico	 apontando	 para	 a	 necessidade	 da	 efetivação	 da
Constituição,	 levando	 em	 conta	 a	 força	 normativa	 do	 texto	 magno,	 com
veementes	e	contundentes	críticas	ao	destino	dado	pelos	tribunais	(em	especial	o
STF)	à	interpretação	que	era	dada	ao	mandado	de	injunção	antes	do	julgamento
do	 MI	 708,	 além	 de	 análises	 percucientes	 acerca	 das	 inconstitucionalidades
cometidas	pelo	Poder	Legislativo,	como	no	caso	da	emenda	constitucional	que
criou	 a	 ação	 declaratória	 de	 constitucionalidade,	 da	 Lei	 9.868	 e	 dos	 efeitos
avocatórios	 constantes	 da	 Lei	 9.882	 e	 da	 própria	 ação	 declaratória	 de
constitucionalidade,	 apenas	 para	 citar	 algumas	 questões	 que	 causam	 –	 ou
deveriam	 causar	 –	 angústias	 e	 perplexidades	 no	 seio	 da	 comunidade	 jurídica
preocupada	 com	 o	 Estado	 Democrático	 de	 Direito,	 sem	 esquecer	 as	 ações
judiciais	 interpostas	 contra	 privatizações	 irresponsáveis	 realizadas	 pelo	 Poder
Executivo	(nos	seus	mais	variados	níveis),	que	provoca(ra)m	erosões	no	núcleo
político-essencial	do	conceito	de	Estado	Social	implícito	na	Constituição.

A	partir	desta	linha	argumentativa,	seja	por	técnica	(adequado	manuseio	da
jurisdição	 constitucional)	 ou	 por	 Teoria	 do	 Direito	 (respeito	 aos	 pressupostos
democráticos	do	Estado),	não	se	pode	concluir	que,	a	partir	do	julgamento	do	MI
708,	o	Supremo	Tribunal	Federal	supostamente	estaria	autorizado	a	legislar.

Assumir	 esta	 perspectiva	 seria	 promover	 uma	 afronta	 também	 à	 separação
dos	Poderes.	Neste	julgamento,	ocorre	situação	semelhante	às	sentenças	aditivas
(pelas	quais	dá-se	provimento	ao	 recurso	e	adiciona-se	ao	conteúdo	normativo
da	 disposição	 impugnada	 uma	 regulação	 que	 faltava	 para	 assegurar	 sua
conformidade	com	a	Constituição,	sem	que	haja	alteração	no	texto	da	disposição
legal)	e	às	manipulativas	(que	se	caracterizam	toda	vez	que	o	Tribunal	acolhe	um



recurso	e	altera	o	conteúdo	normativo	da	disposição	impugnada,	substituindo	a
norma	contrária	à	Constituição	por	outra	constitucionalmente	adequada).	E,	aqui,
fala-se	em	relação	de	semelhança	às	sentenças	aditivas	e	às	manipulativas,	pois,
no	 caso	do	 julgamento	de	MI,	 não	 existe	 texto	 normativo	 a	 ser	 adicionado	ou
substituído.

É	por	 isso	que	Georges	Abboud	vai	denominar	as	decisões	de	procedência
em	 sede	 de	 MI	 como	 “decisões	 de	 inconstitucionalidade	 com	 pronúncia	 de
normatividade”,	pois	“ao	ser	 julgado	procedente	o	mandamus,	o	STF	declara	a
situação	 de	 inconstitucionalidade	 em	 razão	 da	 omissão	 legislativa	 e	 profere
o	modus	 faciendi	para	efetivar	determinado	direito”.	Por	 isso,	entende	 também
que	 a	 decisão	 judicial	 oriunda	 do	 julgamento	 do	MI	 (coletivo)	 deve	 ser	 ultra
partes	(e	não	erga	omnes),	ou	seja,	“deve	ficar	limitada	à	categoria	representada
pelos	 respectivos	 sindicatos,	 que	 estabeleciam	 condições	 específicas	 para	 o
exercício	das	paralisações”.2	Aliás,	é	justamente	isso	que	difere	o	MI	da	ADI	por
omissão.	 A	 ADI	 por	 omissão	 é	 mecanismo	 de	 controle	 concentrado	 de
constitucionalidade,	o	que	significa	afirmar	que	as	decisões	proferidas	em	seus
julgamentos	 ultrapassam	 os	 limites	 subjetivos	 da	 demanda	 (o	 que,	 no	 caso	 do
MI,	é	possível	dizer	que	ocorre	de	modo	residual,	não	imediato).

Para	 finalizar,	 esta	 é	 nossa	 preocupação:	 não	 transformar	 o	 Judiciário	 em
legislador,	porque,	no	âmbito	da	política	legislativa,	é	possível	que	sejam	feitas
escolhas	 (políticas).	Contudo,	 é	 evidente	que	o	Estado	Democrático	de	Direito
não	admite	discricionariedade	(nem)	para	o	legislador,	porque	ele	está	vinculado
à	 Constituição	 (lembremos	 sempre	 a	 ruptura	 paradigmática	 que	 representou	 o
constitucionalismo	compromissório	 e	 social).	No	 âmbito	do	 legislador,	 quando
afirmo	não	haver	discricionariedade,	quero	dizer	que	ele	não	pode	 fazer	o	que
quer.	Claro	que	há	uma	 legitimidade	política	do	 legislador	que	 lhe	permite,	no
“espaço	 estrutural	 constitucional”,	 fazer	 opções.	 Daí	 a	 diferença	 entre	 o
legislador	 e	 o	 juiz.	 O	 juiz	 sempre	 terá	 “dúvidas”,	 que	 podemos	 chamar	 de
“ontológicas”,	mas,	ao	contrário	do	legislador,	ele	está	vinculado	a	uma	espécie
de	DNA	do	Direito,	formado	pela	doutrina	lato	sensu	e	jurisprudência,	o	que	faz
com	 que	 seja	 obrigado	 a	 obedecer	 à	 coerência	 e	 à	 integridade	 do	 Direito
(reconstrução	da	história	institucional).	Por	isso,	o	juiz	não	pode	julgar	conforme
sua	“vontade”,	problemática	que	será	discutida	mais	amiúde	na	sequência	deste
livro.

Ou	 seja,	 tais	 liberdades	 encontrarão	 limites	 na	 própria	 normatividade	 da
Constituição,	nos	direitos	nela	previstos	e	nos	mecanismos	que	o	próprio	 texto
constitucional	estabelece	para	a	sua	efetivação.	No	caso	brasileiro,	de	 imediato
vêm	à	baila	institutos	como	o	mandado	de	injunção	e	a	inconstitucionalidade	por
omissão,	ambos	relegados	a	um	plano	secundário	na	jurisdição	constitucional	em
face	 da	 própria	 resistência	 inicial	 por	 parte	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 em



efetivar	o	writ.
Assim,	 se	 o	 parlamento,	 eleito	 por	 uma	maioria,	 decidir	 não	 regulamentar

certo	direito	previsto	na	Constituição,	pode	o	Tribunal	Constitucional	determinar
essa	 regulamentação?	 Afinal,	 o	 que	 se	 deve	 entender	 com	 a	 expressão
“conceder-se-á	 mandado	 de	 injunção	 sempre	 que	 a	 falta	 de	 norma
regulamentadora...”,	 ou	 do	 dispositivo	 que	 diz	 que	 o	Brasil	 “é	 uma	República
que	 visa	 erradicar	 a	 pobreza”?	 Todas	 essas	 questões	 assumem	 especialíssima
relevância	na	discussão	do	próprio	Estado	Democrático	de	Direito,	mormente	a
partir	 do	 conceito	 de	 Constituição	 compromissária	 e	 da	 força	 normativa	 que
deve	ter	o	texto	constitucional.	Entra	aqui	–	repito	–	a	importância	da	discussão
acerca	 do	 papel	 do	 Direito	 e	 da	 Justiça	 Constitucional	 no	 interior	 do	 Estado
Democrático	 de	 Direito.	 Tratando-se	 de	 direitos	 fundamentais,	 o	 instituto	 do
Mandado	de	Injunção	ainda	tem	muito	a	contribuir.	Evidentemente	que	não	pode
servir	para	transformar	o	judiciário	em	administrador	público.	Mas	também	não
pode	 ser	 letra	 morta	 na	 Constituição	 e	 tampouco	 na	 lei	 que	 recentemente
regulamentou	 o	 instituto.	 Respondendo	 às	 três	 perguntas	 fundamentais	 que	 a
Crítica	Hermenêutica	 do	Direito	 propõe,3	 é	 possível	 fazer	 uma	 distinção	 entre
ativismo	 e	 judicialização.	 E	 o	 mandamus	 injuntivo	 pode	 ser	 importante
instrumento	 nesse	 espaço	 contingencial	 que	 a	 jurisdição	 possui	 em	 uma
democracia.

1Sentenças	aditivas	constituem-se	em	uma	das	possibilidades	hermenêuticas	de	julgamento,	voltadas	à
efetivação	 da	 Constituição	 sem	 que	 seja	 necessária	 modificação	 textual.	 Trata-se	 de	 mecanismo
interpretativo	direcionado	a	adicionar	normatividade	advinda	da	construção	–	no	sentido	filosófico	–	de
um	sentido	constitucional	possível	para	o	texto	já	existente.	É	importante	mencionar	que	o	dispositivo
objeto	da	controvérsia	resta	inalterado	–	a	modificação	ocorre	no	sentido	(na	interpretação)	que	é	dado	a
ele.	 Isso	 está	 ligado,	 fundamentalmente,	 ao	 contemporâneo	 paradigma	 hermenêutico,	 que,	 rompendo
com	 a	 hermenêutica	 clássica,	 aponta	 para	 a	 inexorabilidade	 da	 atribuição	 de	 sentido	 a	 ser	 feita	 pelo
intérprete,	 além	 do	 papel	 de	 modificação	 textual/material	 exsurgente	 do	 sentido	 que	 um	 novo	 texto
constitucional	confere	ao	universo	dos	textos	jurídicos.
2ABBOUD,	 Georges.	Processo	 Constitucional	 Brasileiro.	 2.	 ed.	 São	 Paulo:	 Revista	 dos	 Tribunais,
2018.	p.	773	e	segs.
3Nesse	sentido,	ver	STRECK,	Lenio	Luiz.	Dicionário	de	Hermenêutica:	quarenta	temas	fundamentais
da	teoria	do	Direito	à	 luz	da	Crítica	Hermenêutica	do	Direito.	Belo	Horizonte:	Casa	do	Direito,	2017,
verbete	Resposta	Adequada	à	Constituição.

	



Capítulo	7
A	(IN)CONSTITUCIONALIDADE	DA	PRISÃO	DO

DEPOSITÁRIO	INFIEL	E	O	“LUGAR”	DOS
TRATADOS	INTERNACIONAIS	DE	DIREITOS

HUMANOS

1.	 RESUMO	DO	CASO
Em	 regra,	 os	 casos	 em	 que	 se	 deram	 os	 debates	 sobre	 o	 depósito	 infiel

tiveram	origem	na	celebração	de	contrato	de	alienação	fiduciária	em	garantia	de
bem	móvel,	normalmente,	de	veículos,	nos	quais,	mediante	o	inadimplemento	do
contrato	 e	 a	 constituição	 em	mora,	 o	 credor	 poderia	 ajuizar	 a	 ação	de	busca	 e
apreensão	 do	 bem,	 sem	 prejuízo	 da	 eventual	 dívida	 remanescente.	 Uma	 vez
deferida	a	busca	e	apreensão	e	não	encontrado	o	bem,	o	credor	poderia	requerer
a	 conversão	 da	 busca	 e	 apreensão	 em	 ação	 de	 depósito	 e,	 consequentemente,
ensejar	a	prisão	do	devedor	por	depósito	infiel.1	No	âmbito	desse	debate,	muito
se	 discutiu	 acerca	 da	 equiparação	 ou	 não	 da	 alienação	 fiduciária	 com	 o
depósito2e	a	aplicação	ou	não	do	Pacto	de	São	José	da	Costa	Rica	(Convenção
Americana	de	Direitos	Humanos)	que	veda	a	prisão	civil,	exceto	por	dívida	ao
descumprimento	inescusável	de	prestação	alimentícia	(art.	7º,	7)	em	face	do	que
dispõe	 o	 art.	 5º,	 LXVII,	 da	 Constituição	 Federal	 de	 1988	 (Não	 haverá	 prisão
civil	 por	 dívida,	 salvo	 a	 do	 responsável	 pelo	 inadimplemento	 voluntário	 e
inescusável	de	obrigação	alimentícia	e	a	do	depositário	infiel).

2.	 A	DECISÃO
Já	havia	decorrido	mais	de	uma	década	entre	o	julgamento	do	HC	72.131/RJ,

julgado	 em	 23/11/1995	 e	 relatado	 pelo	 Ministro	 Marco	 Aurélio,	 e	 aquele	 de
03/12/2008,	 quando,	 em	 julgamento	 conjunto,	 foram	 pautados	 os	 REs
466.343/SP	 (Rel.	 Ministro	 Cesar	 Peluso)	 e	 349.703/RS	 (Rel.	 Ministro	 Ayres
Britto)	 e	 os	HCs	 87.585/TO	 (Rel.	Ministro	Marco	Aurélio)	 e	 92.566/SP	 (Rel.
Ministro	Marco	Aurélio),	nos	quais,	de	fundo,	o	Tribunal,	por	maioria,	superou	a
tese	 da	 hierarquia	 legal	 e	 passou	 a	 acolher	 da	 tese	 da	 supralegalidade,	 quando
não	observado	o	rito	do	§	3º	do	art.	5º	da	CF/88	acrescido	pelo	EC	45/2004.

O	debate	era	a	legalidade	constitucional	da	prisão	civil	do	depositário	(infiel)



em	razão	dos	termos	do	Pacto	de	São	José	da	Costa	Rica	(Convenção	Americana
de	Direitos	Humanos).

Recuperando	alguns	 termos	do	 julgamento	do	HC	72.131/RJ,	observou-se,
naquela	oportunidade,	uma	tendência	a	uma	análise	mais	legalista:	seja	por	quem
defendeu	 a	 impossibilidade	 da	 prisão	 do	 depositário	 infiel	 com	 base	 no
argumento	 primeiro	 da	 impossibilidade	 de	 equiparação	 entre	 depósito	 e
alienação	 fiduciária	 e,	 por	 conseguinte,	 de	 que	 a	 Convenção	 Americana	 de
Direitos	 Humanos	 passou	 a	 integrar	 a	 ordem	 jurídica	 nacional	 em	 patamar
equivalente	ao	da	legislação	ordinária,	implicando	na	derrogação	do	Decreto-Lei
911/69,	no	que	se	tinha	como	abrangente	da	prisão	civil	a	hipótese	de	alienação
fiduciária;	como	também	por	aqueles	que	seguiram	o	voto	do	Ministro	Moreira
Alves,	para	quem,	partindo	da	equiparação	entre	depósito	e	alienação	fiduciária,
a	 hipótese	 de	 prisão	 civil	 seria	 exceção	 ao	 direito	 fundamental	 do	 devedor,
implicando	em	verdadeiro	direito	fundamental	dos	credores	de	dívida	alimentar
e	 de	 depósitos	 convencional	 ou	 necessário.	No	 entanto,	 houve	 a	 reiteração	 da
jurisprudência	 da	Corte	 de	 que	 os	 tratados	 internacionais	 ingressam	 em	 nosso
ordenamento	jurídico	“tão	somente	com	força	de	lei	ordinária	pós-Constituição
de	 1988”	 (art.	 5º,	 §	 2º),	 pela	 singela	 razão	 de	 que	 não	 se	 admite	 emenda
constitucional	 realizada	 por	meio	 de	 ratificação	 de	 tratado.	 Com	 efeito,	 sendo
mero	dispositivo	legal	ordinário,	esse	§	7º	do	art.	7º	da	referida	Convenção	não
pode	restringir	o	alcance	das	exceções	previstas	no	art.	5º,	LXVII,	da	nossa	atual
Constituição.	Logo,	a	maioria,	formada	pelos	votos	dos	ministros	no	julgado	do
HC	72.131/RJ,	 decidiu	 no	 sentido	 de	 negar	 o	habeas	corpus,	 entendendo	 pela
não	 autoaplicabilidade	 da	 Convenção	 e,	 por	 consequência,	 em	 última	 análise,
assentar	seu	status	de	hierarquia	 legal	e	 inferior	à	Constituição	Federal.	Outros
julgamentos	 vieram	 na	 sequência	 (RE	 206.482/SP,	 HC	 77.527/MG,	 RHC
79.785/RJ,	HC	81.319/GO),	mas	a	jurisprudência	do	STF	manteve-se	preservada
quanto	à	possibilidade	da	prisão	do	depositário	 infiel	 e	da	hierarquia	 legal	dos
tratados	internacionais	de	direitos	humanos.3

Segundo	Rafael	Ferreira,4	a	justificativa	da	manutenção	dessa	jurisprudência
até,	 sobretudo,	 a	 EC	 45/04	 deveu-se	 tanto	 à	 manutenção	 da	 composição	 de
ministros	em	todos	esses	julgados	quanto	à	dificuldade	de	modificação/evolução
de	 entendimento,	 especialmente	 considerando	 a	 mudança	 de	 regime
constitucional	 em	 1988.	 Porém,	 para	 Ferreira,	 a	 presença	 bastante	 forte	 de
argumentos	 de	 natureza	 jusprivatista,	 especialmente,	 em	 razão	 do	 pensamento
trazido	 pela	 composição	 do	 tribunal,	 o	 qual	 em	 grande	 parte	 tomou	 posse	 em
tempo	anterior	à	promulgação	da	Constituição	Federal	de	1988,	também	poderia
ser	visto	como	produto	de	um	processo	natural	de	amadurecimento	com	a	virada
constitucional.

No	entanto,	após	a	EC	45/04,	com	a	 inserção	do	§	3º	no	art.	5º	da	CF/88,



surgiria	outro	contexto	para	análise	da	questão.	No	julgamento	conjunto	do	dia
03/12/2008,	 em	 particular,	 nos	 REs,	 nos	 quais	 se	 deram	 os	melhores	 debates,
projetados	nos	resultados	dos	HCs	em	razão	das	respectivas	remissões	aos	votos
já	proferidos	pelos	ministros,	o	STF	acabou	por	negar	provimento	aos	primeiros
e	concedeu	a	ordem	nos	últimos.

O	 destaque	 está	 no	 voto-vogal	 do	 Ministro	 Gilmar	 Mendes	 no	 RE
466.343/SP,	já	antecipado	na	sessão	de	2006,	em	que	ganhou	expressão	a	tese	do
caráter	 de	 supralegalidade	dos	 tratados	 internacionais	 de	 direitos	 humanos	não
submetidos	à	nova	regra	do	§	3º	do	art.	5º	da	CF/88	introduzido	pela	EC	45/04.
Para	 o	 Ministro,	 o	 §	 2º	 do	 art.	 5º	 deu	 ensejo	 ao	 instigante	 debate	 teórico	 e
jurisprudencial	 sobre	 o	 status	 hierárquico	 dos	 tratados	 e	 convenções
internacionais	 de	 direitos	 humanos,	 sistematizado	 em	 quatro	 correntes
principais:	a)	supraconstitucional,	b)	constitucional,	c)	legal	e	d)	supralegal.

Depois	de	analisar	e	afastar	a	possibilidade	das	outras	correntes,	o	Ministro
assentou	que	a	 interpretação	que	atribui	a	característica	de	 supralegalidade	aos
tratados	e	convenções	de	direitos	humanos	era	a	mais	adequada	em	razão	de	seu
caráter	especial.	Para	o	Ministro	Gilmar	Mendes,	desde	a	adesão	do	Brasil,	no
ano	de	1992,	ao	Pacto	Internacional	dos	Direitos	Civis	e	Políticos	 (art.	11)	e	à
Convenção	Americana	 sobre	Direitos	Humanos	 –	 Pacto	 de	 São	 José	 da	Costa
Rica	(art.	7º,	7),	não	há	base	legal	para	aplicação	da	parte	final	do	art.	5º,	LXVII,
da	 Constituição	 e,	 portanto,	 para	 a	 prisão	 civil	 do	 depositário	 infiel.	 Para
Mendes,	 o	 legislador	 está	 autorizado	 a	 submeter	 o	 Pacto	 Internacional	 dos
Direitos	Civis	e	Políticos	e	a	Convenção	Americana	sobre	Direitos	Humanos	ao
procedimento	 especial	 de	 aprovação	 previsto	 no	 art.	 5º,	 §	 3º,	 da	Constituição,
buscando	 conferir-lhes	 status	 de	 emenda	 constitucional.	O	Ministro	 consignou
ainda,	em	outra	parte	de	seu	voto,	que	se	deveria	ter	em	conta	que	o	Decreto-Lei
911/69	 foi	 editado	 sob	 a	 égide	 do	 regime	 ditatorial	 instituído	 pelo	 Ato
Institucional	5,	de	1968,	de	forma	que	tal	ato	normativo	não	passaria	sob	o	crivo
do	Congresso	Nacional	no	contexto	atual	do	Estado	constitucional,	em	que	são
assegurados	direitos	e	garantias	fundamentais	a	todos	os	cidadãos.

Por	 sua	 vez,	 em	 voto-vista,	 o	 Ministro	 Celso	 de	 Mello	 revisou	 seu
posicionamento	 de	 defesa	 da	 hierarquia	 legal	 dos	 tratados	 e	 convenções	 de
direitos	 humanos,	 para	 a	 defesa	 da	 hierarquia	 constitucional,	 fazendo	 expressa
referência	ao	“crescente	processo	de	internacionalização	dos	direitos	humanos	e
à	 necessária	 análise	 das	 relações	 entre	 o	 Direito	 nacional	 (Direito	 positivo
interno	do	Brasil)	 e	o	Direito	 internacional	dos	direitos	humanos”.	A	partir	 de
um	 esboço	 doutrinário,	 destacou	 que	 o	 §	 2º	 do	 art.	 5º	 da	 Constituição	 é
verdadeira	cláusula	geral	de	recepção,	que	autoriza	o	reconhecimento	de	que	os
tratados	 internacionais	 de	 direitos	 humanos	 possuem	 hierarquia	 constitucional,
em	 face	 da	 relevantíssima	 circunstância	 de	 que	 viabilizam	 a	 incorporação,	 ao



catálogo	 constitucional	 de	 direitos	 e	 garantias	 individuais,	 de	 outras
prerrogativas	e	 liberdades	 fundamentais,	que	passam	a	 integrar,	 subsumindo-se
ao	 seu	 conceito,	 o	 conjunto	 normativo	 configurador	 do	 bloco	 de
constitucionalidade.	 E	 isso	 valorizaria	 o	 sistema	 de	 proteção	 dos	 direitos
humanos	 mediante	 atribuição	 aos	 atos	 de	 Direito	 internacional	 público	 de
hierarquia	 superior	 à	 legislação	 comum	 sempre	 que	 se	 cuide	 de	 tratados
internacionais	de	direitos	humanos	e,	assim,	a	prisão	civil	do	depositário	 infiel
não	seria	mais	compatível	com	os	valores	supremos	da	Constituição.

Na	 conclusão	 do	 julgamento,	 sumarizando	 o	 resultado	 dos	 votos	 dos
membros	 do	 Tribunal,	 observou-se	 que	 os	 ministros	 Celso	 de	 Mello,	 Cezar
Peluso,	 Eros	 Grau	 e	 Ellen	 Gracie	 perfilaram-se	 à	 tese	 da	 hierarquia
constitucional;	 os	 ministros	 Gilmar	 Mendes,	 Ricardo	 Lewandowski,	 Menezes
Direito,	Ayres	Britto	e	Cármen	Lúcia	perfilaram-se	à	tese	da	supralegalidade;	o
Ministro	 Marco	 Aurélio	 não	 se	 perfilou	 a	 nenhuma	 das	 teses;	 o	 Ministro
Joaquim	Barbosa	não	se	pronunciou	especificamente	sobre	a	questão.5

3.	 ANÁLISE
De	 início,	 por	 reflexo	 daquele	 último	 julgamento,	 a	 Súmula	 619/STF6	 foi

cancelada	 e	 foi	 criada	 a	 Súmula	 Vinculante	 25:	 “É	 ilícita	 a	 prisão	 civil	 de
depositário	infiel,	qualquer	que	seja	a	modalidade	de	depósito”.

É	 bem	 verdade	 que	 a	 discussão	 sobre	 a	 equiparação	 ou	 não	 da	 alienação
fiduciária	 e	 o	 depósito	 tornou-se	 secundária	 neste	 debate	 e,	 ao	 que	 parece,
mesmo	 que	 descaracterizada	 a	 equiparação,	 o	 Supremo	 Tribunal	 Federal
entende,	 a	 partir	 da	 súmula	 vinculante,	 ser	 ilícita	 a	 prisão	 civil	 em	 qualquer
modalidade	de	depósito.	Advirta-se	que	os	precedentes	invocados	para	a	referida
súmula,	 embora	 provocados	 pela	 questão	 do	 depósito	 infiel,	 centram-se	 no
debate	 da	 aplicação	 dos	 tratados	 internacionais	 de	 direitos	 humanos	 e
seu	 status	 hierárquico	 frente	 à	 CF/88,	 sem	 um	 explícito	 e	 profundo
enfrentamento	 dos	 institutos	 do	 depósito	 e	 da	 alienação	 fiduciária,	 mormente,
com	a	finalidade	de	definir	que	a	prisão	civil	do	depositário	infiel	em	qualquer
modalidade	de	deposito	é	ilícita.

Observe-se:	 “ilícita”,	 não	 inconstitucional;	 também,	 que	 não	 poderá	 ser
admitida	por	lei.	Isso	é	relevante,	na	medida	em	que	é	equivocado	dizer	que	não
é	permitida	constitucionalmente.	É	ilícita	pelo	caráter	supralegal	do	Pacto	de	São
José,	 mas	 não	 é	 inconstitucional.	 Essa	 afirmação,	 embora	 tenha	 um	 quê	 de
incongruência,	é	a	lógica	decorrente.

A	 presença	 de	 duas	 teses	 conflitantes	 na	 atual	 composição	 do	 STF	 –
hierarquia	 constitucional	 e	 hierarquia	 supralegal	 –,	 embora	 a	 última	 garantida
apenas	pela	maioria	simples,	estão	intimamente	ligadas	às	condições	instituídas
pelo	§	3º	do	art.	5º	da	Constituição.	Em	momento	algum	se	discutiu	ou	aventou	a



possibilidade	de	eventual	inconstitucionalidade	do	§	3º	do	art.	5º	da	Constituição
introduzido	pela	EC	45/04.	Na	realidade,	a	novidade	legislativa	foi	determinante
para	o	“novo”	posicionamento	do	Tribunal,	sem	qualquer	avanço	hermenêutico.

De	qualquer	sorte,	penso	não	haver	dúvida	acerca	da	natureza	constitucional
que	 assumem	 os	 tratados	 internacionais	 que	 tratam	 de	 direitos	 humanos
fundamentais,	isso	mesmo	em	relação	aos	anteriores	à	EC	45/04	(que	introduziu
o	§	3º	ao	art.	5º),	até	porque	o	novo	parágrafo	padeceria	de	inconstitucionalidade
se	 excluísse	 da	 categoria	 de	 direitos	 fundamentais	 aqueles	 decorrentes	 de
tratados	 anteriores	 a	 sua	 vigência.	 Observe-se	 que	 a	 Constituição	 brasileira	 é
clara	ao	estabelecer,	no	art.	5º,	§	2º,	que	“os	direitos	e	garantias	expressos	nesta
Constituição	não	excluem	outros	decorrentes	do	regime	e	dos	princípios	por	ela
adotados,	ou	dos	tratados	internacionais	em	que	a	República	Federativa	do	Brasil
seja	parte”.

Decorre	do	 texto	constitucional,	portanto,	a	previsão	de	que	as	disposições
acerca	 dos	 direitos	 humanos	 fundamentais	 não	podem	 se	 esgotar	 na	 dicção	da
própria	 Constituição.	 Os	 avanços	 estabelecidos	 em	 tratados	 devem	 ser
incorporados	 à	 materialidade	 constitucional.	Mais	 do	 que	 isso,	 a	 Constituição
recepciona	os	tratados	internacionais,	desde	que	eles	não	representem	retrocesso
social.	De	acordo	com	Ingo	Sarlet,	o	§	3º,	para	além	de	reforçar	(pelo	menos	no
que	diz	respeito	ao	Direito	Constitucional	positivo)	a	corrente	distinção	entre	os
direitos	 humanos	 e	 direitos	 fundamentais	 a	 partir	 de	 seu	 respectivo	 plano	 de
reconhecimento	 e	 proteção	 jurídico-positiva,	 acabou	 por	 inserir	 no	 texto
constitucional	um	novo	preceito	(no	caso,	uma	regra	do	tipo	procedimental,	em
primeira	 linha)	dispondo	sobre	a	 forma	de	 incorporação	ao	Direito	 interno	dos
tratados	em	matéria	de	direitos	humanos,	que,	interpretada	em	sintonia	com	o	já
mencionado	art.	5º,	§	2º	(de	acordo	com	o	qual,	os	direitos	e	garantias	expressos
na	Constituição	não	excluem	outros	decorrentes	do	regime	e	dos	princípios	e	os
previstos	em	tratados	internacionais),	pode	ser	compreendida	como	assegurando
–	em	princípio	 e	 em	 sendo	adotado	 tal	 procedimento	 –	 a	 condição	 de	 direitos
formalmente	 e	 materialmente	 fundamentais	 aos	 direitos	 consagrados	 no	 plano
das	 convenções	 internacionais.7	 Mais:	 para	 Sarlet,	 o	 novo	 procedimento	 é	 de
caráter	 cogente	 e	 não	 meramente	 opcional,	 já	 que	 restaria	 robustecida	 a
legitimação	desses	direitos,	o	que,	por	 sua	vez,	 concorreria	para	 a	maior	 força
normativa	da	Constituição	e	para	o	reforço	da	posição	do	nosso	país	em	face	da
comunidade	internacional.8

Importante	 mencionar,	 em	 última	 análise,	 que	 com	 o	 novo	 procedimento
introduzido	pelo	§	3º,	os	 tratados	sobre	direitos	humanos	passam	a	integrar,	de
forma	inequívoca,	o	chamado	“bloco	de	constitucionalidade”	(representando	um
alargamento	 no	 parâmetro	 –	 formal	 e	 material	 –	 de	 controle	 de
constitucionalidade).9



Assim,	 parece	 não	haver	maiores	 controvérsias	 sobre	 a	 impossibilidade	de
supressão	 de	 referidos	 tratados	 sobre	 direitos	 humanos	 (atuais	 e	 futuros	 –
equivalentes	às	emendas),	ainda	que	por	nova	emenda	constitucional	(art.	60,	§
4º).	 Da	 leitura	 da	 Constituição	 é	 possível	 compreender	 que	 os	 tratados
internacionais	 que	 abordam	 a	 proteção	 de	 direitos	 humanos	 fundamentais	 têm
hierarquia	 constitucional,	 e	 os	 demais	 tratados	 assumem	 força	 de	 lei	 ordinária
(infraconstitucional),	circunstância	que	exsurge	da	interpretação	conjunta	do	art.
5º,	§	2º,	e	do	art.	102,	III,	b,	da	Lei	Maior.

Autores	 como	 Flávia	 Piovesan	 e	 Cançado	 Trindade,	 dentre	 outros,	 não
obstante	 o	 julgamento	 do	 STF,	 sempre	 conferiram	 grau	 hierárquico
constitucional	aos	tratados	de	direitos	humanos,	com	a	observância	do	princípio
da	prevalência	da	norma	mais	favorável,	interpretação	que	se	situa	em	absoluta
consonância	 com	 a	 ordem	 constitucional	 de	 1988,	 bem	 como	 com	 sua
racionalidade	 e	 principiologia.	Trata-se	 de	 interpretação	que	 está	 em	harmonia
com	os	princípios	prestigiados	pelo	sistema	jurídico	de	1988,	em	especial	com	a
dignidade	humana	–	que	é	pressuposto	do	sistema	constitucional.10

Em	 apertada	 síntese,	 é	 possível	 afirmar	 que,	 em	 tendo	 os	 tratados
internacionais	 que	 tratam	 da	 proteção	 aos	 direitos	 humanos	 status	 de	 norma
constitucional,	 prevalecem,	 a	 toda	 evidência,	 sobre	 texto	 legislativo
infraconstitucional	 interno	 e	 até	 mesmo	 com	 relação	 ao	 texto	 constitucional
brasileiro.	Como	se	trata	de	normas	que	visam	à	proteção	dos	direitos	humanos,
eventuais	conflitos	devem	ser	sopesados	e	resolvidos	em	favor	de	uma	posição
que	leve	em	conta	exatamente	uma	interpretação	que	esteja	em	consonância	com
a	doutrina	dos	direitos	humanos.	É	preciso	entender	que	os	direitos	previstos	nos
tratados	internacionais	somente	podem	ter	o	condão	de	aprimorar	a	proteção	dos
direitos	 humanos,	 e	 jamais	 provocar	 retrocessos.	 Por	 outro	 lado,	 no	 caso	 dos
outros	 tratados	 internacionais	 que	 não	 são	 de	 direitos	 humanos,	 estes	 se
incorporam	 ao	 nosso	 Direito	 como	 Direito	 infraconstitucional,	 devendo	 as
antinomias	daí	exsurgentes	 ser	 resolvidas	do	mesmo	modo	como	se	 solvem	os
problemas	hermenêuticos	cotidianamente.

1Art.	4º	do	Dec.	911/69	(ver	redação	anterior	à	Lei	13.043/14).
2A	alienação	 fiduciária	é	uma	modalidade	de	 financiamento	por	meio	da	qual	o	devedor	 transmite	ao
credor,	 geralmente	 um	 banco,	 a	 propriedade	 de	 um	 bem	 como	 garantia	 do	 pagamento	 da	 dívida.	 O
devedor	 fica	 com	 a	 posse	 do	 bem	 até	 a	 quitação	 do	 empréstimo,	 momento	 em	 que	 voltará	 a	 ser
proprietário	 daquilo	 que	 foi	 dado	 em	 garantia.	 Já	 o	 depositário	 infiel	 é	 aquele	 que	 descumpre
determinação	da	Justiça	de	guardar	um	bem	que	serve	como	garantia	de	pagamento	de	uma	dívida	que	é
objeto	de	execução	judicial.



3Aliás,	desde	1977	o	Supremo	Tribunal	Federal	já	trilhava	esse	caminho	da	hierarquia	geral	e	legal	de
qualquer	tratado	internacional,	conforme	julgamento	do	RE	80.004.
4FERREIRA,	 Rafael.	 Internacionalização	 da	 Constituição:	 Diálogo	 hermenêutico,	 perguntas
adequadas	 e	 bloco	 de	 constitucionalidade.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Editora	 Lumen	 Juris,	 2016.	Nesta	 obra,	 o
autor	faz	um	amplo	estudo	crítico	da	doutrina	e	das	decisões	do	STF	(pós-88)	objetivando	demonstrar	as
dificuldades	e	desacertos	da	Corte	quando	o	tema	é	“tratados	internacionais	de	direitos	humanos”.
5FERREIRA,	 Rafael.	 Internacionalização	 da	 Constituição:	 Diálogo	 hermenêutico,	 perguntas
adequadas	e	bloco	de	constitucionalidade.	Rio	de	Janeiro:	Editora	Lumen	Juris,	2016,	p.	90.
6A	partir	do	precedente	do	HC	96.772/SP	restou	reassentado	que	“A	prisão	do	depositário	judicial	pode
ser	decretada	no	próprio	processo	em	que	se	constituiu	o	encargo,	independentemente	da	propositura	de
ação	de	depósito.”
7SARLET,	Ingo	Wolfgang.	A	abertura	material	do	catálogo	constitucional	dos	direitos	fundamentais	e	os
tratados	internacionais	em	matéria	de	direitos	humanos.	In:	Schäfer,	Jairo	(org.).	Temas	polêmicos	do
constitucionalismo	contemporâneo.	Florianópolis:	Conceito,	2007.	p.	207-245.
8SARLET,	Ingo	Wolfgang.	A	abertura	material	do	catálogo	constitucional	dos	direitos	fundamentais	e	os
tratados	internacionais	em	matéria	de	direitos	humanos.	In:	Schäfer,	Jairo	(org.).	Temas	polêmicos	do
constitucionalismo	contemporâneo.	Florianópolis:	Conceito,	2007.	p.	219-220.
9Sobre	 Bloco	 de	 Constitucionalidade,	 vide	 FERREIRA,	 Rafael	 Fonseca.	 Internacionalização
da	Constituição:	Diálogo	 hermenêutico,	 perguntas	 adequadas	 e	 bloco	 de	 constitucionalidade.	Rio	 de
Janeiro:	Editora	Lumen	Juris,	2016.
10PIOVESAN,	Flávia.	Direitos	humanos	e	o	direito	constitucional	 internacional.	 4.	 ed.	 São	Paulo:
Max	Limonad,	2000.	p.	86.

	



Capítulo	8
APROVAÇÃO	DA	SÚMULA	VINCULANTE	11
SOBRE	O	USO	DE	ALGEMAS:	É	POSSÍVEL

ELABORAR	UM	VERBETE	SEM	VAGUEZAS	E
AMBIGUIDADES?	A	DISCUSSÃO	SOBRE
TEORIA	DO	DIREITO	QUE	NÃO	HOUVE

1.	 RESUMO	DO	CASO
Foram	quatro	casos	que	serviram	de	precedentes	para	o	atual	entendimento

do	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 sobre	 o	 uso	 das	 algemas:	 Habeas
Corpus	 91952;	 Habeas	 Corpus	 89429;	 Habeas	 Corpus	 71195;	 e	 Recurso
em	Habeas	 Corpus56465.	 As	 duas	 últimas	 decisões,	 mais	 antigas,	 não	 viam
constrangimento	 ilegal	 no	 uso	 de	 algemas	 por	 parte	 do	 acusado	 durante	 a
instrução	 criminal	 ou	 julgamento,	 se	 “necessário	 à	 ordem	 dos	 trabalhos,	 à
segurança	 dos	 presentes”1	 ou	 “das	 testemunhas”	 e	 “como	 meio	 de	 prevenir	 a
fuga	do	preso”.2	Nas	decisões	mais	recentes,	já	se	fala	em	constrangimento	ilegal
por	 “ausência	 de	 justificativa	 em	 face	 da	 conduta	 passiva	 do	 paciente”3	 e
“prejuízo	à	defesa	 a	manutenção	do	 réu	algemado	na	 sessão	de	 julgamento	do
Tribunal	do	Júri,	resultando	o	fato	na	insubsistência	do	veredicto	condenatório”.4

A	 redação	 do	 “verbete”	 sumular	 partiu	 de	 sugestão	 do	 Ministro	 Marco
Aurélio	sob	os	seguintes	fundamentos:

[...]	 em	 primeiro	 lugar,	 o	 diploma	 primário,	 o	 diploma	 básico	 –	 a
Constituição	Federal	–,	aludindo	ao	artigo	1º,	que	versa	os	fundamentos
da	 República	 e	 revela,	 entre	 esses,	 o	 respeito	 à	 dignidade	 humana.
Também	 fiz	 alusão,	 sob	 o	 ângulo	 constitucional,	 a	 outra	 garantia:	 a
garantia	 dos	 cidadãos	 em	 geral,	 dos	 brasileiros	 e	 dos	 estrangeiros
residentes	no	Brasil	com	respeito	à	integridade	física	e	moral.	Em	última
análise,	mencionei	 o	 inciso	XLIX	 do	 artigo	 5º	 a	 revelar	 que	 há	 de	 se
respeitar	 a	 integridade	 física	 e	 moral	 do	 preso.	 Lastimavelmente,	 no
Brasil,	considerados	os	danos,	a	responsabilidade	civil,	administrativa	e
até	 a	 penal	 ainda	 engatinham.	 Remeti,	 também,	 a	 preceito	 que	 torna
claro	que	consubstancia	 tipo	penal	o	abuso	de	autoridade.	Mais	do	que
isso:	o	Tribunal,	tendo	em	conta	o	precedente	a	que	me	referi,	assentou
que	 o	 próprio	 Código	 de	 Processo	 Penal	 contém	 dispositivo	 que,



interpretado,	sob	o	ângulo	teleológico,	do	objetivo	da	norma,	conduz	ao
afastamento	do	uso	abusivo	das	algemas.5

Houve	 uma	 série	 de	 reformulações	 da	 proposta	 inicial,	 sobretudo	 com
relação	 às	 consequências	 da	 desobediência	 a	 essa	 Súmula	 Vinculante.	 Na
sequência	 dos	 debates,	 também	 se	 invocou	 como	 fundamento	 para	 a	 SV	 11	 o
inciso	III	do	art.	5º	da	CF:	“ninguém	será	submetido	à	tortura	nem	a	tratamento
desumano	ou	degradante”	e	o	X	“são	invioláveis	a	intimidade,	a	vida	privada,	a
honra	 e	 a	 imagem	 das	 pessoas,	 assegurado	 o	 direito	 à	 indenização	 pelo	 dano
material	ou	moral	decorrente	de	sua	violação”.	O	evento	foi	comparado	por	um
dos	ministros	à	formação	do	chamado	Miranda	Warning	do	Direito	americano.

2.	 A	DECISÃO
Súmula	Vinculante	11:	“Só	é	lícito	o	uso	de	algemas	em	casos	de	resistência

e	de	fundado	receio	de	fuga	ou	de	perigo	à	integridade	física	própria	ou	alheia,
por	parte	do	preso	ou	de	terceiros,	justificada	a	excepcionalidade	por	escrito,	sob
pena	de	responsabilidade	disciplinar,	civil	e	penal	do	agente	ou	da	autoridade	e
de	 nulidade	 da	 prisão	 ou	 do	 ato	 processual	 a	 que	 se	 refere,	 sem	 prejuízo	 da
responsabilidade	civil	do	Estado”.	Aprovada	em	13/08/2008.

3.	 ANÁLISE
Existiam	outras	referências	legais	ao	uso	de	algemas,	mas	específicas,	como

os	arts.	234,	§	1º	e	242	do	Código	de	Processo	Penal	Militar	(1969),	ou	como	o
art.	 199	 da	 Lei	 de	 Execuções	 Penais	 (1984),	 que	 previa	 a	 regulamentação	 do
tema	por	um	Decreto	Federal	(que	só	veio	em	2016),	e	os	arts.	474,	§	3º	e	478,	I,
da	 Lei	 11.689/08,	 que	 alterou	 o	 procedimento	 do	 Júri	 previsto	 no	 Código	 de
Processo	 Penal.	 No	 âmbito	 internacional,	 fala-se	 nas	 condições	 gerais	 de
tratamento	 aos	 presos	 previstas	 pelo	 Pacto	 de	 San	 José	 da	 Costa	 Rica,	 e	 na
excepcionalidade	 do	 uso	 de	 algemas	 prevista	 pela	Resolução	 de	 Prevenção	 ao
Crime	e	Justiça	Penal	das	Nações	Unidas.	Esse	foi	o	quadro	em	que	surgiu	a	SV
11.6

Dentre	as	modificações	feitas	pela	Emenda	Constitucional	45,	de	2004,	está
a	possibilidade	de	criação	se	Súmulas	Vinculantes	pelo	STF.	Dizem	o	caput	e	o	§
1º	do	art.	103-A	da	CF:

Art.	 103-A.	 O	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 poderá,	 de	 ofício	 ou	 por
provocação,	 mediante	 decisão	 de	 dois	 terços	 dos	 seus	membros,	 após
reiteradas	decisões	sobre	matéria	constitucional,	aprovar	súmula	que,
a	partir	de	sua	publicação	na	imprensa	oficial,	terá	efeito	vinculante	em
relação	aos	demais	órgãos	do	Poder	Judiciário	e	à	administração	pública
direta	 e	 indireta,	 nas	 esferas	 federal,	 estadual	 e	 municipal,	 bem	 como
proceder	 à	 sua	 revisão	ou	 cancelamento,	na	 forma	estabelecida	 em	 lei.



(grifamos)
§	1º	A	súmula	terá	por	objetivo	a	validade,	a	interpretação	e	a	eficácia	de
normas	determinadas,	acerca	das	quais	haja	controvérsia	atual	entre
órgãos	 judiciários	 ou	 entre	 esses	 e	 a	 administração	 pública	 que
acarrete	 grave	 insegurança	 jurídica	 e	 relevante	 multiplicação	 de
processos	sobre	questão	idêntica.	(grifamos)
[...].

Em	 2008,	 a	 Corte	 aprovou	 a	 referida	 SV	 11,	 pinçando	 apenas	 quatro
precedentes.	Apesar	da	relevância	inegável	do	tema,	houve	algumas	deficiências
técnicas	 que	mereceram	 críticas	 da	 doutrina	 pela	maneira	 como	 foi	 formulada
essa	 SV:	 a	 falta	 de	 debate	 informado	 com	 as	 outras	 instâncias	 judiciais,	 de
“reiteradas	 decisões”	 (art.	 103-A,	 caput)	 e	 de	 “controvérsia	 atual	 entre	 órgãos
judiciários	ou	entre	esses	e	a	administração	pública”	(§	1º).7

Uma	questão	polêmica	explorada	pela	mídia	foi	a	velocidade	da	sua	criação,
comparativamente,	deixando	para	trás	outros	temas	relevantes	e	talvez	até	mais
urgentes	 para	 a	 defesa	 das	 garantias	 processuais	 do	 “andar	 de	 baixo”.	 De	 um
lado,	falava-se	que	algumas	garantias	começaram	a	entrar	em	discussão	apenas
quando	o	“andar	de	cima”	começou	a	ser	preso	–	embora	não	fosse	esse	o	caso
do	Habeas	Corpus	91952,8	que	precipitou	mais	diretamente	a	edição	da	SV	11.
De	outro,	o	contexto	era	de	começo	da	espetacularização	das	operações	policiais,
em	que	uma	série	de	violações	ao	Direito	começaram	a	ser	praticadas	em	nome
de	um	discurso	punitivista.

Certamente,	 o	 problema	 não	 é	 a	 defesa	 das	 garantias	 processuais,	 mas	 a
desigualdade	abissal	do	País,	que	reflete	em	nosso	Direito.	Na	história	do	Brasil,
várias	 vezes	 a	 garantia	 de	 um	 direito	 só	 ganhou	 visibilidade	 depois	 de	 a	 elite
experimentar	 sua	 violação.	 Esse	 contexto	 não	 deve	 embaraçar	 a	 lógica	 da
decisão	 judicial,	 que	 julga	 por	 princípio	 –	 além	 do	 que,	 mesmo	 numa	 lógica
política,	não	se	consegue	melhorar	as	coisas	nivelando	por	baixo.

Em	 todo	 caso,	 isso	 não	 nos	 impede	 de	 ver	 o	 contexto	 e	 de	 cobrar	 um
nivelamento	por	cima,	com	mais	direitos	e	garantias	para	todos.	Essa	polêmica
mostra	 como	 o	 déficit	 de	 iniciativas	 (do	 sistema	 como	 um	 todo)	 em	 favor	 do
“andar	 de	 baixo”	 gera	 um	 efeito	 perigoso	 que	 ameaça	 se	 voltar	 contra	 toda	 a
forma	do	Direito.

A	 aprovação	 da	 Súmula	 teve	 debates	 acirrados.	 Como	 adiantado,	 foram
várias	 as	 reformulações	 propostas	 pelos	 demais	ministros	 à	 redação	 inicial	 do
Ministro	Marco	Aurélio,	resultando	no	longo	texto	em	que	se	tentava	antecipar
vários	desdobramentos	e	dificuldades	hipotéticas	que	poderiam	ser	enfrentadas
pelo	verbete.

A	esse	respeito,	se	posicionou	o	processualista	Fredie	Didier	Jr.,9	criticando



duramente	o	Tribunal	por	sua	técnica	deficiente	de	redação	de	Súmulas.	Para	ele,
o	 STF	 utiliza-se	 de	 “má	 técnica	 na	 elaboração	 de	 súmulas”,	 especialmente	 no
caso	da	Súmula	11	(denominada	“súmula	das	algemas”).	Didier	considera	que,
na	 elaboração	 de	 um	 precedente	 –	 considerado	 por	 ele	 uma	 “norma	 jurídica
geral”	–,	uma	das	questões	mais	importantes	é	a	utilização	de	“uma	técnica”	para
a	 “redação	do	preceito	normativo	 jurisprudencial”.	No	 fundo,	 a	 tese	 esgrimida
por	ele	representa	parcela	considerável	do	imaginário	jurídico	de	terrae	brasilis.

Como	 contraponto	 à	 pretensão	 teórica	 de	Didier,	 penso	 que	 o	 problema	 já
começa	 na	 expressão	 “técnica	 de	 redação	 de	 precedente”.	 Na	 verdade,	 Didier
anuncia	uma	crítica	à	 redação	de	uma	Súmula	como	sendo	dirigida	à	“redação
do	 precedente	 judicial”.	 Porém,	 esquece	 que	 Súmula	 não	 é	 “precedente”.	 Isso
porque	um	precedente	é	um	caso	anteriormente	apreciado	e	julgado	por	um	juiz
ou	 Tribunal.	 Por	 ser	 caso,	 tem	 nome,	 sobrenome	 e	 individualidade.
Efetivamente,	 as	 Súmulas,	 sejam	 “comuns”	 ou	 vinculantes,	 não	 podem	 ser
consideradas	 precedentes	 stricto	 sensu,	 por	 várias	 razões.	 Talvez	 a	 principal
delas	 seja	 o	 fato	 de	 o	 texto	 ser	 diferente	 da	 norma.	 Na	 verdade,	 não	 deveria
haver	 uma	 confusão	 entre	 as	 funções	 de	 criar	 um	 texto	 e	 de	 concretizar	 uma
norma.10

Outro	 equívoco	de	Didier	 ocorre	 quando	da	 crítica	 que	 faz	 à	 utilização	de
palavras	vagas	na	elaboração	dos	“precedentes”.	Ora,	as	palavras	não	se	dividem
em	 categorias	 como	 “vagas”	 e	 “precisas”.	 Na	 redação	 de	 qualquer	 texto,	 é
impossível	escolher	termos	“precisos”	que	garantam	a	inexistência	de	“dúvidas”
quanto	à	sua	aplicação	futura.	Aliás,	esse	é	um	equívoco	também	cometido	pela
doutrina,	 que	 entende	 que	 os	 princípios	 “abrem	 a	 interpretação”,	 com	 sua
“abertura	semântica”.	Na	verdade,	essa	concepção	de	que	princípios	propiciam
uma	 abertura	 interpretativo	 é	 caudatária	 da	 velha	 dicotomia	 “positivismo
legalista	 versus	 jusnaturalismo”,	 ou	 “juiz	 boca-da-lei	 versus	 qualquer	 versão
voluntarista”,	 em	 que	 os	 princípios	 são	 o	 canal	 por	 onde	 entram	 os	 valores,
problemática	 que	 frutificou	 no	 Brasil	 em	 face	 de	 uma	 errônea	 compreensão
sobre	o	sentido	de	positivismo,	com	o	esquecimento	dos	diversos	positivismos
que	 se	 formaram	 pós-Kelsen	 e	 pós-Herbert	 Hart.11	 Estou	 convicto	 –	 e	 essa
convicção	 não	 é	 apenas	 minha	 –	 de	 que	 não	 há	 clareza	 que	 dispense	 a
interpretação.	 E,	 mesmo	 que	 Didier	 tivesse	 razão,	 faltaria	 explicar	 por	 que
motivos	a	lei	deveria	ser	formulada	em	termos	que	(ao	contrário	do	precedente)
favorecessem	 o	 surgimento	 de	 dúvidas.	 Só	 se	 fosse	 para	 dar	 (mais)
discricionariedade	ao	intérprete,	o	que	também	denuncia	uma	postura	positivista.
Efetivamente,	não	se	deve	transportar,	da	lei	para	as	Súmulas,	o	velho	problema
da	vagueza	e	da	ambiguidade	das	palavras.	Isso	não	ajuda	em	nada.	Aliás,	isso
apenas	 mostra	 como	 parcela	 significativa	 da	 doutrina	 permanece	 refratária	 às
conquistas	 filosóficas	 que	 o	 século	 XX	 nos	 legou.	 Não	 deveria	 haver	 essa



preocupação	 com	 a	 “degradação	 semântica”.	 Isso	 é	 coisa	 de	 certas	 vertentes
antigas	 do	 positivismo	 jurídico.	 Esclarecendo	melhor:	 os	 juristas	 continuam	 a
tentar	encontrar	no	próprio	texto	uma	“essência”	que	permita	dizer	qual	seu	“real
significado”.	É	como	se	o	texto	contivesse	uma	“textitude”.	Ou	seja,	“fica-se	nos
domínios	do	texto”.

No	fundo,	parcela	considerável	da	doutrina	processual	–	e	aqui	me	permito
incluir	Didier,	em	face	de	sua	proposta	de	uma	“teoria	geral	dos	precedentes”	–
acredita	 na	 possibilidade	 de	 isomorfia	 entre	 proposições	 e	 objetos	 (com	 a
variante	de	que,	para	o	Direito,	basta	que	se	construam	juízos	assertóricos,	isto	é,
certas	 posturas	 do	 Direito	 estão	 aquém	 das	 posições	 defendidas,	 v.g.,	 por
Wittgenstein	da	fase	do	Tratactus).	Mas	não	podemos	esquecer	que	a	isomorfia
defendida	 por	 Wittgenstein	 no	 seu	 Tratactus	 foi	 abandonada	 ao	 escrever	 as
Investigações	filosóficas.	Se	antes	a	sintaxe	e	a	semântica	eram	as	condições	de
possibilidade	 de	 um	 enunciado	 para	 ser	 científico	 (verdadeiro),	 agora	 é	 na
pragmática	que	se	dá	o	 locus	do	sentido.	Veja-se	como	a	busca	da	exatidão	da
linguagem	está	presente	no	 imaginário	 jurídico,	o	que	pode	 ser	percebido	pela
principal	crítica	à	SV	11	(das	“algemas”):	a	de	sua	imprecisão.	Para	Didier:

[...]	esse	enunciado	é	tão	extenso,	e	composto	de	termos	de	acepção	tão
vaga	(“fundado	receio	de	fuga”,	“perigo	à	 integridade	física	própria	ou
alheia”,	 “justificada	 a	 excepcionalidade	 por	 escrito”	 etc.),	 que	 mais
parece	 texto	 legislativo.	As	 dificuldades	 de	 sua	 aplicação	 serão	 tantas,
que	 certamente	 deverão	 surgir	 outras	 “súmulas”	 concretizando	 o
disposto	no	Enunciado	n.	11.12

A	 crítica	 feita	 pelo	 ilustre	 processualista	 baiano	 é	 contraditória.	 Começa
dizendo	 que	 o	 enunciado	 é	muito	 “extenso”,	 depois	 diz	 que	 os	 termos	 são	 de
acepção	“vaga”.	Mas	se	o	STF	resolvesse,	na	Súmula,	especificar	o	que	significa
“fundado	receio	de	fuga”,	o	enunciado	ficaria	muito	mais	extenso,	pois	não?	E	o
autor	 até	 tem	 razão	 quando	 diz	 que	 a	 Súmula	 “mais	 parece	 texto	 legislativo”,
porque	 assim	 é,	 mesmo,	 e	 sempre	 foi.	 Como	 referi	 anteriormente,	 Súmulas
(vinculantes	ou	não)	 têm	pretensão	de	generalidade	 e	 abstração,	 como	a	 lei.	É
claro	que	a	redação	da	SV	11	mais	parece	com	a	de	um	artigo	ou	parágrafo	de	lei
do	 que	 com	 uma	 decisão	 judicial,	 o	 que,	 aliás,	 segue	 uma	 certa	 tradição
“sumular”	 em	 terrae	brasilis:	 “Não	 cabe	mandado	 de	 segurança	 contra	 lei	 em
tese”	(Súmula	266	do	STF);	“A	incompetência	relativa	não	pode	ser	declarada	de
ofício”	 (Súmula	 33	 do	 STJ).	 Ora,	 quem	 acha	 que	 as	 Súmulas	 são
“demasiadamente	vagas”	deixa	a	impressão	de	que	as	dificuldades	de	aplicação
devem	 ser	 solucionadas	 com	 “outras	 Súmulas”	 ou	 um	 “comentário	 sobre	 as
Súmulas”.	 Não	 deixa	 de	 ser	 sintomático	 que	 a	 doutrina,	 ao	 identificar
complexidades	no	sistema,	proponha	resolvê-las	com	“mais	do	mesmo”,	ou	seja,
com	outros	modelos	preconcebidos	de	interpretação.	Veja-se:	sempre	se	corre	o



risco	 de	 repristinar	 uma	 espécie	 de	 “Neojurisprudência	 dos	Conceitos”,	 forma
paleopositivista	de	isolar	o	Direito	do	tempo	e	da	faticidade.

De	 todo	 modo,	 a	 filosofia	 nos	 salva.	 Insisto:	 é	 graças	 a	 ela	 que	 não
acreditamos	mais	 em	 isomorfia	 entre	 texto	 e	 realidade.	 Se	 eu	 fosse	 resumir	 o
problema	 das	 Súmulas	 em	 uma	 frase,	 diria	 que	 “o	 ‘precedente’	 não	 cabe	 na
Súmula”.	 Trata-se	 de	 um	 “enigma”	 hermenêutico	 que	 deve	 ser	 decifrado.	 É
impossível	 transformar	 o	 problema	 da	 aplicação	 (Anwendungsdiskurs)	 em	 um
problema	de	validade	(prévia)	dos	discursos	jurídicos	(discursos	de	justificação	–
	Begründungsdiskurs).	O	problema	é	que	isso	já	acontece	de	há	muito	no	Direito
de	terrae	brasilis.	É	prática	recorrente	–	afinal,	não	há	sentença	ou	acórdão	que
assim	não	proceda	–	 a	mera	menção	de	 ementas	de	 acórdãos,	 utilizados	 como
pautas	 gerais	 nas	 decisões.	 Tal	 circunstância	 acarreta	 um	 enfraquecimento	 da
força	persuasiva	da	doutrina,	deixando-se	a	 tarefa	de	atribuição	do	sentido	das
leis	aos	tribunais,	fenômeno	que	é	retroalimentado	por	uma	verdadeira	indústria
de	 manuais	 jurídicos,	 que	 colacionam	 ementários	 para	 servirem	 de	 “pautas
gerais”.13	Verbetes,	enunciados,	tentativas	de	conceptualizações;	por	tudo	isso,	as
Súmulas	 (vinculantes	 ou	 não)	 não	 deveriam	 causar	 surpresa	 nem	 estranheza.
Elas	 sempre	 estiveram	 aí,	 no	 nosso	 imaginário.	 É	 possível	 dizer	 que	 quem
transforma	as	Súmulas	Vinculantes	em	um	“mal	em	si”	são	as	suas	equivocadas
compreensão	e	aplicação.	Explico:	pensa-se,	cada	vez	mais,	que,	com	a	edição
de	uma	Súmula,	o	enunciado	se	autonomiza	da	faticidade	que	lhe	deu	origem.	É
como	se,	na	própria	common	law,	a	ratio	decidendi	pudesse	ser	exclusivamente
uma	proposição	de	Direito,	abstraída	da	“questão	de	fato”.	Se	isso	é	crível,	então
realmente	 a	 Súmula	 e	 qualquer	 enunciado	 ou	 verbete	 (e	 como	 gostamos	 de
verbetes,	 não?)	 serão	 um	 problema.	 E	 dos	 grandes.	 E	 como	 respondo	 a	 isso?
Com	 uma	 “exigência	 hermenêutica”	 que	 se	 traduz	 na	 frase	 de	 Gadamer:	 só
podemos	“compreender	o	que	diz	o	texto	a	partir	da	situação	concreta	na	qual	foi
produzido”.

Numa	palavra:	as	Súmulas	(ou	a	jurisprudência)	vinculam	tanto	mais	quanto
mais	 fundamentadas	 sejam	 as	 suas	 decisões	 ou	 razões	 decisórias,	 num
receptáculo	de	orientação	povoado	não	por	uma	lógica	matemática,	mas	por	uma
justeza	hermenêutica	tributária	da	razão	prática,	num	continuum	de	procedência
atestado	mediante	pautas	de	equanimidade.	Portanto,	não	importa	se	a	Súmula	é
“clara”,	 “vaga”	 ou	 “ambígua”.	 No	 caso	 paradigmático	 da	 SV	 11,	 o	 verbete
preconizou	prudência	no	manejo	de	dita	reserva,	contando	com	o	contributo	de
responsabilidade	futura	do	intérprete	que	tiver	diante	de	si	semelhante	impasse.
Como	se	trata	de	um	enunciado	–	e	isso	já	foi	debatido	em	linhas	anteriores	–,
este	 somente	 alcançará	 sentido	 diante	 de	 uma	 situação	 concreta	 ou	 de	 uma
sucessão	de	casos	concretos,	mediante	os	quais	devemos	construir	uma	tradição
de	 casos	 concretos	 que	 darão	 sentido	 aos	 (vazios)	 enunciados.	 Dito	 de	 outro



modo,	se	a	SV	11	deu	“nome	aos	bois”	–	apontando	com	isso,	de	forma	geral,
para	 a	 exigência	 de	 prudência	 no	 uso	 das	 algemas	 e	 consequente	 respeito	 aos
direitos	 fundamentais	 –,	 é	 necessário,	 agora,	 dar	 “bois	 aos	 nomes”,	 isto	 é,
fornecer	“casos	concretos”	aos	enunciados,	já	que	o	enunciado	só	existe	(possui
sentido)	no	caso	concreto	e	este	só	possui	existência	naquilo	que	o	enuncia	(que
lhe	 dá	 sentido).	É	 por	 isso	 que	 a	 integridade	 na	 aplicação	 do	Direito	 significa
reconstrução	 histórica	 da	 cadeia	 de	 casos	 interpretados/julgados	 (doutrina	 e
jurisprudência).

De	efetivo,	a	SV	11	veio	para	retirar	a	“discricionariedade”	–	para	não	dizer
arbitrariedade	–	do	“algemador”.	É	equivocado	–	para	não	dizer	 inútil	–	 tentar
conceituar	 (dar	o	sentido	“exato”	de)	cada	vocábulo	do	enunciado	sumular.	Os
casos	 que	 exigem	 (ou	 não)	 o	 uso	 de	 algemas	 definitivamente	 “não	 cabem	 na
Súmula”.	 Assim	 como	 as	 inúmeras	 hipóteses	 de	 agressões	 injustas	 não
“caberão”	no	conceito	de	“injusta	agressão”	para	caracterizar	a	legítima	defesa.
Será	um	longo	trabalho	construir	uma	tradição	(no	sentido	de	que	fala	Gadamer)
sobre	 como	 devemos	 e/ou	 podemos	 algemar	 alguém.	 Assim	 como	 levamos
vários	anos	para	estabelecer	algo	que	não	estava	no	Código	de	Processo	Penal:	o
prazo	para	a	conclusão	da	instrução	estando	o	réu	preso.	E	assim	por	diante.	A
formação	 de	 significados	 de	 significantes	 depende	 de	 um	 existencial,	 que	 é	 a
temporalidade.

Os	 diversos	 casos	 que	 ensejam	 o	 uso	 de	 algemas	 serão	 discutidos	 nos
tribunais,	com	auxílio	da	doutrina.	Esses	casos	formarão	uma	“cadeia	de	casos”,
que	possuem	singularidades.	Embora	uma	SV	não	seja	precedente	stricto	sensu,
é	 possível	 dizer	 –	 pela	 “pretensão	 universalizante”	 de	 seu	 enunciado	–	 que	 de
cada	 um	 deva	 ser	 extraído	 um	 princípio,	 caminho	 para	 o	 ingresso	 da	 razão
prática	 no	 Direito	 (faticidade,	 enfim,	 os	 casos	 concretos	 e	 suas	 infinitas
peculiaridades).	 Da	 SV	 11	 deve	 ser	 extraída	 a	 seguinte	 interpretação
principiológica:	“algemas	são	excepcionais	e	o	seu	uso	deve	preservar	–	sempre
–	os	direitos	fundamentais	do	acusado”.

Nesse	sentido,	seguindo	esse	“mínimo	é”	da	Súmula,	cada	futura	aplicação
terá	 que	 desvendar	 o	 DNA	 das	 aplicações	 anteriores,14	 chegando-se	 a	 uma
“interpretação	 tradicional”	 (no	 sentido	 autêntico	 do	 termo,	 hermeneuticamente
falando).	 E	 no	 que	 estará	 fincada	 essa	 (re)construção	 do	 significado	 do
enunciado	 sumular?	 Na	 fundamentação	 detalhada,	 enfim,	 naquilo	 que	 venho
denominando	accountabillity	hermenêutica.

Não	 teremos	 jamais	 um	 “método”	 prévio	 para	 a	 aplicação	 da	 SV	 11	 (e,
portanto,	 das	 algemas)	 nem	 para	 qualquer	 outra	 Súmula	 ou	 lei.	Mas	 teremos,
sim,	 um	 maior	 respeito	 aos	 direitos	 fundamentais.	 E,	 quanto	 mais	 faticidade,
mais	estaremos	“apertando/ajustando”	o	sentido	do	que	seja	“uma	aplicação	das
algemas	de	 forma	excepcional”	e	 “a	preservação	dos	direitos	 fundamentais”,	 a



partir	da	principiologia	constitucional.
Ainda	com	relação	às	críticas	de	Didier	à	SV	11:	na	medida	em	que	neste

caso	a	 interpretação	soçobra	como	decisão,	ou	seja,	 incutindo	no	destinatário	a
responsabilidade	de	julgar	ou	de	argumentar	com	arrimo	na	Súmula,	esta	de	nada
vale,	 segundo	 o	 pensamento	 de	 Didier,	 exatamente	 em	 vista	 de	 sua	 tese
subsuntiva	 a	 respeito	 do	 Direito	 judicial.	 A	 SV	 consiste	 para	 ele,	 pois,	 na
desnecessidade	de	 fundamentar,	 já	 sendo	 sua	 aplicação	mecânica	 as	próprias	 e
bastantes	 razões	 de	 incidência.	 Em	 suma,	 o	 Direito	 preconizado	 pelo
processualista	baiano	ou	arrefece	hermeneuticamente	em	vista	da	subjugação	aos
textos	 legislados	 precisos	 ou	 diante	 da	 precisão	 formulada	 pelos	 tribunais
quando	da	regência	das	normas	jurídicas	indeterminadas.

A	 tese	 de	 que	 necessitamos	 de	 uma	 teoria	 para	 elaboração	 de	 precedentes
preconizada	 por	 Didier	 dá	 azo	 a	 que	 se	 entenda	 que,	 para	 ele,	 as	 Súmulas
Vinculantes	 seriam	 vocacionadas	 a	 se	 portarem	 como	 breviários	 de	 “casos
fáceis”,	encarregadas	do	firme	propósito	de	afetar,	diante	da	total	incidência	de
seus	 componentes	 precisos	 e	 infensos	 a	 dúvidas,	 os	 casos	 futuros	 de	 correlata
matéria.	Por	sua	vez,	se	elaboradas	com	termos	vagos,	seriam	elas	imprestáveis
pela	 condenável	 repercussão	 valorativa	 por	 parte	 da	 posterior	 acomodação
interpretativa,	 eis	 que	 a	 dependência	 a	 posteriorido	 crivo	 seletivo	 das
peculiaridades	 do	 caso	 concreto	 suscetível	 de	 distinguishment	 malbarata	 a
pretensão	de	segurança	jurídica	e	previsibilidade	no	sistema	judiciário.

O	 grande	 problema	 dessa	 metodologia	 judiciária	 consiste	 em	 apregoar	 no
precedente	 repercussão	 hermenêutica	 intransitiva	 que	 lhe	 é	 indelevelmente
avessa,	 porquanto	 a	 sua	 carga	 de	 eficácia	 vinculante	 não	 será	 jamais	 atestada
pela	 simplicidade	 e	 precisão	 de	 seus	 termos	 e,	 conquanto	 assim	 seja	 na	 rasa
gramática	 de	 sua	 dimensão	 textual,	 invariavelmente	 dependerá	 do	 cotejo
interpretativo	vindouro	–	por	 razões	ou	 fundamentos	devidamente	 explicitados
pela	 argumentação	 (racionalidade	 expositiva)	 –	 entre	 o	 critério	 adotado	 no
precedente	 institucional	 e	 a	 insurgência	do	caso	concreto	de	onde	 se	proclama
tratamento	diferenciado	ou	diverso.

Para	concluir	este	ponto	sobre	a	redação	da	SV	11:	apenas	tentei	alertar	que
o	 problema	 não	 era	 a	 SV	 11	 não	 ser	 um	 superenuciado;	 era	 justamente	 essa
maneira	de	enxergar	a	jurisprudência	no	Brasil,	como	uma	coleção	de	verbetes,
ementários,	pequenas	pandectas	que	tentam	abarcar	toda	a	facticidade	dos	casos
concretos	para	só	precisar	fazer	“subsunção”.	A	força	do	precedente	deveria	vir
justamente	 das	 razões	 de	 decidir	 em	 casos	 similares	 do	 passado.	 Isso	 passa
sempre	 por	 uma	 interpretação	 responsável,	 uma	 reconstrução	 da	 história
institucional	 acerca	 da	 questão	 colocada.	 A	 verdade	 que	 se	 desvela	 nesse
processo	é	que	deveria	trazer	uma	“vinculação”	material	à	decisão,	que	poderia
ser	 controlada	 pelos	 demais	 intérpretes	 do	 Direito.	 Assim,	 a	 insistência	 em



produzir	 verbetes	 contendo	 respostas	 antes	 mesmo	 das	 perguntas	 serem	 feitas
teve	como	ponto	culminante	as	tais	Súmulas	Vinculantes	–	as	quais,	devo	repetir,
não	 são	 tanto	 um	mal	 em	 si,	 senão	 pela	maneira	 como	 estão	 sendo	 pensadas.
Infelizmente,	 alguns	 juristas	 têm	 defendido	 a	 adoção	 de	 todo	 um	 “sistema	 de
precedentes”15	 para	 o	 Brasil	 segundo	 essa	 lógica	 dos	 verbetes	 criados	 para
vincular	 casos	 futuros,	 contrariando	 não	 apenas	 lições	 básicas	 de	 Teoria	 do
Direito,	 como	 também	 as	 experiências	 concretas	 dos	 países	 em	 que	 dizem	 se
inspirar.

Em	24	de	setembro	de	2015,	o	plenário	do	STF	rejeitou,	por	unanimidade,
proposta	de	alteração	da	Súmula	Vinculante	11.	O	parecer	da	Procurador-Geral
da	República	era	a	favor	do	cancelamento.	Segundo	noticiado:

Na	Proposta	de	Súmula	Vinculante	(PSV)	13,	a	Confederação	Brasileira
dos	Trabalhadores	 Policiais	Civis	 (Cobrapol)	 pediu	 o	 cancelamento	 da
SV	 11,	 pois	 o	 enunciado	 estaria	 usurpando	 função	 típica	 do	 Poder
Legislativo,	na	medida	em	que	a	Lei	de	Execução	Penal,	em	seu	artigo
199,	 estabeleceria	 que	 o	 emprego	 de	 algemas	 será	 disciplinado	 por
decreto	federal.16

Verificam-se	 decisões	 judiciais	 que	 têm	 ameaçado	 flexibilizar
demasiadamente	 a	 SV	 11.	 Por	 exemplo,	 o	 Informativo	 827	 do	 STF	 trouxe	 o
seguinte:

PRIMEIRA	TURMA
Reclamação	e	uso	de	algemas	por	ordem	de	autoridade	policial
A	 apresentação	 do	 custodiado	 algemado	 à	 imprensa	 pelas	 autoridades
policiais	não	afronta	o	Enunciado	11	da	Súmula	Vinculante	(“Só	é	lícito
o	uso	de	algemas	em	casos	de	resistência	e	de	fundado	receio	de	fuga	ou
de	perigo	à	integridade	física	própria	ou	alheia,	por	parte	do	preso	ou	de
terceiros,	 justificada	 a	 excepcionalidade	 por	 escrito,	 sob	 pena	 de
responsabilidade	disciplinar,	civil	e	penal	do	agente	ou	da	autoridade	e
de	nulidade	da	prisão	ou	do	ato	processual	a	que	se	refere,	sem	prejuízo
da	 responsabilidade	 civil	 do	 Estado”).	 Com	 base	 nessa	 orientação,	 a
Primeira	 Turma	 julgou	 improcedente	 reclamação	 ajuizada	 por
custodiado	 que,	 preso	 preventivamente	 por	 ordem	 judicial,	 fora
apresentado	algemado	à	imprensa	por	policiais	civis	estaduais.	A	Turma
asseverou	 que	 a	 decisão	 judicial	 que	 determinara	 a	 segregação	 do
reclamante	 não	 determinara	 o	 uso	 de	 algemas.	 Destacou	 que,	 embora
evidenciado	o	emprego	 injustificado	do	referido	artefato,	seu	manuseio
decorrera	 de	 ato	 administrativo	 da	 autoridade	 policial,	 situação	 não
abarcada	 pelo	 verbete,	 que	 se	 refere	 à	 prática	 de	 ato	 processual.	 As
algemas	 teriam	 sido	 utilizadas	 um	 dia	 após	 a	 prisão,	 quando	 o
reclamante	 já	 se	 encontrava	 na	 delegacia	 de	 polícia,	 tão	 somente	 no



momento	 da	 exibição	 dos	 presos	 à	 imprensa.	 Assim,	 eventual
responsabilização	do	Estado	ou	dos	agentes	envolvidos,	decorrente	dos
fatos	 noticiados	 na	 inicial,	 deve	 ser	 buscada	 na	 via	 apropriada.	 Rcl
7116/PE,	rel.	Min.	Marco	Aurélio,	24.5.2016.	(Rcl-7116).

Em	de	26	de	setembro	de	2016,	foi	editado	o	Decreto	8.858,	dispondo:
Art.	1º	O	emprego	de	algemas	observará	o	disposto	neste	Decreto	e	terá
como	diretrizes:
I	–	o	 inciso	III	do	caput	do	art.	1º	e	o	 inciso	III	do	caput	do	art.	5º	da
Constituição,	que	dispõem	sobre	a	proteção	e	a	promoção	da	dignidade
da	 pessoa	 humana	 e	 sobre	 a	 proibição	 de	 submissão	 ao	 tratamento
desumano	e	degradante;
II	–	a	Resolução	nº	2010/16,	de	22	de	julho	de	2010,	das	Nações	Unidas
sobre	 o	 tratamento	 de	 mulheres	 presas	 e	 medidas	 não	 privativas	 de
liberdade	para	mulheres	infratoras	(Regras	de	Bangkok);	e
III	 –	 o	 Pacto	 de	 San	 José	 da	 Costa	 Rica,	 que	 determina	 o	 tratamento
humanitário	 dos	 presos	 e,	 em	 especial,	 das	 mulheres	 em	 condição	 de
vulnerabilidade.
Art.	 2º	 É	 permitido	 o	 emprego	 de	 algemas	 apenas	 em	 casos	 de
resistência	e	de	fundado	receio	de	fuga	ou	de	perigo	à	integridade	física
própria	ou	alheia,	causado	pelo	preso	ou	por	terceiros,	 justificada	a	sua
excepcionalidade	por	escrito.
Art.	3º	É	vedado	emprego	de	algemas	em	mulheres	presas	em	qualquer
unidade	do	sistema	penitenciário	nacional	durante	o	trabalho	de	parto,	no
trajeto	da	parturiente	entre	a	unidade	prisional	e	a	unidade	hospitalar	e
após	o	parto,	durante	o	período	em	que	se	encontrar	hospitalizada.
Art.	4º	Este	Decreto	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.

Já	no	começo	desse	ano	de	2018,	ainda	se	verificam	decisões	flexibilizando
a	Súmula,	como	a	do	Ministro	Alexandre	Moraes	na	Reclamação	19.501,	de	que
o	número	reduzido	de	policiais	para	garantir	a	segurança	dos	presentes	durante	a
realização	de	ato	judicial	é	argumento	legítimo	para	autorizar	o	excepcional	uso
de	algemas.	Por	isso,	apenas	se	anula	ato	judicial	se	ficar	comprovado	o	prejuízo
para	a	parte,	o	que	não	é	o	caso	dos	autos.

Mais	recentemente,	vale	referir	trecho	de	decisão	em	que	força	da	súmula	foi
reafirmada:

DECISÃO	 RECLAMAÇÃO	 –	 VERBETE	 VINCULANTE	 Nº	 11	 DA
SÚMULA	 DO	 SUPREMO	 –	 DESRESPEITO	 –	 PROCEDÊNCIA
PARCIAL	DO	PEDIDO.	Atentem	para	as	balizas	do	caso.	O	reclamante,
acusado	 em	 processo-crime,	 teve	 indeferido	 pedido	 de	 retirada	 das
algemas	durante	a	 realização	de	audiência	de	 instrução	em	20	de	 julho



de	2016.	Sustenta	desrespeitado	o	verbete	vinculante	nº	11	da	Súmula	do
Supremo.	[...]	Procede	a	irresignação.	A	leitura	do	ato	impugnado	revela
que	o	Órgão	reclamado	fundamentou,	de	forma	linear	e	desvinculada	da
situação	 concreta,	 a	 utilização	 do	 artefato.	 Confiram	 a	 óptica	 adotada
pelo	Juízo:	[...]	Inicialmente,	com	relação	ao	uso	de	algemas,	como	este
Juízo	não	tem	condições	de	dar	garantias	a	nenhum	dos	presentes,	torna-
se	 imperiosa	a	manutenção	dos	 réus	devidamente	algemados.	Alerte-se
que	 três	 são	 os	 acusados	 e	 a	 escolta	 apresenta-se	 com	 efetivo
extremamente	reduzido,	o	que	poderia	 representar	efetivo	risco	a	 todos
os	 presentes.	 Além	 disso,	 as	 algemas	 são	 consideradas	 extensão	 da
prisão	 e	 se	 os	 réus	 estão	 presos	 é	 porque	 representam	 algum	 tipo	 de
risco,	pois	do	contrário	não	estariam	encarcerados.	[...]	Notem	que,	nas
informações	 prestadas,	 a	 autoridade	 acrescentou,	 além	 dos	 motivos
consignados	na	decisão	questionada,	o	número	de	presentes	à	audiência
e	de	pessoas	situadas	nas	dependências	do	Fórum.	Vejam	os	termos:	[...]
Como	 bem	 apontado	 pelo	 i.	 Magistrado,	 três	 eram	 os	 réus,	 todos
acusados	de	 tráfico	 e	 associação	para	 o	 tráfico	de	drogas,	 sendo	que	 a
escolta	 apresentava-se	 com	 efetivo	 extremamente	 reduzido.	Na	 sala	 de
audiência,	de	dimensões	modestas,	estavam	presentes,	além	dos	réus,	o
Magistrado,	a	Promotora	de	Justiça,	quatro	Advogados	e	o	Escrevente.
Várias	 eram	 as	 testemunhas	 a	 serem	 ouvidas,	 assim	 como	 vários
Servidores	 se	 encontravam	 nas	 dependências	 do	 prédio.	 Muito
provavelmente,	 como	 ocorre	 diuturnamente,	 várias	 pessoas	 [partes,
Advogados	etc.]	deveriam	encontrar-se	no	saguão	do	prédio.	Além	disso,
observa-se	da	rotina	forense	que,	invariavelmente,	nos	dias	de	audiências
criminais	 há	 uma	 aglomeração	 de	 pessoas	 nos	 arredores	 do	 prédio	 do
Fórum,	 geralmente	 familiares	 e	 pessoas	 próximas	 aos	 réus.	 Tais
colocações,	Sr.	Ministro,	justificavam,	por	questão	de	segurança	de	todos
os	que	se	encontravam	no	prédio	do	Fórum,	a	manutenção	das	algemas
nos	 acusados.	 [...]	 O	 número	 de	 réus,	 a	 deficiência	 da	 escolta,	 a
presunção	de	risco	em	razão	da	imposição	da	prisão	aos	acusados	ou,	até
mesmo,	a	necessidade	de	preservar	a	segurança	de	todos	que	circulavam
nas	 instalações	 forenses	 são	 argumentos	 insuficientes	 a	 respaldarem	 o
uso	das	algemas.	O	emprego	do	objeto	deve	basear-se	na	resistência	ou
no	 fundado	 receio,	 devidamente	 justificados	 pelas	 circunstâncias,	 de
fuga	ou	de	perigo	à	integridade	física	do	envolvido	ou	de	outras	pessoas,
cabendo	 ao	 Juízo	 observar	 esses	 parâmetros	 na	 prática	 de	 atos
processuais.	No	mais,	está	prejudicada	a	pretensão	no	tocante	à	garantia
da	liberdade,	presente	o	decidido	no	habeas	corpus	nº	138.281.	3.	Ante	o
quadro,	julgo	parcialmente	procedente	o	pedido	formulado	para	assentar
a	nulidade	dos	atos	realizados	pelo	Juízo	da	Primeira	Vara	Criminal	da
Comarca,	Ministro	MARCO	AURÉLIO	Relator.

Por	 fim,	é	preciso	 lembrar	o	caso	 recente	de	Sérgio	Cabral,	 ex-governador
do	 Rio	 de	 Janeiro	 preso	 em	 meio	 a	 acusações	 de	 corrupção.	 Durante	 um



transporte	 do	 preso	 efetuado	 pela	 polícia,	 o	 homem	de	 55	 anos	 de	 idade,	 sem
histórico	de	violência,	apareceu	para	as	câmeras	de	TV	que	faziam	a	cobertura
do	 evento	 com	 algemas	 nas	 mãos	 e	 nos	 pés,	 provocando	 grande	 repercussão
midiática.	Coloquei-me	entre	os	vários	juristas	que	criticaram	duramente	o	triste
espetáculo	de	humilhação	do	preso,17	injustificável	de	acordo	com	nosso	Direito.
Casos	 como	 esse	 anunciam	 tempos	 difíceis	 para	 a	 defesa	 das	 garantias
processuais	 no	 Brasil,	 e	 a	 necessidade	 de	 uma	 doutrina	 capaz	 de	 cumprir
efetivamente	seu	papel	de	combate	a	tais	arbitrariedades.

Vale	a	pena	destacar	um	 trecho	curioso	dos	debates	de	aprovação18	SV	11,
atravessando	 a	 questão	 da	 discricionariedade,	 a	 importância	 da	 doutrina	 e	 a
teratologia	que	exsurge	do	tema	“força	vinculante”	no	Direito	brasileiro:

[…]
MINISTRO	 EROS	 GRAU	 –	 Gostaria	 só	 que	 constasse	 desses	 nossos
debates	uma	pequena	observação	que	me	parece	fundamental.	Falou-se
em	discrição.	Na	verdade,	não	é	um	ato	discricionário.
MINISTRO	 CARLOS	 BRITTO	 –	 Mas,	 evidente.	 A	 discrição	 aí	 é
prudente	ponderação	do	caso	concreto.
MINISTRO	EROS	GRAU	–	Se	Vossa	Excelência	me	permitir	terminar	a
frase,	é	o	seguinte:	entendo	que	a	discricionariedade	–	eu	e	a	doutrina	–,
é	 uma	 escolha	 entre	 indiferentes	 jurídicos.	Aí	 se	 trata	 da	 aplicação	 da
Constituição	e	da	lei.	De	modo	que	não	se	trata	de	arbítrio,	não,	mas	sim
de	aplicar	o	que	nós	decidimos.	É	ato	de	legalidade,	ato	vinculado.
MINISTRO	CEZAR	PELUSO	–	É	o	que	a	doutrina	 italiana	chama	de
ato	devido,	“atto	dovuto”.
MINISTRO	CARLOS	BRITTO	–	Eu	quero	ver	excluir	a	 subjetividade
do	agente	diante	de	um	caso	concreto.
MINISTRO	EROS	GRAU	–	Ministro,	 não	vamos	 fazer	 disso	 aqui	 um
seminário	e	nós	dois	não	vamos	nunca	concordar.
MINISTRO	 CARLOS	 BRITTO	 –	 Mas	 foi	 Vossa	 Excelência	 que
introduziu	 o	 tema	 do	 seminário	 aqui,	 a	 falar	 de	 doutrina.	 Vossa
Excelência	é	que	está	trazendo	a	doutrina	para	cá.
MINISTRO	 EROS	GRAU	 –	 Absolutamente.	 Senhor	 Presidente,	 estou
tentando	 deixar	 claro	 e	 explicitado	 que	 não	 se	 trata	 de	 um	 ato
discricionário,	 mas	 sim	 de	 um	 ato	 de	 aplicação,	 ato	 vinculado.	 O
Ministro	Marco	Aurélio	 resumiu	 tudo.	Esse	 é	o	ponto	para	que	não	 se
trate	de	imprudência.	É	ato	vinculado.	Tem	de	se	aplicar	a	Constituição	e
a	súmula	nesses	termos,	sem	margem	de	escolha	pessoal.	Só	isso.
MINISTRO	CARLOS	BRITTO	–	A	própria	 súmula	 é	 vinculante,	 nem



precisa	dizer	que	a	decisão	é	vinculante.	[...].
Observa-se,	 assim,	 o	 quanto	 o	 pragmatismo	 jurídico	 domina	 o	 imaginário

dos	 juristas.	 Há	 certa	 aversão	 a	 concepções	 doutrinárias	 mais	 sofisticadas,
criando	um	abismo	entre	a	produção	acadêmica	e	as	práticas	dos	tribunais.	Isso
pode	 facilmente	 ser	 percebido	 pelo	 uso	 inadequado	 de	 conceitos	 jus-teórico-
filosóficos	nas	decisões	 judiciais	e	peças	processuais	em	geral.	Não	surprende,
portanto,	que	a	ponderação	alexiana	venha	recebendo	um	tratamento	superficial
nas	Cortes	e	fóruns	brasileiros.	Do	mesmo	modo,	o	conceito	de	positivismo	tem
sido	 reduzido	 a	 velhas	 dicotomias	 como	 “formalismo-realismo”,	 “subsunção-
ponderação”,	 sem	 considerar	 o	 maltrato	 do	 conceito	 de	 princípio,	 igualmente
reduzido	a	enunciados	como	“princípios	são	valores”,	fragilizando,	desse	modo,
a	autonomia	do	Direito.
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Capítulo	9
A	CONSTITUCIONALIDADE	DA	RESOLUÇÃO
07/2005	DO	CNJ	E	A	DISCUSSÃO	SOBRE	O

NEPOTISMO	–	A	INDEVIDA	AUTORIZAÇÃO	DO
STF	AO	CNJ	PARA	LEGISLAR

1.	 RESUMO	DO	CASO
Tratou-se	 da	Ação	Declaratória	 de	 Constitucionalidade	 12,	 de	 relatoria	 do

Ministro	 Ayres	 Britto,	 proposta	 pela	 Associação	 dos	 Magistrados	 do	 Brasil
(AMB),	visando	elucidar	a	constitucionalidade	da	Resolução	07/05	do	Conselho
Nacional	 de	 Justiça	 (CNJ),	 que	 “disciplina	 o	 exercício	 de	 cargos,	 empregos	 e
funções	por	parentes,	 cônjuges	e	companheiros	de	magistrados	e	de	 servidores
investidos	 em	 cargos	 de	 direção	 e	 assessoramento,	 no	 âmbito	 dos	 órgãos	 do
Poder	Judiciário”.	A	referida	Resolução	trouxe	uma	série	de	vedações	à	prática
de	nepotismo1	e	acabou	encontrando	alguma	resistência	no	Poder	Judiciário,	de
forma	 que	 sua	 constitucionalidade	 frequentemente	 vinha	 sendo	 colocada	 em
xeque.2

Com	o	intuito	de	 lograr	êxito	no	reconhecimento	da	constitucionalidade	da
Resolução	 07,	 a	 AMB,	 desde	 já	 buscando	 refutar	 os	 principais	 argumentos
utilizados	 contra	 o	 ato	 normativo,	 arrazoou	 que	 (i)	 o	 CNJ	 teria	 competência
constitucional	para	zelar	pela	observância	do	art.	37	da	CF/88	e	para	apreciar	a
validade	 de	 atos	 administrativos	 praticados	 pelos	 órgãos	 do	 Poder	 Judiciário,
conforme	 art.	 103-B,	 §	 4º,	 II,	 CF/88;	 (ii)	 a	 vedação	 ao	 nepotismo	 seria	 regra
constitucional	 que	 decorreria	 do	 núcleo	 dos	 princípios	 da	 impessoalidade	 e	 da
moralidade	administrativa;	 (iii)	o	Poder	Público	estaria	vinculado	não	apenas	à
legalidade	formal,	mas	à	 juridicidade,	conceito	mais	abrangente	que	incluiria	a
Constituição;	 (iv)	 a	 resolução	não	 afetaria	 o	 equilíbrio	 entre	 os	Poderes	 e,	 por
fim;	 (v)	 a	 resolução	 tampouco	 encontraria	 óbice	 em	 eventuais	 direitos	 de
terceiros	 contratados	 pela	 administração	 e	 não	 haveria	 qualquer	 violação	 a
direito	de	servidores.

2.	 A	DECISÃO
Do	 voto	 do	 Relator,	 tem-se	 como	 fundamentação	 principal	 que	 (a)	 a



Resolução	07/05	tem	caráter	normativo	primário,	encontrando-se	 totalmente	de
acordo	com	aquilo	que	pode	ser	extraído	do	§	4º	do	art.	103-B	da	CF/88;	(b)	o
CNJ	 não	 extrapolou	 sua	 competência,	 dado	 que	 o	 ato	 normativo	 apenas
aprofundou	de	forma	adequada	os	princípios	constantes	no	art.	37	da	CF/88;	(c)
ao	aprofundar	adequadamente	os	princípios	do	art.	37,	não	houve	conflito	entre	o
ato	 normativo	 infraconstitucional	 e	 a	 norma	 constitucional,	 razão	 pela	 qual	 o
CNJ	fez	uso	de	sua	competência	de	forma	correta	e,	ainda;	(d)	tampouco	haveria
ofensa	à	separação	de	poderes,	uma	vez	que	o	CNJ	não	é	um	órgão	estranho	ao
Poder	Judiciário,	conforme	art.	92,	CF.

A	 decisão	 foi	 unânime	 ao	 julgar	 procedente	 a	 ação	 declaratória	 de
constitucionalidade	e,	por	maioria	de	votos,	ao	conceder	interpretação	conforme
a	 Constituição	 para	 deduzir	 a	 função	 de	 chefia	 do	 substantivo	 “direção”,
constante	dos	incisos	II,	III,	IV	e	V	do	art.	2º	da	Resolução	07.

3.	 ANÁLISE
Conforme	pôde	ser	observado	no	breve	relato	da	decisão,	a	questão	principal

em	 jogo	 na	 Ação	 Declaratória	 de	 Constitucionalidade3	 12	 era	 o	 problema	 da
competência	 do	 Conselho	 Nacional	 de	 Justiça	 para	 proibir	 a	 prática	 de
nepotismo,	 sem	 que	 isso	 implicasse	 usurpação	 da	 competência	 do	 Poder
Legislativo.	O	 dispositivo	 constitucional	 (art.	 103-B,	 §	 4º,	 I	 e	 II)	 que	 trata	 da
competência	do	CNJ,	tem	a	seguinte	redação:

§	 4º	 Compete	 ao	 Conselho	 o	 controle	 da	 atuação	 administrativa	 e
financeira	do	Poder	Judiciário	e	do	cumprimento	dos	deveres	funcionais
dos	 juízes,	 cabendo-lhe,	 além	 de	 outras	 atribuições	 que	 lhe	 forem
conferidas	pelo	Estatuto	da	Magistratura:
I	 –	 zelar	 pela	 autonomia	 do	 Poder	 Judiciário	 e	 pelo	 cumprimento	 do
Estatuto	 da	 Magistratura,	 podendo	 expedir	 atos	 regulamentares,	 no
âmbito	de	sua	competência,	ou	recomendar	providências;
II	–	zelar	pela	observância	do	art.	37	e	apreciar,	de	ofício	ou	mediante
provocação,	 a	 legalidade	 dos	 atos	 administrativos	 praticados	 por
membros	ou	órgãos	do	Poder	Judiciário,	podendo	desconstituí-los,	revê-
los	 ou	 fixar	 prazo	 para	 que	 se	 adotem	 as	 providências	 necessárias	 ao
exato	cumprimento	da	lei,	sem	prejuízo	da	competência	do	Tribunal	de
Contas	da	União;

Com	efeito,	ao	observar	o	dispositivo	constitucional,	percebe-se	que	o	CNJ
está	 autorizado	 (e	 obrigado)	 a	 agir	 administrativamente	 para	 “zelar	 pela
observância”	do	art.	37	da	CF/88,	apreciando	os	atos	administrativos	praticados
por	membros	do	Poder	Judiciário.	Dessa	forma,	estando	o	CNJ	autorizado	a	agir
administrativamente	–	e	aí	estão	incluídas	as	resoluções	–	poderia	ele	proibir	a
prática	do	nepotismo,	visto	que	tal	prática	supostamente	feriria	a	necessidade	de



moralidade	e	impessoalidade	administrativa?
Tendo	essa	pergunta	imposta,	é	necessário	adentrar	na	discussão	acerca	dos

limites	para	a	expedição	de	“atos	regulamentares”	(esta	é	a	expressão	constante
na	Constituição	para	o	Conselho).4	Com	efeito,	parece	um	equívoco	admitir	que
o	 Conselho	 possa,	 mediante	 a	 expedição	 de	 atos	 regulamentares	 (na
especificidade,	 resoluções),	 substituir-se	 à	 vontade	 geral	 (Poder	 Legislativo)	 e
tampouco	 ao	 próprio	 Poder	 Judiciário,	 com	 a	 expedição,	 por	 exemplo,	 de
“medidas	 cautelares/liminares”.	 Dito	 de	 outro	 modo,	 a	 leitura	 do	 texto
constitucional	não	dá	azo	à	tese	de	que	o	constituinte	derivado	tenha	“delegado”
aos	referidos	Conselhos	o	poder	de	romper	com	o	princípio	da	reserva	de	lei	e	de
reserva	de	jurisdição.

Como	se	 sabe,	o	que	distingue	o	conceito	de	 lei	do	de	outros	atos	 é	 a	 sua
estrutura	 e	 a	 sua	 função.	Leis	 têm	 caráter	 geral,	 porque	 regulam	 situações	 em
abstrato;	 atos	 regulamentares	 (resoluções,	 decretos	 etc.)	 destinam-se	 a
concreções	 e	 individualizações.	 Uma	 resolução	 não	 pode	 estar	 na	 mesma
hierarquia	de	uma	lei,	pela	simples	razão	de	que	a	lei	emana	do	poder	legislativo,
essência	 da	 democracia	 representativa,	 enquanto	 os	 atos	 regulamentares	 ficam
restritos	a	matérias	com	menor	amplitude	normativa.

Este	parece	ser	o	ponto	central	da	discussão.	Se	a	atuação	dos	membros	do
Poder	 Judiciário	 e	 do	 Ministério	 Público	 está	 regulada	 em	 leis	 específicas
(Loman,	 Lomins	 estadual	 e	 federal,	 postas	 no	 sistema	 em	 estrita	 obediência	 à
Constituição),	 parece,	 de	 pronto,	 inconcebível	 que	 o	 constituinte	 derivado,	 ao
aprovar	 a	Reforma	 do	 Judiciário,	 tenha	 transformado	 os	Conselhos	 –	 tanto	 do
MP	 quanto	 do	 Judiciário	 –	 em	 órgãos	 com	 poderes	 equiparados	 aos	 do
legislador.	Ou	seja,	a	menção	ao	poder	de	expedir	“atos	regulamentares”	tem	o
objetivo	 específico	 de	 controle	 externo,	 a	 partir	 de	 situações	 concretas	 que
surjam	no	exercício	das	atividades	de	judicatura	e	de	Ministério	Público.	Aliás,
não	 se	 pode	 esquecer	 que	 é	 exatamente	 o	 controle	 externo	 que	 se	 constituiu
na	ratio	essendi	da	criação	de	ambos	os	Conselhos.

No	Estado	Democrático	 de	Direito,	 é	 inconcebível	 permitir-se	 a	 um	órgão
administrativo	expedir	atos	(resoluções,	decretos,	portarias	etc.)	com	força	de	lei,
cujos	reflexos	possam	avançar	sobre	direitos	fundamentais,	circunstância	que	faz
com	que	tais	atos	sejam,	ao	mesmo	tempo,	legislativos	e	executivos;	isto	é,	como
bem	lembra	Canotilho,	a	um	só	tempo	“leis	e	execução	de	leis”.	Trata-se	–	e	a
lembrança	vem	de	Canotilho	–	de	atos	que	foram	designados	por	Carl	Schmitt
com	o	nome	de	“medidas”.	Essa	distinção	de	Schmitt	é	sufragada	por	Forsthoff,
que,	levando	em	conta	as	transformações	sociais	e	políticas	ocorridas	depois	da
primeira	 guerra,	 considerava	 inevitável	 a	 adoção,	 por	 parte	 do	 legislador,	 de
medidas	legais	destinadas	a	resolver	problemas	concretos,	econômicos	e	sociais.
Daí	 a	 distinção	 entre	 leis-norma	 e	 leis-medida.	 Na	 verdade,	 as	 leis-medida	 se



caracterizam	como	leis	concretas.	A	base	da	distinção	nas	leis	concretas	não	é	a
contraposição	 entre	 geral-individual,	mas	 entre	 abstrato-concreto	 (K.	Stern).	O
interesse	estará	em	saber	se	uma	lei	pretende	regular	em	abstrato	determinados
fatos	 ou	 se	 se	 destina	 especialmente	 a	 certos	 fatos	 ou	 situações	 concretas.
Também	aqui	a	consideração	fundamental	radicaria	no	fato	de	uma	lei	poder	ser
geral,	mas	pensada	em	face	de	determinado	pressuposto	fático,	que	acabaria	por
lhe	conferir	uma	dimensão	individual,	porventura	inconstitucional.5

O	 fato	 de	 a	 EC	 45	 estabelecer	 que	 os	 Conselhos	 podem	 editar	 atos
regulamentares	 não	 pode	 significar	 que	 estes	 tenham	 carta	 branca	 para	 tais
regulamentações.	 Os	 Conselhos	 enfrentam,	 pois,	 duas	 limitações:	 uma,	 stricto
sensu,	pela	qual	não	podem	expedir	 regulamentos	com	caráter	geral	e	abstrato,
em	face	da	reserva	de	lei;	outra,	lato	sensu,	que	diz	respeito	à	impossibilidade	de
ingerência	nos	direitos	e	garantias	fundamentais	dos	cidadãos.	Presente,	aqui,	a
cláusula	 de	 proibição	 de	 restrição	 a	 direitos	 e	 garantias	 fundamentais,	 que	 se
sustenta	na	 reserva	de	 lei,	 também	garantia	constitucional.	Em	outras	palavras,
não	 se	 concebe	 –	 e	 esta	 é	 a	 lição	 do	 Direito	 alemão	 –	 regulamentos	 de
substituição	de	leis	(gesetzvertretende	Rechtsverordnungen)	e	nem	regulamentos
de	alteração	das	leis	(gesetzändernde	Rechtsverordnungen).	É	neste	sentido	que
se	 fala,	 com	 razão,	 de	 uma	 evolução	 do	 princípio	 da	 reserva	 legal	 para	 o	 de
reserva	parlamentar.6

Tratando-se,	desse	modo,	de	atos	de	fiscalização	administrativa,	estes	apenas
podem	dizer	 respeito	 a	 situações	 concretas.	Assim,	 deverão	 observar,	 em	 cada
caso,	 o	 respeito	 aos	 princípios	 constitucionais,	 garantias	 fundamentais	 do
cidadão	enquanto	asseguradoras	do	uso	de	meios	adequados	pelo	poder	público
para	 a	 consecução	 das	 finalidades	 (previstas,	 como	 matriz	 máxima,	 na
Constituição).	 Há,	 assim,	 uma	 nítida	 distinção	 entre	 a	 matéria	 reservada	 à	 lei
(geral	e	abstrata)	e	aos	atos	regulamentares.	A	primeira	diz	respeito	à	previsão	de
comportamentos	futuros;	no	segundo	caso,	dizem	respeito	às	diversas	situações
que	surjam	da	atividade	concreta	dos	 juízes	e	membros	do	Ministério	Público,
que	é,	aliás,	o	que	se	denomina	–	e	essa	é	a	especificidade	dos	Conselhos	–	de
“controle	externo”.

Não	se	pode	olvidar	outro	ponto	de	fundamental	importância.	A	Constituição
do	Brasil	 estabelece	 no	 art.	 84,	 IV,	 in	 fine,	 o	 poder	 regulamentar	 do	Chefe	 do
Poder	 Executivo,	 podendo	 expedir	 decretos	 e	 regulamentos	 para	 o	 fiel
cumprimento	das	leis,	tudo	sob	o	controle	e	a	vigilância	do	Poder	Legislativo	em
caso	de	excesso	(art.	49,	V)	e	da	jurisdição	constitucional	nas	demais	hipóteses.
Nesse	sentido,	fica	claro	que	as	exceções	para	a	edição	de	atos	normativos	com
força	 de	 lei	 (art.	 62)	 e	 da	 possibilidade	 de	 delegação	 legislativa	 (art.	 68)	 tão
somente	confirmam	a	regra	de	que	a	criação	de	direitos	e	obrigações	exige	lei	ou
ato	com	força	de	lei.7



E	mesmo	a	lei	(stricto	sensu)	possui	 limites.	É	o	que	se	chama	de	“limites
dos	limites”	(Schranken-Schranken),	como	bem	lembra	Gilmar	Ferreira	Mendes,
ao	 assinalar	 que	 da	 análise	 dos	 direitos	 fundamentais	 é	 possível	 extrair	 a
conclusão	errônea	de	que	direitos,	liberdades,	poderes,	garantias	são	passíveis	de
ilimitada	limitação	ou	restrição.	Cogita-se	aqui	dos	chamados	limites	imanentes,
que	balizam	a	ação	do	legislador	quando	restringe	direitos	fundamentais.	Esses
limites,	que	decorrem	da	própria	Constituição,	referem-se	tanto	à	necessidade	de
proteção	de	um	núcleo	essencial	(Wesengehalt)	do	direito	fundamental,	quanto	à
clareza,	 determinação,	 generalidade	 e	 proporcionalidade	 das	 restrições
impostas.8

De	 frisar,	 por	 outro	 lado,	 que	 esse	 poder	 regulamentar	 conferido	 ao	Poder
Executivo	 (e	 não,	 por	 exemplo,	 ao	Poder	 Judiciário	 ou	 ao	Ministério	Público)
advém	da	 relevante	 circunstância	 representada	 pela	 legitimidade	 do	Presidente
da	República,	eleito	diretamente	em	um	regime	presidencialista	(em	países	sob
regime	parlamentarista,	essa	legitimidade	é	do	Governo,	confundindo-se	o	poder
executivo	 com	 o	 legislativo).	 Mas,	 mesmo	 assim,	 esse	 poder	 regulamentar	 –
tanto	no	presidencialismo	como	no	parlamentarismo	–	não	pode	criar	direitos	e
obrigações.	Não	é	demais	lembrar,	neste	ponto,	o	âmbito	próprio	do	respeito	aos
direitos	 fundamentais,	 característica	 básica	 do	 paradigma	 do	 Estado
Democrático	de	Direito.

Portanto,	as	 resoluções	que	podem	ser	expedidas	pelos	aludidos	Conselhos
não	podem	criar	direitos	e	obrigações	e	tampouco	imiscuir-se	(especialmente	no
que	tange	a	restrições)	na	esfera	dos	direitos	e	garantias	individuais	ou	coletivas.
O	poder	“regulamentador”	dos	Conselhos	esbarra,	assim,	na	impossibilidade	de
inovar.	As	garantias,	os	deveres	e	as	vedações	dos	membros	do	Poder	Judiciário
e	do	Ministério	Público	estão	devidamente	explicitados	no	texto	constitucional	e
nas	respectivas	leis	orgânicas.	Qualquer	resolução	que	signifique	inovação	será,
pois,	inconstitucional.	E	não	se	diga	que	o	poder	regulamentar	(transformado	em
“poder	 de	 legislar”)	 advém	 da	 própria	 EC	 45.	 Fosse	 correto	 este	 argumento,
bastaria	elaborar	uma	emenda	constitucional	para	“delegar”	a	qualquer	órgão	(e
não	somente	ao	CNJ	e	CNMP)	o	poder	de	“legislar”	por	regulamentos.	E,	com
isto,	 restariam	 fragilizados	 inúmeros	 princípios	 que	 conformam	 o	 Estado
Democrático	de	Direito.

Regulamentar	é	diferente	de	restringir.	De	outra	parte,	assim	como	já	se	tem
a	sindicabilidade	até	mesmo	em	controle	abstrato	de	atos	normativos	de	outros
poderes	(leis	em	sentido	material),9	como	os	regimentos	 internos	dos	 tribunais,
provimentos	 de	 Corregedorias	 etc.,	 muito	 mais	 será	 caso	 de	 controle	 de
constitucionalidade	 a	 hipótese	 de	 os	 Conselhos	 virem	 a	 expedir	 resoluções
restringindo	 direitos	 e	 garantias	 pessoais,	 funcionais	 e	 institucionais.10	 Muito
mais	 do	 que	 uma	 mera	 e	 egoística	 disputa	 por	 prerrogativas	 –	 como



habitualmente	 acabam	 sendo	 qualificadas,	 em	 terrae	 brasilis,	 tentativas
legítimas	e	democráticas	de	impugnação	de	uma	série	de	medidas	e	reformas	–
está	em	causa,	aqui,	a	defesa	enfática	e	necessária	dos	elementos	essenciais	do
nosso	Estado	Democrático	de	Direito,	que,	por	certo,	não	há	de	ser	um	Estado
governado	por	atos	regulamentares,	decretos	e	resoluções.

Desconsiderando	 tudo	 isso,	 a	Ministra	Carmen	Lúcia	 afirmou	 no	 seu	 voto
que	“O	traçado	histórico	brasileiro	expõe	a	utilização	dos	espaços	públicos	pelos
interesses	privados,	 do	que	decorre,	 em	grande	parte	–	 e	que	 já	haveria	de	 ter
sido	 extirpada	 há	 muito	 –	 a	 manutenção	 de	 atuações	 nepotistas	 no	 País”.	 A
ministra,	inclusive,	foi	mais	longe,	demonstrando	em	seu	voto	que	as	raízes	do
problema	do	nepotismo	são	tão	profundas	que	já	se	fizeram	presente	em	carta	de
Pero	Vaz	de	Caminha	ao	Rei	de	Portugal,	quando	solicitava	a	presença	do	seu
genro.11	 A	Ministra	 está	 correta	 no	 juízo	 moral	 e	 político	 que	 fez.	 A	 questão
fulcral	é	que	o	que	estava	em	jogo	não	era	a	moral	ou	a	política:	era	o	Direito.

Na	 verdade,	 para	 deixar	 o	 raciocínio	 mais	 didático,	 o	 Supremo	 trabalhou
com	a	formulação	de	duas	premissas	na	ADC	ora	analisada,	a	saber	(i)	o	CNJ,
por	 força	 do	 art.	 103-B,	 §	 4º,	 II,	 CF/88,	 deve	 agir	 administrativamente	 –
incluindo	nesse	agir	a	edição	de	resoluções	–	para	zelar	pelo	cumprimento	do	art.
37,	CF,	pelo	Poder	Judiciário	e	(ii)	a	prática	do	nepotismo	fere	a	moralidade	e	a
impessoalidade	administrativa,	previstas	no	caput	do	art.	37.	A	conclusão	é	que,
se	a	Resolução	07/05	proibiu	a	prática	de	nepotismo,	não	haveria	que	se	falar	em
usurpação	de	competência	 legislativa	e	 inconstitucionalidade	do	ato	normativo.
Contudo,	 tais	 premissas	 acabam	 por	 desconsiderar	 as	 próprias	 prerrogativas
constantes	 na	 Constituição.	 Com	 efeito,	 observando	 isso,	 verifica-se	 que	 a
decisão	 tomada	 pelo	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 na	 Ação	 Declaratória	 de
Constitucionalidade	12	foi	equivocada.

Ademais,	 sabemos,	desde	o	debate	de	Ronald	Dworkin	com	Herbert	L.	A.
Hart,	um	dos	principais	positivistas,	que	é	possível	afirmar	que	o	Direito	não	é
apenas	um	sistema	de	regras,	mas	de	regras	e	princípios.	Ora,	os	princípios	são
vivenciados	 (“faticizados”)	 por	 aqueles	 que	 participam	 da	 comum-
unidade	política	e	que	determinam	a	formação	de	uma	sociedade.	É	exatamente
por	esse	motivo	que	tais	princípios	são	elevados	ao	status	da	constitucionalidade.
Por	isso,	os	princípios	são	deontológicos.	Atuam	no	código	lícito-ilícito.	Diante
disso,	o	 juiz	 tem	o	dever	 (have	a	duty	 to,	 como	diz	Dworkin12)	 de	decidir	 –	 e
agir,	 como	 é	 o	 caso	 ora	 analisado	 –	 de	 forma	 adequada.	 Isso	 é	 assim	 porque,
tanto	 para	 Dworkin	 como	 para	 a	 Crítica	 Hermenêutica	 do	 Direito,	 a
normatividade	 assumida	 pelos	 princípios	 possibilita	 um	 fechamento
interpretativo.	Fossem	os	princípios	 interpretados	de	maneira	correta,	perceber-
se-ia	que	existe	apenas	uma	resposta	para	o	caso	do	nepotismo.	E	aqui	falo	dos
princípios	 com	 efetiva	 carga	 normativa,	 não	 abrindo	 espaço	 para	 que	 alguém



invoque	um	pamprincípio.13
No	caso,	há	o	princípio	da	separação	dos	poderes	que	precisa	 ser	 levado	a

sério.	 As	 garantias	 dos	 cargos	 estão	 ali,	 gostemos	 ou	 não.	 Não	 podemos
simplesmente	 achá-las	 imorais	 e	 aplicar	 o	 “princípio	 da	 moralidade”	 para
suprimi-las.	 Caso	 contrário,	 qual	 será	 a	 próxima	 garantia	 “imoral”?	 Os
vencimentos?	Vitaliciedade?

Nesse	 sentido,	de	 trabalhar	 sob	uma	perspectiva	da	 imoralidade,	que	vai	o
voto	do	Ministro	Celso	de	Mello,	quando	afirmou	que	“a	concepção	republicana
de	 poder	 mostra-se	 absolutamente	 incompatível	 com	 qualquer	 prática
governamental	 tendente	a	 restaurar	a	 inaceitável	 teoria	do	Estado	patrimonial”.
Garantias	não	são	sinônimo	de	Estado	Patrimonial;	pelo	contrário,	são	garantias
para	 a	 atuação	 do	 agente	 político	 dentro	 de	 uma	 legalidade	 constitucional.
Servem,	pois,	para	garantir	um	efetivo	agir	do	agente	em	questão.

Nesse	equívoco	também	incorreu	a	Ministra	Cármen	Lúcia,	quando	afirmou
que	“Nem	precisaria	haver	princípio	expresso	–	quer	da	impessoalidade,	quer	da
moralidade	 administrativa	 –	 para	 que	 se	 chegasse	 ao	 reconhecimento	 da
constitucionalidade	 das	 proibições	 de	 contratação	 de	 parentes	 para	 os	 cargos
públicos.	 Bastaria	 que	 se	 tivesse	 em	mente	 a	 ética	 democrática	 e	 a	 exigência
republicana,	 contidas	 no	 art.	 1º,	 da	Constituição,	 para	 se	 impor	 a	 proibição	de
maneira	definitiva,	direta	e	imediata	a	todos	os	Poderes	da	República”.

O	problema	se	acentuou,	ainda,	quando	posteriormente	o	Supremo	Tribunal
Federal	editou	a	Súmula	Vinculante	13,	que	contém	o	seguinte	teor:

A	nomeação	de	cônjuge,	companheiro	ou	parente	em	linha	reta,	colateral
ou	por	afinidade,	até	o	terceiro	grau,	inclusive,	da	autoridade	nomeante
ou	de	servidor	da	mesma	pessoa	jurídica	investido	em	cargo	de	direção,
chefia	ou	assessoramento,	para	o	exercício	de	cargo	em	comissão	ou	de
confiança	 ou,	 ainda,	 de	 função	 gratificada	 na	 administração	 pública
direta	 e	 indireta	 em	 qualquer	 dos	 poderes	 da	 União,	 dos	 Estados,	 do
Distrito	 Federal	 e	 dos	 Municípios,	 compreendido	 o	 ajuste	 mediante
designações	recíprocas,	viola	a	Constituição	Federal.

A	questão	se	agravou	pelo	seguinte	fator:	sabe-se	que	as	súmulas	no	Brasil
são	aplicadas	sem	a	existência	de	casos	concretos	para	sua	aplicação.14	Dito	de
outra	forma,	a	Súmula	Vinculante,	que	já	era	problemática	pelo	fato	de	que	foi
construída	 com	 base	 no	 “princípio	 da	 moralidade”,	 desconsiderando
prerrogativas,	 na	 prática	 acabou	 tendo	 uma	 aplicação	 ainda	 mais	 extensiva	 e
equivocada.	Vejamos	 um	 exemplo.	A	Súmula	 13	 foi	 aplicada	 recentemente	 na
decisão	 monocrática	 do	 Ministro	 Marco	 Aurélio	 quando	 do	 julgamento	 da
Reclamação	 26.303,	 em	 que	 o	 Prefeito	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 Marcelo	 Crivella,
nomeou	o	seu	filho	Marcelo	Hodge	Crivella	para	o	cargo	de	Secretário-chefe	da
Casa	 Civil	 da	 prefeitura.	 No	 caso,	 o	Ministro	Marco	 Aurélio	 entendeu	 que	 o



Prefeito	 do	 RJ,	 “ao	 indicar	 parente	 em	 linha	 reta	 para	 desempenhar	 a
mencionada	função,	[...]	acabou	por	desrespeitar	o	preceito	revelado	no	verbete
vinculante	nº	13	da	Súmula	do	Supremo”.	Da	mesma	forma,	o	Ministro	Marco
Aurélio	 decidiu	 na	 Reclamação	 26.424,	 deferindo	 liminar	 para	 suspender	 as
portarias	 em	 que	 o	 prefeito	 de	 Touros,	 no	 Rio	Grande	 do	Norte,	 nomeou	 sua
mulher	e	seu	filho	para	cargos	da	Secretaria	municipal.

É	 sabido	 que	 os	 cargos	 de	 secretário,	 nas	 administrações	 públicas,	 têm
natureza	política;	vale	dizer,	são	cargos	em	que	não	se	está	em	jogo	apenas	uma
“competência	 funcional”	 do	 servidor,	 mas	 antes,	 suas	 atitudes	 dependem
necessariamente	de	suas	convicções	políticas.	Então,	se	no	âmbito	do	judiciário
a	 aplicação	 da	 súmula	 já	 estava	 equivocada	 por	 desconsiderar	 direitos	 dos
agentes	políticos,	na	prática	ela	 foi	estendida,	 fazendo	com	que	o	Judiciário	se
tornasse	uma	espécie	de	fiscal	das	opções	políticas	dos	outros	poderes.	É	nesse
sentido	que	vai	a	Reclamação	29.317,	de	relatoria	do	Ministro	Gilmar	Mendes.
A	Reclamação	foi	ajuizada	pelo	MP/RJ	contra	ato	do	prefeito	do	município	de
Queimados,	que	teria	nomeado	para	o	cargo	de	secretária	municipal	de	Saúde	a
companheira	do	vice-prefeito.	Neste	caso,	o	Ministro	Gilmar	Mendes	entendeu
que	não	incidiria	a	Súmula	vinculante	13,	dado	que	o	cargo	ocupado	se	tratava
de	 cargo	 político	 por	 excelência:	 “no	 caso	 em	 tela,	 a	 secretária	 de	 saúde	 foi
nomeada	 para	 desempenhar	 cargo	 que	 possui	 natureza	 evidentemente	 política.
Logo,	 não	 se	 constata,	 de	 plano,	 violação	 à	 Súmula	 Vinculante	 13	 pelos	 atos
reclamados”.	 É,	 portanto,	 acertado	 o	 voto	 do	 Ministro	 Gilmar	 Mendes,	 na
medida	 em	 que	 considera	 a	 (não)	 aplicação	 da	 Súmula	 levando	 em	 conta	 as
circunstâncias	do	caso	concreto.

Numa	 palavra	 final:	 não	 cabe	 ao	 CNJ	 legislar,	 revogando	 prerrogativas
constitucionais	 dos	 agentes	 políticos	 do	 Estado	 e,	 menos	 ainda,	 cabe	 ao
Judiciário	se	tornar	um	fiscal	político	dos	outros	poderes.15	Em	ambos	os	casos,
há	uma	clara	violação	à	separação	dos	Poderes.

Observe-se	como	uma	decisão	ativista	pode	ser	boa	no	varejo	e	inadequada
no	 atacado.	 Visivelmente	 a	 decisão,	 à	 época,	 esteve	 calcada	 em	 argumentos
morais,	como	a	necessidade	histórica	de	nos	 livrarmos	do	nepotismo	e	de	suas
práticas	patrimonialistas.	O	problema	fulcral,	no	entanto,	não	residia	no	mérito.
O	problema	 estava	 –	 e	 Ingo	Sarlet,	Clemerson	Cleve	 e	 eu	 deixamos	 isso	 bem
claro	 –	 na	 autorização	 de	 legislar	 que	 o	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 acabou
concedendo	 ao	 CNJ.	 Basta	 verificar	 a	 avalanche	 de	 resoluções	 emitidas	 pelo
CNJ	desde	então,	legislando	sem	atribuição	para	tal	e,	além	disso,	tomando	para
si	atribuições	judiciárias.



1Sobretudo	em	seu	art.	2º.	A	resolução	está	disponível	para	consulta	em:	<http://www.cnj.jus.br/busca-
atos-adm?documento=2716>.
2No	TJRJ,	MS/20060040008,	MS/200600400002;	no	TJMG,	MS/002406930934-2.	Além	dos	referidos
Mandados	de	Segurança,	o	Poder	Judiciário	se	manifestou	contrário	à	referida	resolução	publicamente.
Luís	Roberto	Barroso,	que	foi	o	advogado	da	AMB	para	subscrever	a	ADC	ora	analisada,	denunciou,	na
peça	 inicial,	que	o	então	presidente	do	TJBA	declarou	que	não	aplicaria	a	 resolução,	analisando	cada
questão	 “caso	 a	 caso”.	Com	 efeito,	 no	 40º	Encontro	Nacional	 dos	Corregedores-Gerais	 da	 Justiça	 do
Brasil,	realizado	em	Maceió	na	data	de	11/11/2005,	os	Corregedores	emitiram	nota	contra	a	resolução	e	a
imposição	 de	 procedimentos	 do	 CNJ	 que	 “usurpam	 as	 atribuições	 do	 Poder	 legislativo”.	 A	 nota
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autorizou,	por	maioria	(seis	votos	a	cinco),	membros	do	MP	a	grampear	telefones	e	quebrar	sigilo.	Na
ADI	4.263/DF,	discutiu-se	a	constitucionalidade	da	Resolução	36/09	do	CNMP,	que	permite	a	prática
nos	 procedimentos	 de	 interceptação	 conduzidos	 dentro	 do	 próprio	 MP,	 desde	 que	 o	 juízo	 seja
regularmente	informado	sobre	o	passo	a	passo	da	medida.	Segundo	o	Ministro	Roberto	Barroso,	Relator



do	caso,	as	regras	constantes	na	resolução	não	impõem	uma	limitação	formal,	mas	apenas	estabelecem
diretrizes	administrativas	que	vão	nortear	a	conduta	do	agente	político	do	MP.	O	Ministro	Alexandre	de
Moraes,	autor	da	divergência,	entendeu	que	somente	a	Lei	9.296/96	poderia	determinar	o	procedimento
da	quebra	do	sigilo,	e	não	o	CNMP.	Acompanharam	o	Relator	os	ministros	Edson	Fachin,	Rosa	Weber,
Luiz	Fux,	Celso	de	Mello	e	Cármen	Lúcia.

	



Capítulo	10
JULGAMENTO	SOBRE	A	DEMARCAÇÃO	DA

RESERVA	INDÍGENA	RAPOSA	SERRA	DO	SOL	–
O	STF	LEGISLADOR

1.	 RESUMO	DO	CASO
A	concentração	 fundiária	e	os	conflitos	agrários	estão	presentes	na	história

do	Brasil	desde	a	chegada	dos	colonizadores	portugueses.	Como	diversos	povos
indígenas	 já	 se	 encontravam	 aqui	 bem	 antes	 dos	 europeus	 estenderem	 seu
domínio	 por	 toda	 a	América,	 o	 processo	 de	 dominação	 territorial	 foi	marcado
pela	 dizimação	 de	muitas	 comunidades.	 É	 por	 esse	motivo	 que	 o	 poeta	 Pablo
Neruda	 afirma	que	 a	 espada,	 a	 cruz	 e	 a	 fome	dizimaram	os	povos	originários.
Aspectos	violentos	da	 civilização	que	até	hoje	 se	 fazem	presentes	 em	disputas
políticas	 e	 jurídicas	 sobre	 os	 direitos	 dos	 povos	 indígenas	 assegurados	 pela
Constituição	de	1988.	Esse	foi	o	caso	da	demarcação	da	reserva	Raposa	Serra	do
Sol,	localizada	no	Estado	de	Roraima.

De	acordo	com	o	Ministério	da	Justiça,	o	processo	de	demarcação	da	reserva
iniciou-se	 ainda	 durante	 a	 ditadura	militar,	 na	 década	 de	 1970,	 quando	 os	 não
índios	de	boa-fé	que	ocupavam	as	terras	foram	indenizados	e	reassentados.	Em
1998,	durante	o	governo	do	Presidente	Fernando	Henrique	Cardoso,	ocorreu	 a
demarcação	da	reserva	indígena	pela	Portaria	820/98,	sendo	que	em	2005,	já	no
governo	 do	 Presidente	 Luiz	 Inácio	 Lula	 da	 Silva,	 foi	 feita	 a	 homologação	 da
reserva	em	área	contínua	pela	Portaria	534/05.	A	resistência	contra	a	demarcação
surgiu	de	produtores	de	arroz	que	se	 instalaram	na	 região	e	vinham	ampliando
sua	área	de	produção	sabendo	do	processo	de	demarcação.	Diante	da	resistência
dos	 fazendeiros	 contra	 agentes	 da	 Polícia	 Federal	 que	 deveriam	 retirar	 os	 não
índios	 da	 região,	 o	 então	 governador	 de	 Roraima,	 José	 de	 Anchieta	 Junior,
requereu	 ao	Supremo	Tribunal	 Federal	 uma	 liminar	 para	 que	 fosse	 suspensa	 a
retirada	dos	fazendeiros.	O	STF	concedeu	a	 liminar	e	suspendeu	a	retirada	dos
fazendeiros	 até	 que	 o	 mérito	 das	 ações	 que	 contestavam	 a	 legalidade	 da
demarcação	fosse	julgado	pela	Corte.

Foi	 nesse	 contexto	 que	 o	 então	 Senador	 por	 Roraima,	 Augusto	 Afonso
Botelho	 Neto,	 ingressou	 com	 uma	 Ação	 Popular	 em	 face	 da	 União	 –
denominada	 Petição	 3388	 –	 pleiteando	 a	 declaração	 de	 nulidade	 da	 Portaria



534/05	 emitida	 pelo	Ministério	 da	 Justiça.	 O	 objetivo	 da	 ação	 era	 questionar
tanto	a	validade	da	Portaria	quanto	a	do	Decreto	presidencial	que	homologava	a
demarcação.	 A	 ação,	 sob	 a	 relatoria	 do	Ministro	 Ayres	 Britto,	 começou	 a	 ser
julgada	em	2008.	O	voto	do	Ministro	Ayres	Britto	foi	pela	demarcação	contínua,
sendo	 acompanhado	 por	 mais	 nove	 ministros.	 Entre	 os	 ministros	 que
acompanharam	 o	 voto	 do	 Relator,	 o	 Ministro	 Menezes	 Direito	 não	 apenas
sustentou	 a	 validade	 da	 Portaria	 e	 do	 Decreto	 presidencial	 como	 também,	 de
forma	 discricionária,	 produziu	 18	 condicionantes	 como	 uma	 verdadeira
legislação	sobre	demarcação.

Após	 a	 maioria	 dos	 ministros	 se	 posicionarem	 a	 favor	 da	 demarcação
contínua,	 foram	 apresentados	 sete	 Embargos	 de	 Declaração	 pedindo
esclarecimentos	 sobre	 a	 decisão.	 A	 Procuradoria-Geral	 da	 República,	 por
exemplo,	questionou	a	validade	das	condicionantes	incorporadas	ao	acórdão	da
Petição	 3388.	 O	 novo	 Relator	 da	 ação,	 Ministro	 Roberto	 Barroso,	 negou
provimento	 aos	 Embargos	 da	 PGR,	 não	 sendo	 acompanhado	 apenas	 pelos
ministros	Joaquim	Benedito	Barbosa	Gomes	e	Marco	Aurélio	Mello.	O	voto	do
Ministro	 Roberto	 Barroso	 definiu	 que	 as	 19	 condicionantes	 não	 eram
vinculantes,	 e	 que	 elas	 poderiam	 ser	 seguidas	 apenas	 como	 uma	 diretriz	 para
outros	casos.	Desse	modo,	o	STF	reconheceu	a	validade	da	Portaria	e	do	Decreto
que	homologaram	a	reserva	Raposa	Serra	do	Sol.

2.	 A	DECISÃO
O	 Relator	 da	 Petição	 3388,	 Ministro	 Ayres	 Britto,	 iniciou	 seu	 voto

destacando	 que	 toda	 demarcação	 de	 terras	 indígenas	 se	 faz	 por	 meio	 de	 um
processo	 administrativo	 disciplinado	 pela	 Constituição,	 pela	 Lei	 6001/73
(Estatuto	do	Índio)	e	pelo	Decreto	1775/96.	De	acordo	com	a	Constituição	e	com
todas	 as	 demais	 disposições	 normativas	 que	 tratam	 da	 matéria,	 as	 fases	 do
processo	 demarcatório	 devem	 passar	 por:	 I)	 identificação	 e	 delimitação
antropológica	 da	 área;	 II)	 declaração	 de	 posse	 permanente	 emitida	 pelo
Ministério	 da	 Justiça;	 III)	 assentamento	 físico	 dos	 limites	 da	 área;	 IV)
homologação	 da	 reserva	 por	 meio	 de	 Decreto	 presidencial;	 V)	 registro	 no
Cartório	 de	 Imóveis	 e	 na	 Secretaria	 do	 Patrimônio	 Público.	 Nesse	 sentido,	 o
Ministro	 afirma	 que	 “[...]	 somente	 à	 União	 compete	 instaurar,	 sequenciar	 e
concluir	formalmente	o	processo	demarcatório	das	terras	indígenas,	tanto	quanto
efetivá-lo	 materialmente”.	 Sendo	 assim,	 após	 destacar	 que	 todos	 esses
procedimentos	haviam	sido	respeitados	pelo	Poder	Executivo,	o	Ministro	Ayres
Britto	reconheceu	a	validade	tanto	da	Portaria	quanto	do	Decreto	presidencial	da
demarcação	da	Raposa	Serra	do	Sol.

O	 Relator	 também	 ressaltou	 que	 não	 houve	 qualquer	 violação	 ao
contraditório	 ou	 à	 ampla	 defesa,	 já	 que	 as	 duas	 situações	 jurídicas	 ativas	 no



processo	puderam	exercitar	plenamente	 seus	direitos.	O	Ministro	 recordou	que
os	 trabalhos	de	demarcação	da	Raposa	Serra	do	Sol	haviam	sido	 iniciados	 em
1977,	“tempo	mais	que	suficiente	para	que	todas	as	partes	e	demais	interessados
se	habilitassem	no	procedimento	e	ofertassem	eventuais	contraditas	[...]”,	sendo
que	 em	 nenhuma	 etapa	 do	 processo	 foi	 negado	 o	 ingresso	 dos	 interessados.
Além	dos	fazendeiros	e	dos	representantes	das	comunidades	indígenas,	o	Estado
de	Roraima	 teve	 sua	participação	garantida	no	grupo	de	 trabalho	da	Fundação
Nacional	do	Índio	(Funai).

Com	 base	 na	 razoabilidade,	 os	 fazendeiros	 alegaram	 que	 a	 demarcação
privilegiava	 absolutamente	 o	 princípio	 da	 tutela	 do	 índio,	 que	 o	 Estado	 seria
afetado	economicamente	pela	retirada	dos	produtores	de	arroz	e	que	a	segurança
nacional	 certamente	 seria	 afetada.	 Com	 uma	 maioria	 de	 dez	 votos,	 o	 STF
reconheceu	a	validade	da	Portaria	534/05	editada	pelo	Ministério	da	Justiça	e	do
Decreto	 presidencial	 que	 homologou	 a	 demarcação	 contínua	 da	 terra	 indígena
Raposa	Serra	do	Sol,	em	contraposição	aos	interesses	dos	fazendeiros.	Além	do
reconhecimento	da	validade	dos	 atos	oriundos	do	Poder	Executivo,	 o	Ministro
Menezes	Direito	 apresentou	uma	diretriz	 política,	 com	pretensão	 sumular	 para
outros	casos,	de	como	deveria	ocorrer	a	demarcação	da	Raposa	Serra	do	Sol.	De
acordo	com	o	Ministro	Menezes	Direito:

1	–	O	usufruto	das	riquezas	do	solo,	dos	rios	e	dos	lagos	existentes	nas
terras	 indígenas	 pode	 ser	 suplantado	 de	 maneira	 genérica	 sempre	 que
houver	como	dispõe	o	artigo	231	(parágrafo	6º,	da	Constituição	Federal)
o	interesse	público	da	União	na	forma	de	Lei	Complementar;
2	–	O	usufruto	dos	índios	não	abrange	a	exploração	de	recursos	hídricos
e	 potenciais	 energéticos,	 que	 dependerá	 sempre	 da	 autorização	 do
Congresso	Nacional;
3	–	O	usufruto	dos	índios	não	abrange	a	pesquisa	e	a	lavra	de	recursos
naturais,	que	dependerá	sempre	de	autorização	do	Congresso	Nacional;
4	–	O	usufruto	dos	 índios	não	abrange	a	garimpagem	nem	a	faiscação,
dependendo-se	o	caso,	ser	obtida	a	permissão	da	lavra	garimpeira;
5	–	O	usufruto	dos	índios	fica	condicionado	ao	interesse	da	Política	de
Defesa	 Nacional.	 A	 instalação	 de	 bases,	 unidades	 e	 postos	militares	 e
demais	intervenções	militares,	a	expansão	estratégica	da	malha	viária,	a
exploração	de	alternativas	energéticas	de	cunho	estratégico	e	o	resguardo
das	 riquezas	de	 cunho	estratégico	 a	 critério	dos	órgãos	 competentes	 (o
Ministério	 da	 Defesa,	 o	 Conselho	 de	 Defesa	 Nacional)	 serão
implementados	independentemente	de	consulta	a	comunidades	indígenas
envolvidas	e	à	Funai;
6	–	A	atuação	das	Forças	Armadas	da	Polícia	Federal	na	área	indígena,



no	 âmbito	 de	 suas	 atribuições,	 fica	 garantida	 e	 se	 dará
independentemente	de	consulta	a	comunidades	indígenas	envolvidas	e	à
Funai;
7	–	O	usufruto	dos	índios	não	impede	a	instalação	pela	União	Federal	de
equipamentos	 públicos,	 redes	 de	 comunicação,	 estradas	 e	 vias	 de
transporte,	 além	 de	 construções	 necessárias	 à	 prestação	 de	 serviços
públicos	pela	União,	especialmente	os	de	saúde	e	de	educação;
8	–	O	usufruto	dos	índios	na	área	afetada	por	unidades	de	conservação
fica	restrito	ao	ingresso,	trânsito	e	permanência,	bem	como	caça,	pesca	e
extrativismo	 vegetal,	 tudo	 nos	 períodos,	 temporadas	 e	 condições
estipuladas	 pela	 administração	 da	 unidade	 de	 conservação,	 que	 ficará
sob	 a	 responsabilidade	 do	 Instituto	 Chico	Mendes	 de	 Conservação	 da
Biodiversidade;
9	 –	 O	 Instituto	 Chico	 Mendes	 de	 Conservação	 da	 Biodiversidade
responderá	 pela	 administração	 da	 área	 de	 unidade	 de	 conservação,
também	afetada	pela	terra	indígena,	com	a	participação	das	comunidades
indígenas	 da	 área,	 em	 caráter	 apenas	 opinativo,	 levando	 em	 conta	 as
tradições	 e	 costumes	dos	 indígenas,	 podendo,	para	 tanto,	 contar	 com	a
consultoria	da	Funai;
10	 –	 O	 trânsito	 de	 visitantes	 e	 pesquisadores	 não	 índios	 deve	 ser
admitido	 na	 área	 afetada	 à	 unidade	 de	 conservação	 nos	 horários	 e
condições	estipulados	pela	administração;
11	 –	 Deve	 ser	 admitido	 o	 ingresso,	 o	 trânsito,	 a	 permanência	 de	 não
índios	 no	 restante	 da	 área	 da	 terra	 indígena,	 observadas	 as	 condições
estabelecidas	pela	Funai;
12	 –	O	 ingresso,	 trânsito	 e	 a	 permanência	 de	 não	 índios	 não	 pode	 ser
objeto	de	cobrança	de	quaisquer	tarifas	ou	quantias	de	qualquer	natureza
por	parte	das	comunidades	indígenas;
13	–	A	cobrança	de	tarifas	ou	quantias	de	qualquer	natureza	também	não
poderá	 incidir	 ou	 ser	 exigida	 em	 troca	 da	 utilização	 das	 estradas,
equipamentos	públicos,	linhas	de	transmissão	de	energia	ou	de	quaisquer
outros	 equipamentos	 e	 instalações	 colocadas	 a	 serviço	 do	 público,
tenham	sido	excluídos	expressamente	da	homologação	ou	não;
14	–	As	terras	indígenas	não	poderão	ser	objeto	de	arrendamento	ou	de
qualquer	ato	ou	negócio	jurídico,	que	restrinja	o	pleno	exercício	da	posse
direta	pela	comunidade	jurídica	ou	pelos	silvícolas;
15	–	É	vedada,	nas	terras	indígenas,	qualquer	pessoa	estranha	aos	grupos
tribais	ou	comunidades	 indígenas	a	prática	da	caça,	pesca	ou	coleta	de
frutas,	assim	como	de	atividade	agropecuária	extrativa;



16	 –	Os	 bens	 do	 patrimônio	 indígena,	 isto	 é,	 as	 terras	 pertencentes	 ao
domínio	dos	grupos	e	comunidades	indígenas,	o	usufruto	exclusivo	das
riquezas	 naturais	 e	 das	 utilidades	 existentes	 nas	 terras	 ocupadas,
observado	 o	 disposto	 no	 artigo	 49,	 XVI,	 e	 231,	 parágrafo	 3º,	 da
Constituição	da	República,	bem	como	a	renda	indígena,	gozam	de	plena
isenção	tributária,	não	cabendo	a	cobrança	de	quaisquer	impostos	taxas
ou	contribuições	sobre	uns	e	outros;
17	–	É	vedada	a	ampliação	da	terra	indígena	já	demarcada;
18	–	Os	direitos	dos	índios	relacionados	às	suas	terras	são	imprescritíveis
e	estas	são	inalienáveis	e	indisponíveis.

Ao	 final	 dos	 debates	 sobre	 os	 pontos	 apresentados	 pelo	Ministro	Menezes
Direito,	 ainda	 foi	 acrescentada	mais	 uma	 condicionante:	 “19	–	É	 assegurada	 a
efetiva	 participação	 dos	 entes	 federativos	 em	 todas	 as	 etapas	 do	 processo	 de
demarcação”.1	 Somente	 os	ministros	Marco	Aurélio	 e	 Joaquim	Barbosa	 foram
contrários	 à	 adoção	 dessas	medidas.	Ao	 criticar	 a	 criação	 de	 normas	 abstratas
para	 a	 demarcação,	 o	Ministro	 Joaquim	Barbosa	 afirmou	o	 seguinte:	 “estamos
impondo	dezenove	condições	que	não	faziam	parte	da	demanda.	Que	ouçamos,
então,	 o	 que	 as	 partes	 têm	 a	 dizer	 sobre	 elas”.	Como	 a	maioria	 dos	ministros
decidiu	 de	 maneira	 favorável	 à	 aplicação	 das	 condicionantes,	 o	 Ministro
Joaquim	 Barbosa	 ainda	 protestou:	 “estamos	 analisando	 uma	 questão	 e	 dando
outro	resultado.	Há	uma	coisa	chamada	due	process	of	law,	que	não	está	sendo
respeitada	 por	 essa	 Corte”.	 Em	 contraposição	 às	 críticas	 do	Ministro	 Joaquim
Barbosa,	 o	Ministro	 Gilmar	Mendes	 respondeu	 que	 “não	 me	 parece	 que	 haja
violação.	 Entre	 o	 tudo	 e	 o	 nada	 há	 um	mundo	 possível	 em	 termos	 de	 lógica.
Como	 Corte	 Constitucional,	 temos	 de	 construir	 soluções	 de	 acordo	 com	 a
gravidade	dos	assuntos”.2

Juntamente	com	as	19	condicionantes,	o	Ministro	Menezes	Direito	também
defendeu	 a	 tese	 do	 marco	 temporal,	 ao	 afirmar	 que	 a	 demarcação	 deveria	 se
basear	na	área	ocupada	pelos	índios	em	5	de	outubro	de	1988,	data	em	que	foi
promulgada	a	Constituição	Federal.	Essa	tese	estava	baseada	na	defesa	de	uma
maior	 segurança	 jurídica	 nos	 processos	 de	 demarcação	 e	 procurava	 evitar	 um
retorno	 ad	 infinitum	 nas	 disputas	 por	 demarcação.	 Além	 disso,	 o	 Ministro
defendeu	 uma	 mudança	 na	 sistemática	 aplicada	 pela	 Funai	 nesses	 processos,
evitando,	assim,	que	um	único	antropólogo	se	manifestasse	oficialmente	sobre	a
questão.	Segundo	ele,	o	 ideal	 seria	que	o	 laudo	fosse	assinado	por	pelo	menos
três	 antropólogos,	 o	 que	 evitaria	 que	 um	 ponto	 de	 vista	 eventualmente
preconceituoso	pudesse	prejudicar	o	processo	demarcatório.

O	único	voto	contrário	à	demarcação	contínua	da	Raposa	Serra	do	Sol	foi	do
Ministro	Marco	Aurélio.	O	Ministro	 apontou	 omissões	 processuais	 na	 citação,
indicou	 problemas	 nos	 laudos	 antropológicos,	 mencionou	 os	 títulos	 de



propriedade	dos	fazendeiros	e	indicou	os	possíveis	prejuízos	econômicos	que	o
Estado	 de	Rondônia	 sofreria	 com	 a	 demarcação	 contínua.	O	Ministro	 afirmou
não	 ser	 contrário	 à	 demarcação,	 mas	 advertiu	 que	 “esta	 somente	 pode	 ser	 a
resultante	de	um	devido	processo	legal,	mostrando-se	imprópria	a	prevalência,	a
ferro	e	fogo,	da	óptica	do	resgate	de	dívida	histórica,	simplesmente	histórica	–	e
romântica,	portanto,	considerado	o	fato	de	o	Brasil,	em	algum	momento,	haver
sido	 habitado	 exclusivamente	 por	 índios.	 Os	 dados	 econômicos	 apresentados
demonstram	a	 importância	da	área	para	a	economia	do	Estado,	a	 relevância	da
presença	dos	fazendeiros	na	região”.

Após	a	maioria	dos	Ministros	do	STF	reconhecer	a	validade	da	Portaria	do
Ministério	da	Justiça	e	do	Decreto	presidencial,	em	2013	o	STF	se	manifestou
sobre	os	Embargos	de	Declaração	que	requeriam	maiores	esclarecimentos	sobre
os	 parâmetros	 utilizados	 para	 a	 demarcação	 na	 Raposa	 Serra	 do	 Sol.	 Quem
assumiu	a	 relatoria	do	processo	após	 a	 aposentadoria	do	Ministro	Ayres	Britto
foi	 o	Ministro	Roberto	Barroso.	O	 novo	Relator	 reconheceu	 que	 a	 decisão	 do
STF	 sobre	 a	 Raposa	 Serra	 do	 Sol,	 baseada	 nas	 19	 condicionantes,	 era	 uma
decisão	atípica	e	ousada,	mas	que	ela	se	 fazia	necessária	para	o	caso	concreto.
No	entanto,	o	Ministro	Roberto	Barroso	definiu	que	esta	decisão	não	tinha	efeito
vinculante	para	os	próximos	casos	de	demarcação.

3.	 ANÁLISE
Mais	 uma	 vez,	 o	 STF	 se	 viu	 diante	 de	 uma	 discussão	 política	 e

constitucional	 que	 acabou	 judicializada	 por	 uma	 das	 partes	 envolvidas	 no
conflito	da	Raposa	Serra	do	Sol.	A	Ação	Popular,	movida	pelo	então	Senador	de
Rondônia	 Augusto	 Afonso	 Botelho	 Neto,	 tinha	 como	 objetivo	 questionar	 a
validade	legal	da	Portaria	534/05	e	do	Decreto	presidencial	que	homologaram	a
demarcação.	Algo	normal	num	Estado	de	Direito,	já	que	a	atividade	jurisdicional
pode	ser	provocada	para	esse	tipo	de	atuação.

No	entanto,	o	que	era	para	ficar	restrito	à	análise	da	legalidade	de	dois	atos
praticados	pelo	Executivo	acabou	extrapolando	para	uma	atividade	legislativa	da
Corte	Constitucional,	 que,	 com	a	 justificativa	de	que	 a	demarcação	da	Raposa
Serra	 do	 Sol	 necessitava	 de	 maiores	 esclarecimentos,	 produziu	 19	 normas
abstratas	que	deveriam	orientar	a	execução	da	demarcação.	Nesse	sentido,	como
tenho	 esclarecido	 constantemente	 em	 meus	 trabalhos,	 preocupante	 não	 é	 a
judicialização	em	si,	mas	sim	a	ausência	de	critérios	jurídicos	adequados	quando
o	Judiciário	se	manifesta	sobre	a	matéria	judicializada.

A	obra	legislativa	surgiu	no	voto	do	Ministro	Menezes	Direito	e	depois	foi
aceita	 pela	 maioria	 de	 seus	 pares.	 Com	 base	 nas	 19	 condicionantes,	 o	 STF
assumiu	 a	 condição	 de	 órgão	 político	 responsável	 pela	 mediação	 entre
fazendeiros,	 Estado	 de	 Rondônia	 e	 comunidades	 indígenas.	 Se	 por	 um	 lado



algumas	 das	 condicionantes	 apenas	 lembram	 dispositivos	 constitucionais	 já
existentes	 sobre	 a	 matéria,	 por	 outro	 lado	 outras	 condicionantes	 inovaram
claramente	 na	 definição	 dos	 direitos	 das	 comunidades	 indígenas,	 de	 modo	 a
impor	 uma	 maior	 restrição	 a	 esses	 direitos.	 É	 o	 que	 acontece	 no	 caso	 da
condicionante	17,	que	veta	a	possibilidade	de	ampliação	de	terra	já	demarcada,
ou	nos	casos	das	condicionantes	5	e	6,	que	tratam	da	Política	de	Defesa	Nacional
e	 da	 expansão	 de	 certas	 atividades	 –	 como	 exploração	 de	 alternativas
energéticas,	 resguardo	 de	 riquezas	 e	 expansão	 da	 malha	 ferroviária	 –	 sem
mencionar	qualquer	consulta	aos	interessados.	Diante	dessa	situação,	resta	saber
quem	autorizou	a	Corte	Constitucional	a	legislar	sobre	a	matéria.

O	catálogo	contendo	as	19	condicionantes	é	uma	obra	legislativa	e	não	uma
decisão	 judicial	 limitada	 pela	 Constituição.	 E	 isso,	 certamente,	 tem
consequências	 graves	 para	 o	 funcionamento	 do	 sistema	 político.	 Num	 cenário
dominado	pela	discricionariedade	 judicial,	o	que	vale	em	uma	Constituição?	É
uma	 suposta	 “teoria	 do	 poder”	 que	 vai	 explicar	 e	 permitir	 as	 violações	 do
ordenamento?	Se	a	Constituição	for,	mesmo,	apenas	uma	folha	de	papel,	então,
de	 fato,	 qualquer	 turbulência	 política	 pode	 fragilizá-la.	 Mais:	 qualquer
sociologismo	 ou	 teoria	 do	 poder,	 em	 verdade	 descomprometidos	 com	 a
Democracia,	podem	justificar	um	general	attack	à	Constituição.	A	verdade	é	que
mais	 uma	 vez	 o	 Judiciário	 se	 mostrou	 incapaz	 de	 resistir	 às	 tentações	 do
dualismo	 realidade	 social	 –	 realidade	 normativa.	 Uma	 vez	mais,	 o	 Judiciário
decidiu	corrigir	as	insuficiências	do	Executivo	e	do	Legislativo	por	suas	próprias
apreciações	políticas.

A	 partir	 do	 Direito,	 abrimos	 mão	 de	 várias	 coisas.	 Escolher	 o	 Direito	 é
escolher	que	não	temos	mais	escolhas	–	temos	decisões.	Esse	é	o	grande	ponto.
Decisões	adstritas	ao	e	fundamentadas	no	Direito.	Não	na	moral,	não	na	política,
não	na	economia,	enfim,	não	em	seus	predadores	externos.	O	Direito	exige	um
elevado	grau	de	autonomia,	e	ignorar	a	lei,	cedendo	aos	predadores	externos,	é
um	luxo	ao	qual	os	ministros	do	STF	não	podem	se	dar.

Desde	 a	 Segunda	 Guerra,	 deveríamos	 ter	 aprendido	 bem	 mais	 sobre	 a
importância	 do	 Direito	 numa	 sociedade	 democrática.	 O	 constitucionalismo
contemporâneo	 trouxe	 uma	 espécie	 de	 blindagem	 contra	 o	 “velho”.	 A
Democracia	 passou	 a	 depender	 do	 Direito.	 Cláusulas	 pétreas	 e	 a
institucionalização	da	moral	no	Direito	(cooriginariedade):	eis	os	grandes	trunfos
do	Direito	para	o	enfrentamento	de	(novas)	barbáries.	Daí	as	 teses	de	Ferrajoli
(Constituição	 normativa),	 Konrad	 Hesse	 (força	 normativa	 da	 Constituição)	 e
Canotilho	 (Constituição	 Dirigente).	 Isso	 para	 dizer	 o	 menos.	 Enfim,	 a
Constituição	se	transformou	em	norma.	E	é	nesse	contexto	que	surge	a	jurisdição
constitucional	 (embora	 tenha	 sido	 inventada	 anteriormente)	 como	 modo	 de
assegurar	o	cumprimento	dessa	blindagem.	E	o	Poder	 Judiciário	exsurge	nesse



novo	 paradigma	 com	 uma	 perspectiva	 de	 que	 o	 Direito	 não	 é	 meramente
ordenador,	 como	 no	 Estado	 Liberal;	 tampouco	 é	 promovedor	 no	 sentido
do	Welfare	State;	na	verdade,	ele	é	um	plus	normativo	em	relação	aos	modelos
anteriores,	porque	ele	tem	características	transformadoras.

Desse	modo,	para	se	submeter	a	esse	plus	normativo	da	nova	Constituição,
os	ministros	deveriam	restringir	sua	atuação	somente	à	análise	do	procedimento
administrativo	que	autorizou	a	homologação	da	demarcação.	Esse	era	o	objeto
inicial	 da	 Ação	 Popular,	 e	 não	 o	 estabelecimento	 de	 critérios	 legais	 para
realização	 da	 demarcação.	 Após	 reconhecer	 a	 constitucionalidade	 do
procedimento	 administrativo-demarcatório	 da	 Raposa	 Serra	 do	 Sol	 em	 área
contínua,	 caberia	 ao	 Executivo	 e	 ao	 Legislativo	 definir	 os	 critérios	 legais	 de
qualquer	demarcação.

O	 único	 voto	 contrário	 à	 demarcação	 também	 não	 se	 atentou	 para	 a
necessária	diferença	 entre	 as	 esferas	política	 e	 jurisdicional.	Num	determinado
momento	 de	 sua	 manifestação,	 o	 Ministro	 Marco	 Aurélio	 apelou	 para	 um
argumento	 puramente	 pragmático	 como	 um	 impeditivo	 para	 a	 demarcação,	 já
que,	segundo	ele,	a	produção	agropecuária	dos	fazendeiros	deveria	ser	levada	em
consideração	na	análise	do	caso.	Em	vez	de	uma	 leitura	constitucional	sobre	o
caso,	restringindo	toda	a	sua	análise	ao	verdadeiro	objeto	da	ação,	que	se	tratava
unicamente	da	legalidade	dos	atos	praticados	pelo	Executivo,	o	Ministro	Marco
Aurélio	 apelou	 para	 o	 impacto	 econômico	 da	 demarcação.	 Diante	 disso,	mais
uma	vez	deve-se	 levar	em	conta	o	questionamento	 feito	anteriormente:	caberia
ao	 Judiciário,	 em	 sua	mais	 alta	Corte,	 discutir	 um	 impacto	 econômico	de	uma
política	 pública	 ordenada	 pela	 Constituição?	 Se	 a	 resposta	 for	 sim,	 o	 que
diferencia	os	debates	feitos	dentro	do	Congresso	Nacional	da	discussão	que	deve
ocorrer	no	STF?

Resta	saber	se	uma	análise	econômica	do	Direito	desse	jaez	encontra	algum
respaldo	em	um	 texto	 compromissório-principiológico	como	o	da	Constituição
do	 Brasil.	 Não	 é	 difícil	 de	 perceber	 no	 voto	 do	 Ministro	 Marco	 Aurélio	 um
enfraquecimento	da	força	normativa	da	Constituição,	mormente	naquilo	que	se
pode	denominar	“resgate	das	promessas	 incumpridas	da	modernidade”.	Refira-
se,	 por	 derradeiro,	 que	 a	 análise	 econômica	 do	 Direito	 fragiliza	 sobremodo	 a
autonomia	do	Direito.	Nesse	sentido,	parece	não	haver	dúvida	de	que	o	Direito
exsurgido	 do	 paradigma	 do	 Estado	 Democrático	 de	 Direito	 deve	 ser
compreendido	 no	 contexto	 de	 uma	 crescente	 autonomização,	 alcançada	 diante
dos	 fracassos	 da	 falta	 de	 controle	 da	 e	 sobre	 a	 política	 (aqui	 compreendida
também	a	economia).	A	Constituição,	nos	moldes	construídos	no	interior	daquilo
que	 denominamos	 constitucionalismo	 social	 e	 compromissório,	 é,	 assim,	 a
manifestação	 desse	 (acentuado)	 grau	 de	 autonomia	 do	 Direito,	 devendo	 ser
entendido	 como	 a	 sua	 dimensão	 autônoma	 ante	 as	 outras	 dimensões	 com	 ele



intercambiáveis,	como,	por	exemplo,	a	política,	a	economia	e	a	moral.	No	fundo,
a	análise	econômica	do	Direito	se	insere	no	conjunto	de	discursos	predadores	do
Direito	(e	de	sua	autonomia),	ao	lado	da	política	e	da	moral.

Como	a	maioria	dos	ministros	do	STF	confirmou	a	demarcação	homologada
pelo	 Executivo	 e	 entendeu	 que	 as	 19	 condicionantes	 deveriam	 ser	 aplicadas,
foram	apresentados	diversos	Embargos	de	Declaração.	A	relatoria	no	julgamento
dos	 recursos	 coube	 ao	 Ministro	 Roberto	 Barroso.	 Em	 seu	 voto,	 o	 Relator
entendeu	 que	 as	 19	 condicionantes	 deveriam	 ficar	 restritas	 ao	 caso	 da	Raposa
Serra	do	Sol.	No	entendimento	do	Ministro	Roberto	Barroso,	apesar	de	o	STF	ter
gerado	um	precedente	jurisprudencial	importante	com	as	condicionantes,	mesmo
assim	elas	não	teriam	efeito	vinculante.	Segundo	ele,	“Foi	uma	decisão	atípica	e
ousada.	Até	nem	acho	que	esse	deva	ser	o	padrão,	mas	se	o	tribunal	não	tivesse
feito	como	fez,	a	decisão	não	seria	cumprida”.3

Com	essa	declaração,	o	Ministro	Roberto	Barroso	estranhamente	reconheceu
um	dos	maiores	vícios	atuais	na	atuação	do	Poder	Judiciário:	a	excepcionalidade.
Ao	mesmo	 tempo	 em	que	 pontua	 o	 caráter	 exótico	 das	 19	 condicionantes,	 ele
ainda	assim	defende	que	a	excepcionalidade	era	necessária	no	caso	concreto.	E
isso	 é	 um	 problema	 sério.	 Do	 Direito	 sempre	 se	 espera	 segurança	 jurídica	 e
previsibilidade.	Se,	em	certas	situações,	o	Judiciário	se	sente	autorizado	a	agir	na
exceção,	cai	por	terra	uma	das	principais	conquistas	do	constitucionalismo,	que	é
a	exigência,	existente	no	Estado	de	Direito,	de	que	todo	o	exercício	do	poder	seja
sempre	constitucionalmente	 limitado.	Lembro	que	o	Estado	de	Exceção	ocorre
quando	alguém	com	poder	põe	o	Direito	que	acha	adequado	para	aquele	–	e	cada
–	caso.	Afinal,	o	soberano	é	aquele	que	decide	sobre	o	Estado	de	Exceção,	diz
Carl	Schmitt.	O	soberano,	que	decide	no	Estado	de	Exceção,	dá	às	palavras	o
sentido	 que	 quer.	 Foi	 por	 isso	 que	 a	 ex-vice	 Procuradora-Geral	 da	 República,
Deborah	Duprat,	assinalou	que

o	 princípio	 democrático	 da	 separação	 de	 poderes	 impõe	 limites	 para	 a
atividade	 normativa	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 que	 foram
ostensivamente	 ultrapassados	 no	 caso.	 Na	 hipótese,	 sem	 nenhuma
discussão	prévia,	foram	estabelecidas	linhas	gerais	de	conduta	em	temas
complexos.	 Tal	 procedimento	 viola	 não	 apenas	 as	 regras	 legais
concernentes	 aos	 limites	 objetivos	 e	 subjetivos	 da	 coisa	 julgada,	 como
fere	 de	 morte	 os	 princípios	 democráticos	 da	 separação	 de	 poderes
segundo	 os	 quais	 cabe	 ao	 legislador	 a	 prerrogativa	 de	 expedir	 normas
gerais	e	abstratas	de	conduta.

No	entanto,	o	Ministro	Roberto	Barroso	respondeu	que
Na	esteira	da	proposta	do	Ministro	Menezes	Direito,	a	maioria	entendeu
que	não	 era	 possível	 pôr	 fim	 ao	 conflito	 fundiário	 e	 social	 que	 lhe	 foi
submetido	sem	enunciar	os	aspectos	básicos	do	regime	jurídico	aplicável



à	área	demarcada.	Nesse	sentido,	as	condições	integram	o	objeto	do	que
foi	 decidido	 e	 fazem	 coisa	 julgada	 material.	 Isso	 significa	 que	 a
incidência	 das	 referidas	 diretrizes	 na	 Reserva	 da	 Raposa	 Serra	 do	 Sol
não	poderá	ser	objeto	de	questionamento	em	outros	processos.

O	que	o	Ministro	afirmou	é	que	a	Corte	está	autorizada	a	atuar	como	órgão
legislativo	 em	 casos	 que	 necessitem	 da	 enunciação	 de	 aspectos	 básicos	 do
regime	jurídico	para	a	solução	de	um	caso	concreto.	Todavia,	cabe	indagar:	onde
está	essa	autorização	na	nossa	Constituição?	Como	preservo	nas	minhas	análises
e	reflexões	 jurídicas	um	conservadorismo	institucional	em	defesa	do	Estado	de
Direito,	 confesso	 que	 essa	 livre	 criatividade	 do	 Judiciário	 sempre	me	 assusta.
Principalmente	quando	ela	se	manifesta	por	meio	de	ministros	do	STF,	que	ora
se	dizem	defensores	da	letra	da	lei,	ora	abandonam	a	mesma	letra	da	lei	para	se
jogarem	nos	braços	da	discricionariedade.

O	 problema	 é	 que,	 no	 plano	 de	 decisões	 ativistas,	 estas	 podem,
teleologicamente,	 conter	um	percentual	de	acerto.	Com	efeito,	 apesar	da	Corte
ter	acertado	na	demarcação	da	Raposa	Serra	do	Sol,	cumprindo	desse	modo	com
o	que	ordena	a	Constituição	em	matéria	de	políticas	públicas	destinadas	à	defesa
das	 comunidades	 indígenas,	 cometeu	 diversos	 erros	 ao	 longo	 do	 julgamento.
Como	 referido,	 isso	 mostra	 que,	 por	 vias	 erradas,	 às	 vezes	 o	 Judiciário	 pode
chegar	 a	 algumas	 posições	 corretas.	 No	 entanto,	 os	 erros	 ocorridos
nesses	 julgamentos	 têm	 consequências	 práticas	 que	 vão	 muito	 além	 do	 caso
concreto	analisado.	O	que	permanece,	para	além	de	alguns	acertos	no	mérito,	é	o
entendimento	 de	 que	 a	 decisão	 judicial	 pode	 ser	 feita	 a	 partir	 de	 um	 certo
sociologismo	jurisprudencial,	estando	o	magistrado	sempre	autorizado	a	ir	muito
além	 do	 Direito	 para	 se	 manifestar	 no	 âmbito	 de	 sua	 atividade	 jurisdicional,
desde	 que	 a	 realidade	 social	 assim	 exija.	 A	 longo	 prazo,	 isso	 sempre	 é
problemático,	 ocasionando	 a	 hipertrofia	 de	 um	 dos	 Poderes	 e	 até	mesmo	 uma
certa	acomodação	nos	outros	dois.	Desse	modo,	assim	como	o	Presidencialismo
de	coalizão	fragiliza	a	democracia,	a	não	resistência	do	Judiciário	–	em	especial
a	 Suprema	 Corte	 –	 às	 pressões	 de	 grupos	 e	 instituições,	 pode	 acarretar	 uma
espécie	de	Judiciariocracia	de	coalizão.

1STF	impõe	19	condições	para	demarcação	de	terras	indígenas.	Supremo	Tribunal	Federal,	19	de	mar.
2009.	 Disponível	 em:	 <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=105036>.
Acesso	em:	30/03/2018.
2Para	mais	detalhes	sobre	os	debates	entre	as	19	condicionantes,	ver:	HAIDAR,	Rodrigo.	Supremo	Fixa
diretrizes	 para	 demarcação	 de	 terras.	 Consultor	 Jurídico,	 São	 Paulo,	 2009.	 Disponível	 em:
<https://www.conjur.com.br/2009-mar-19/supremo-fixa-diretrizes-demarcacao-terras-indigenas>.



3CANÁRIO.	Pedro.	Decisão	da	Raposa	Serra	do	Sol	não	tem	efeito	vinculante.	Consultor	Jurídico,	São
Paulo,	 2013.	 Disponível	 em	 <https://www.conjur.com.br/2013-out-23/decisao-raposa-serra--sol-nao-
cria-normas-abstratas-define-stf>.

	



Capítulo	11
ADPF	153	–	A	LEI	DA	ANISTIA	E	O

ESQUECIMENTO	FORÇADO:	UM	CASO
EMBLEMÁTICO	DE	UMA	LEI	ANTERIOR	À

CONSTITUIÇÃO	E	SUA	EQUIVOCADA
RECEPÇÃO

1.	 RESUMO	DO	CASO
Já	no	início	da	era	pós-Constituição	de	1988,	uma	questão	necessariamente

tinha	que	ser	examinada.	Leis	anteriores	à	Constituição	podem	ser	inquinadas	de
inconstitucionais	ou	são	apenas	(não)	recepcionadas?	No	dia	14	de	setembro	de
1989,	 o	 STF	 foi	 invocado	 pela	 Federação	 Nacional	 dos	 Estabelecimentos	 de
Ensino	–	Fenen,	 em	sede	de	ação	direta	de	 inconstitucionalidade	 (ADI	2,	para
que	declarasse	inconstitucionais	dispositivos	legais	–	arts.	1º	e	3º	do	Decreto-lei
532,	de	1969,	e	arts.	2º,	3º,	4º	e	5º	do	Decreto-lei	95.921,	de	abril	de	1988	–	em
condição	pretérita	ao	parâmetro	constitucional	de	88,	e	que,	por	sua	vez,	estavam
em	total	consonância	com	a	Constituição	Federal	em	vigor	à	época.	Decidiu	o
STF,	quanto	à	questão	material,	por	maioria	dos	votos	–	com	divergência	aberta
pelo	Ministro	Sepúlveda	Pertence	–	negar	reconhecimento	ao	pedido	feito.

O	 fundamento	 da	 posição	 majoritária,	 em	 muito	 sustentada	 no
posicionamento	de,	já	à	época	ex-Ministro,	Nunes	Leal,	repousa	em	Kelsen,	para
quem	grande	parte	da	velha	ordem	jurídica	“permanece	válida,	dentro	do	marco
da	 nova	 ordem	 que	 se	 impôs”.	 Entretanto,	 diz	 o	 mestre	 de	 Viena,	 a	 frase
“permanece	válida”	não	oferece	uma	descrição	 adequada	do	 fenômeno.	O	que
não	 muda	 é	 apenas	 o	 conteúdo	 de	 tais	 normas,	 mas	 se	 altera	 a	 sua	 razão	 de
validez.	 Se	 certas	 leis	 promulgadas	 sob	 a	 égide	 da	 Constituição	 anterior
“continuam	 sendo	 válidas”	 sob	 a	 Constituição	 nova,	 isso	 é	 possível	 porque	 a
nova	 Constituição	 lhes	 confere	 validez,	 seja	 expressa,	 seja	 tacitamente.	 O
fenômeno	é	um	caso	de	recepção,	porque	a	nova	ordem	recebe	a	“velha”	lei.

Muito	embora	a	clareza	do	pensamento	kelseniano,	no	sentido	de	que	a	nova
ordem	 constitucional	 constitui	 novo	 topos	 de	 validade,	 sendo	 que	 velhas	 leis
podem	ser	adotadas	(ou	não)	pela	nova	ordem,	o	Ministro	Sepúlveda	Pertence,
que	liderou	a	minoria,	buscou	também	no	pensamento	kelseniano	a	sustentação



de	 sua	 tese	 a	 favor	 da	 possibilidade	 da	 declaração	 formal	 da
inconstitucionalidade	 de	 leis	 anteriores	 à	 Constituição.	 Diz	 o	 Ministro,	 no
alentado	 voto,	 que,	 na	 prática,	 leis	 anteriores	 à	 Constituição	 são	 novadas,
deixando	 de	 ser	 as	mesmas,	 citando,	 para	 tanto,	magistério	 de	 Jorge	Miranda.
Especificamente,	 diz	 Pertence:	 “Escuse-me	 o	Tribunal	 a	 digressão	 teórica.	 Ela
me	 pareceu	 necessária	 para	 firmar	 que,	 na	 perspectiva	 da	 nova	 ordem
constitucional,	sejam	as	normas	recebidas,	porque	compatíveis,	sejam	as	normas
repelidas,	 porque	 inconciliáveis	 com	 a	 lei	 fundamental,	 superveniente,	 todo	 o
Direito	ordinário	anterior,	enfim,	é	tratado	como	se	a	data	de	sua	vigência	fosse	a
mesma	da	Constituição,	tanto	quanto	esta	o	receba,	quanto	o	repila.	Sublinhe-se
a	observação	de	Kelsen	de	que	é	a	nova	ordem	que	‘põe	em	vigor’,	quando	as
recebe,	as	normas	de	conteúdo	idêntico	às	preexistentes.	Daí	ser	a	recepção	um
procedimento	 abreviado	 de	 legislação”.	 Observa-se,	 pois,	 que	 o	 mesmo
argumento	kelseniano	foi	usado	em	favor	das	duas	teses.

A	 complexidade	 do	 caso	 e	 da	 temática	 envolvida	 exige	 um	 necessário
introito.	A	partir	de	abril	de	1964,	inicia-se	no	Brasil	um	regime	ditatorial,	que
durou	 até	1985.	Esse	período	 autoritário	 foi	marcado	por	graves	violações	 aos
direitos	 humanos	 e	 pela	 ampla	 margem	 de	 arbítrio.	 A	 Doutrina	 de	 Segurança
Nacional	funcionou	como	justificação	para	prisões	arbitrárias,	tortura,	abuso	de
poder	e	supressão	da	liberdade	de	expressão.	A	partir	da	década	de	1970,	com	a
economia	 mergulhada	 em	 uma	 crise	 grave,	 a	 oposição	 da	 sociedade	 civil	 e	 a
pressão	 internacional,	 em	 virtude	 do	 desrespeito	 aos	 Direitos	 Humanos,	 a
demanda	pela	anistia	política	passa	a	ocupar	maior	espaço	na	agenda	política	do
País.

Expediente	decisivo	em	momentos	cruciais	da	história,	a	adoção	de	anistias
costuma	cercar-se	de	polêmica,	 inclusive	na	 teoria.	Montesquieu,	por	exemplo,
considerava	 a	 anistia	 um	 instrumento	 oportuno	 e	 politicamente	 eficaz:	 “Esse
poder	que	o	Príncipe	tem	de	perdoar,	executado	com	sabedoria,	pode	ter	efeitos
admiráveis”.1	 Cesare	 Beccaria,	 por	 sua	 vez,	 rejeitava-a	 francamente,	 para	 não
nutrir	 nos	 homens	 a	 esperança	 da	 impunidade.	 “A	 clemência	 [...]	 deveria
permanecer	excluída	de	uma	legislação	perfeita	onde	as	penas	fossem	suaves,	e
regular	e	ativo	fosse	o	método	de	julgar”,	opinou,	em	sua	obra	Dos	delitos	e	das
penas.2

No	 Brasil,	 a	 anistia	 esteve	 presente	 em	 praticamente	 todos	 os	 momentos
importantes	 da	 história	 nacional	 e	 em	 todas	 as	 suas	 fases:	 Colônia,	 Reino,
Império	e	República.	A	 tradição	foi	 inaugurada	com	a	anistia	de	1654,	quando
nativos	e	portugueses	que	colaboraram	com	a	ocupação	holandesa	na	capitania
de	 Pernambuco	 foram	 beneficiados.	 Em	 setembro	 de	 1822,	 no	 que	 viria	 a	 se
tornar	 a	 primeira	 anistia	 depois	 de	 proclamada	 a	 Independência,	 D.	 Pedro
decretou,	de	maneira	parcial	e	pouco	indulgente:



[...]	E	porque	eu	desejo	 sempre	aliar	 a	bondade	com	a	 justiça	e	com	a
salvação	pública,	suprema	lei	das	nações,	hei	por	bem	e	com	o	parecer
do	meu	Conselho	 de	Estado	 ordenar	 o	 seguinte:	 fica	 concedida	 anistia
geral	para	todas	as	passadas	opiniões	políticas	até	a	data	deste	meu	real
decreto,	 excluídos	 todavia	dela	 aqueles	que	 já	 se	 acharem	presos	 e	 em
processo	[...].3

Luís	Alves	 de	Lima	 e	 Silva	 (Duque	 de	Caxias)	 é	 tido	 por	muitos	 como	 o
maior	 defensor,	 na	 história	 brasileira,	 do	 instituto	 jurídico	 da	 anistia.	 Foi	 ele
quem	convenceu	o	imperador	a	assinar,	em	17	de	dezembro	de	1875,	o	decreto
que	anistiou	bispos,	governadores	e	outros	eclesiásticos	das	dioceses	de	Olinda	e
Pará	envolvidos	em	disputa	político-religiosa.4

Em	1930,	o	governo	provisório	de	Getúlio	Vargas	anistiou	“todos	os	civis	e
militares	 que,	 direta	 ou	 indiretamente,	 se	 envolveram	 nos	 movimentos
revolucionários	ocorridos	no	País”.5	Vargas	voltaria	a	recorrer	ao	expediente	em
1945,	para	anistiar	“todos	quantos	tenham	cometido	crimes	políticos	desde	16	de
julho	de	1934”,	enquanto	Juscelino	Kubitschek	entraria	para	a	história	como	o
estadista	da	anistia,	tamanha	era	sua	facilidade	em	conceder	o	benefício.

O	ponto	comum	de	todos	os	países	que	passaram	de	um	regime	autoritário
ou	 período	 de	 guerra	 para	 um	 regime	 democrático	 ou	 pós-conflito	 é	 a
necessidade	 de	 lidar	 com	 o	 legado	 de	 abusos	 contra	 os	 Direitos	 Humanos	 no
Regime	anterior.	Trata-se	da	denominada	“justiça	de	transição”,	que	consiste	em
olhar	 simultaneamente	 para	 o	 passado	 e	 o	 futuro,	 no	 intuito	 de	 evitar	 que	 as
atrocidades	cometidas	se	repitam	nos	próximos	governos.

Como	visto,	o	processo	de	transição	no	Brasil	é	marcado	por	uma	política	de
esquecimento.	 Dezenas	 de	 anistias	 políticas	 foram	 concedidas	 antes	 da
promulgação	 da	mais	 recente,	 em	 1979.	 Nesta,	 os	 militares	 articularam	 a	 sua
saída	de	forma	estratégica,	para	não	responder	pelos	abusos,	nem	pelo	fracasso
de	seu	governo.	Como	resultado	dessa	articulação	podemos	citar	a	aprovação	da
Lei	Falcão,6	 que,	 entre	 outras	medidas,	 proibiu	o	debate	 e	 a	 exposição	oral	 de
propostas	e	críticas	ao	regime	nos	programas	eleitorais	televisivos.	Mais	ainda:
em	1977,	 reformas	 legais	criam	meios	de	a	Arena	manter	presença	majoritária
no	 Congresso,	 apesar	 das	 derrotas	 eleitorais.	 Amplia-se	 a	 representação
parlamentar	do	Norte	e	do	Nordeste	e	 institui-se	a	 indicação	de	senadores	pelo
próprio	governo,	popularmente	chamados	de	“senadores	biônicos”.

A	justiça	de	transição	vem	a	se	concretizar	em	1979	com	a	aprovação	da	Lei
de	Anistia	(Lei	6.683).	Mais	além,	defende-se	que	o	sentido	oficial	dado	a	esta
Lei	 se	 transforma	 no	 principal	 obstáculo	 ao	 avanço	 da	 justiça	 de	 transição.
Durante	a	elaboração	da	Constituição	de	1988,	o	 forte	 lobby	militar	definiu	os
limites	da	discussão	sobre	mudanças	na	Lei	de	Anistia	e	a	sua	recepção	no	novo
ordenamento	 jurídico.	 Durante	 o	 governo	 FHC,	 foi	 o	 momento	 de	 o	 Brasil



reconhecer	as	violações	cometidas	durante	o	 regime	militar	e	criar	a	Comissão
Especial	 de	 Mortos	 e	 Desaparecidos	 Políticos,	 por	 meio	 da	 Lei	 9.140/95,	 e
facilitar	 a	 reparação	 econômica	 aos	 anistiados	 com	 a	 criação	 da	 Comissão	 de
Anistia,	através	da	Lei	10.559/02.

A	 partir	 da	 Lei	 6.683,	 concedeu-se	 anistia	 a	 todos	 quantos,	 no	 período
compreendido	entre	2	de	setembro	de	1961	e	15	de	agosto	de	1979,	cometeram
crimes	políticos	ou,	conexos	com	estes,	crimes	eleitorais,	aos	que	 tiveram	seus
direitos	políticos	suspensos	e	aos	servidores	da	Administração	Direta	e	Indireta,
de	 fundações	 vinculadas	 ao	 poder	 público,	 aos	 Servidores	 dos	 Poderes
Legislativo	e	Judiciário,	aos	Militares	e	aos	dirigentes	e	representantes	sindicais,
punidos	com	fundamento	em	Atos	Institucionais	e	Complementares	(art.	1º).

Quinze	 anos	 de	 ditadura	 militar,	 exílios,	 torturas,	 Congresso	 Nacional
“funcionando”	 sob	 a	 espada	 do	 AI-5,	 o	 mais	 violento	 dispositivo	 “legal”	 já
editado	no	Brasil.	O	Judiciário	estava	proibido	de	examinar	atos	decorrentes	do
AI-5.	A	ditadura	 apenas	 deixava	 aprovar	 no	parlamento	 aquilo	 que	 ela	 queria.
No	Senado,	por	exemplo,	o	regime	tinha	ampla	maioria,	graças	a	dois	terços	de
senadores	 não	 eleitos,	 indicados	 pelas	 assembleias	 legislativas	 dos	 Estados-
Membros	(eram	os	chamados	“senadores	biônicos”7).	Veja-se	a	gravidade:	dois
anos	 antes	 do	 tal	 “acordo	 que	 chancelou	 a	 anistia”,	 fundamento	 do	 voto	 da
maioria	 dos	 ministros,	 o	 Congresso	 havia	 sido	 fechado	 pelo	 então	 Presidente
Geisel	(Pacote	de	abril	de	1977).	Por	isso,	cada	texto	(jurídico	ou	não)	–	e	textos
sempre	 são	 eventos	 –	 deve	 ser	 analisado	 com	 fundamento	 na	 situação
hermenêutica	em	que	é	construído.

Na	 verdade,	 demoramos	 muito	 para	 enfrentar	 essa	 “hermenêutica	 da
acomodação”	em	 relação	ao	alcance	da	Lei	da	Anistia.	Passadas	mais	de	duas
décadas,	parcela	da	comunidade	jurídica	resolveu	olhar	de	frente	o	seu	passado.
Isso	culminou	na	propositura,	pela	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil,	da	Ação	de
Descumprimento	de	Preceito	Fundamental	sob	o	nº	153,	questionando	a	validade
do	 art.	 1º	 da	Lei	 de	Anistia,	 que	 na	 sua	 redação	 atual	 considera	 perdoados	 os
crimes	 de	 qualquer	 natureza	 relacionados	 aos	 crimes	 políticos	 ou	 conexos
praticados	por	motivação	política	no	período	de	2	de	setembro	de	1961	a	15	de
agosto	de	1979.

Por	 determinação	 da	 própria	 Lei	 de	 Anistia,	 consideraram-se	 conexos
aqueles	 crimes,	 de	 qualquer	 natureza,	 relacionados	 com	 crimes	 políticos	 ou
praticados	 por	 motivação	 política	 (§	 1º,	 art.	 1º),	 excetuando-se	 aqueles
relacionados	 à	 “prática	 de	 crimes	 de	 terrorismo,	 assalto,	 sequestro	 e	 atentado
pessoal”	(§	2º,	art.	1º).

O	 pedido	 da	 ADPF	 153	 pretendia	 que	 o	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 desse
interpretação	conforme	a	Constituição	de	1988,8	 de	modo	a	declarar,	 à	 luz	dos
seus	preceitos	fundamentais,	que	“a	anistia	concedida	pela	citada	lei	aos	crimes



políticos	ou	conexos	não	se	estende	aos	crimes	comuns	praticados	pelos	agentes
da	repressão	contra	opositores	políticos,	durante	o	regime	militar”.

A	tese	sustentada	pela	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil	é	que	a	interpretação
da	 Lei	 6.683/79	 que	 estende	 a	 anistia	 aos	 agentes	 públicos	 responsáveis	 por
práticas	 de	 homicídio,	 desaparecimento	 forçado,	 tortura,	 estupro,	 entre	 outras,
viola	 frontalmente	 diversos	 preceitos	 fundamentais	 da	 Constituição	 de
1988.9	Nesse	sentido,	a	interpretação	defendida	considera	que	o	art.	1º,	§	1º,	da
Lei	 6.683/79	 tem	 por	 crimes	 conexos,	 exclusivamente,	 os	 crimes	 comuns,
cometidos	pelos	mesmos	autores	dos	crimes	políticos.

O	 julgamento	da	ADPF	153,	no	STF,	deu-se	em	28	e	29	de	abril	de	2010,
sob	a	relatoria	do	Ministro	Eros	Grau,	e	presidência	do	Ministro	Cezar	Peluso.
Nele	votaram	nove	ministros:	sete	contra	e	dois	a	favor	da	Arguição.	O	primeiro
a	votar,	no	dia	28,	foi	o	Ministro	e	Relator	do	processo,	Eros	Grau,	que,	ao	julgar
improcedente	 a	ADPF,	 foi	 seguido	 por	 seis	 de	 seus	 colegas:	Ministra	Cármen
Lúcia,	Ministro	Gilmar	Mendes,	Ministra	Ellen	Gracie,	Ministro	Marco	Aurélio
e	 Ministro	 Cézar	 Peluso.	 Os	 ministros	 Ricardo	 Lewandowski	 e	 Carlos	 Britto
votaram	a	favor	da	Arguição	de	Descumprimento	de	Preceito	Fundamental,	com
ressalvas.

2.	 A	DECISÃO
O	voto	do	Ministro	Eros	Grau	teve	como	argumento	principal	a	afirmação	de

que	 a	 Lei	 de	 Anistia	 teria	 sido	 fruto	 de	 um	 acordo	 político	 entre	 o	 governo
militar	e	a	oposição	ao	regime.	Segundo	o	Relator,	esse	argumento	se	apoia	na
necessidade	de	uma	 interpretação	histórica	da	Lei	de	Anistia,	ou	 seja,	 atenta	 à
realidade	da	época	em	que	 foi	 editada.	Nesse	contexto,	 considera-a	como	uma
lei-medida,	 pois	 tinha	 como	 objetivo	 disciplinar	 diretamente	 determinados
interesses,	 mostrando-se	 imediata	 e	 concreta.	 É	 por	 meio	 dessa	 interpretação
histórica	que	o	Ministro	corrobora	o	caráter	bilateral	da	anistia.	Considera	que,
naquele	momento	histórico,	era	a	intenção	do	legislador	que	os	crimes	praticados
pelos	 agentes	do	Estado	 fossem	 também	considerados	 crimes	 comuns	 conexos
aos	 crimes	 políticos,	 e,	 portanto,	 anistiados	 pela	 Lei	 6.683/79,	 “o	 legislador
procurou	 estender	 a	 conexão	 aos	 crimes	 praticados	 pelos	 agentes	 do	 Estado
contra	 os	 que	 lutavam	 contra	 o	 Estado	 de	 exceção.	 Daí	 o	 caráter	 bilateral	 da
anistia,	ampla	e	geral”.

No	tocante	aos	crimes	de	tortura,	ponto	sensível	na	discussão	sobre	a	Lei	de
Anistia,	 o	Ministro	Relator	 se	 limitou	 a	 analisá-los	 sob	 a	 luz	 do	 ordenamento
jurídico	 interno,	 afirmando	 a	 impossibilidade	 jurídica	 de	 punição,	 dada	 a
anterioridade	da	 lei	 de	Anistia	 em	 relação	 a	Convenções	 e	 preceitos	 adotados.
Ignora,	 portanto,	 o	 entendimento	 majoritário	 no	 direito	 internacional	 sobre	 o
qual	 a	 tortura	 é	 considerada	 crime	 de	 lesa-humanidade	 e,	 portanto,	 o	 seu



perpetrador	não	pode	 ser	beneficiado	por	 anistia,	 prescrição,	ou	outro	meio	de
exclusão	de	responsabilidade.

Por	 fim,	 o	Ministro	 Relator	 ressalta	 que	 a	 anistia	 concedida	 em	 1979	 aos
crimes	 políticos	 e	 conexos	 foi	 admitida	 na	 Constituição	 de	 1988	 por	meio	 da
mesma	Emenda	Constitucional	(EC	26/85)	que	convocou	a	Assembleia	Nacional
Constituinte,	 em	 1985.	 E	 que,	 por	 vivermos	 em	 um	 Estado	 Democrático	 de
Direito,	 não	 cabe	 ao	 Poder	 Judiciário	 o	 papel	 de	 revisar	 as	 leis,	 pois,	 assim,
estaria	usurpando	a	função	do	Poder	Legislativo.

Foram	seis	ministros	que	apresentaram	argumentos	convergentes	com	o	voto
do	Ministro	 Relator.	 De	 forma	 geral,	 todos	 corroboraram	 com	 a	 interpretação
histórica	 da	 Lei	 de	 Anistia	 defendida	 no	 voto	 do	 Relator,	 assim	 como	 com	 a
ideia	de	que	essa	 lei	é	 fruto	de	um	acordo	ou	pacto	entre	vários	 segmentos	da
sociedade.	 Reforçaram	 a	 importância	 do	 caráter	 amplo	 da	 anistia,	 de	 forma	 a
promover	a	pacificação	social	e	política	naquele	período.

Já	 os	 ministros	 Ricardo	 Lewandowski	 e	 Ayres	 Britto	 votaram	 pela
procedência	 parcial	 da	 arguição,	 excluindo	 do	 alcance	 da	 lei	 de	 Anistia	 os
perpetradores	de	crimes	de	lesa-humanidade.	O	Ministro	Ricardo	Lewandowski
discordou	 da	 ideia	 de	 que	 a	 lei	 de	Anistia	 foi	 editada	 em	meio	 a	 um	 “acordo
tácito”	entre	vários	setores	da	sociedade	e	o	governo.	Ao	contrário,	afirmou	que
essa	 Lei	 nasceu	 em	 meio	 a	 um	 clima	 de	 crescente	 insatisfação	 popular	 e
dissidências	dentro	do	próprio	regime.

Ayres	 Britto,	 de	 outro	 lado,	 criticou	 o	 método	 histórico	 de	 interpretação
defendido	pela	maioria	dos	juízes,	considerando-o	apenas	um	recurso	supletivo	a
que	se	deve	recorrer	em	caso	de	dúvida	sobre	o	texto.	O	que	se	deve	levar	em
consideração	é	a	própria	lei	em	si,	e	não	as	tratativas	da	lei	de	Anistia.	Dito	isso,
afirmou	 que,	 caso	 tenha	 sido	 a	 vontade	 do	 legislador	 estender	 aos	 agentes
repressores	a	anistia,	 tal	benefício	deveria	 ter	sido	explicitado	de	forma	clara	e
sem	 “tergiversação	 redacional”.	 Ressaltou	 que,	 apesar	 de	 a	 EC	 26/85	 ter
explicitado	 o	 conteúdo	 da	 lei	 de	 Anistia,	 de	 forma	 a	 constitucionalizá-la,	 a
interpretação	atual	da	lei	deve	ser	feita	à	luz	da	Constituição	e,	portanto,	impõe-
se	a	exclusão	de	uma	eventual	extensão	da	anistia	aos	crimes	previstos	no	inciso
XLIII	do	art.	5º	da	CF/88	(especificamente,	o	crime	de	tortura).

3.	 ANÁLISE
Agora,	 derrotada	 a	 ação,	 a	 contraposição	 de	 posicionamentos	 vem	 se

acentuando,	na	medida	em	que	não	mais	apenas	se	discute	a	extensão	dos	efeitos
desta	 lei	 (se	 ela	 deve	 ou	 não	 ser	 aplicada	 aos	 torturadores),	 mas	 também	 se
coloca	 em	questão	 –	 e	 isso	 é	 extremamente	 saudável	 em	uma	 democracia	 –	 a
decisão	tomada	pelo	Supremo	Tribunal	Federal.	Mas,	afinal,	em	que	consistem
tantas	oposições	e	como	podem	ser	percebidas?



Qual	teria	sido	(e	continuaria	sendo)	o	alcance	da	Lei	da	Anistia?	Poderia	ela
abarcar	 crimes	 como	 a	 tortura?	 Teria	 sido	 possível	 anistiar	 a	 tortura	 e	 os
torturadores?	Pois,	no	Brasil,	isso	é	possível	(pelo	menos	foi	essa	a	interpretação
dada	 pelo	 STF	 no	 julgamento	 da	 ADPF	 153).	 Para	 entender	 melhor	 essa
problemática,	é	necessário	olhar	pelo	espelho	retrovisor,	o	que	exige	um	esforço
reflexivo	na	tentativa	de	compreender	o	horizonte	de	sentido	no	qual	a	anistia	se
deu.

Antes	de	tudo,	é	preciso	realizar	uma	espécie	de	filtro	acadêmico	e	perceber
que	 algumas	 das	 divergências	 se	 dão,	 principalmente,	 em	 razão	 da	 visão	 de
mundo	de	cada	um.	Isso	significa	que,	em	alguns	posicionamentos,	misturam-se,
inclusive,	as	concepções	pessoais	com	a	análise	jurídica.	Nesse	sentido,	é	preciso
fazer	um	alerta:	estes	tipos	de	manifestações	traduzem-se,	na	verdade,	em	meras
opiniões,	 que,	 em	 um	 contexto	 de	 tomada	 de	 decisão	 individual,	 possuem
relevância	 talvez	 política,	mas	 não	 jurídica.	Ainda	 que	 seja	 impossível	 àquele
que	pretende	dizer	algo	sobre	o	Direito	estabelecer	um	grau	zero	compreensivo,
não	podemos	confundir	a	inexorável	afetação	de	nossas	pré-compreensões	com	a
subjetividade	 arbitrária	 do	 intérprete.	 Como	 já	 defendido	 em	 outras
oportunidades,	 não	podemos	decidir	 “conforme	 a	 nossa	 consciência”.	 Juiz	 não
escolhe.	Juiz	decide.

Desse	modo,	ultrapassado	este	ponto	e	avançando	em	direção	à	perspectiva
jurídica,	 as	 diferenças	 localizam-se	 no	 alcance	 da	 lei	 que	 concedeu	 a	 anistia.
Para	a	maioria	dos	juristas,	não	seria	possível	rediscutir	os	efeitos	da	lei,	porque
isso	violaria	o	princípio	da	reserva	legal,	como	se	a	Lei	de	Anistia	nunca	tivesse
sido	 interpretada,	 fazendo-se	presente	 sempre	na	 sua	“essencial”	e	“originária”
“textitude”.	Postura	nada	surpreendente,	 se	examinarmos	o	modus	operandi	da
dogmática	 jurídica	 brasileira,	 que	 historicamente	 sustentou	 um	 modelo
formalista-positivista	de	interpretação	e	aplicação	do	Direito.

Sem	exageros,	não	se	pode,	é	claro,	negar	o	caráter	 iluminista	e	garantidor
com	que	se	deve	interpretar	o	direito	penal.	O	Estado,	por	óbvio,	é	mais	forte.	E
não	 podemos	 esquecer	 que,	 historicamente,	 o	 “débil”	 tem	 sido	 efetivamente	 o
cidadão	pobre.	Os	membros	das	camadas	dominantes	sempre	estiveram	a	salvo
do	 alcance	 do	 direito	 criminal,	 embora	 atualmente,	 a	 partir	 da	 supressão	 do
devido	processo	penal	(exemplos	disso	são	as	operações	lava	jato	e	correlatos),
esteja	havendo	uma	equiparação	negativa,	isto	é,	os	direitos	de	garantia,	sempre
sonegados	 às	 camadas	 inferiores,	 agora	 também	 são	 negados	 a	 determinados
setores	do	andar	de	cima.

Por	isso,	a	questão	é	saber	quem	é	ou	era	o	débil	e	de	que	tipo	de	Estado	se
está	 a	 falar	 agora	 (Estado	Democrático	 de	Direito),	 sobretudo	 se	 levarmos	 em
conta	que	a	luta	contra	a	ditadura	foi	 travada	em	uma	situação	em	que	havia	o
direito	legítimo	dos	opositores	do	regime	a	lutarem	contra	o	status	quo.	Isto	é:	o



Estado	 dos	 anos	 60-70	 não	 era	 um	 Estado	 de	 Direito;	 logo,	 a	 perspectiva
“cidadão	 versus	 Estado”	 é	 absolutamente	 diferente	 da	 perspectiva	 que	 se	 tem
dessa	relação	em	uma	sociedade	democrática.

Além	disso,	 estabeleceu-se	 a	 tese	de	que	os	 tratados	 internacionais,	 para	 a
corrente	contrária	à	punição	da	 tortura	 (nos	 termos	da	discussão	posta),	não	se
aplicariam	ao	caso	brasileiro.

Afirmo,	assim,	que	a	tese	esgrimida	pela	maioria	de	votos	no	STF	na	ADPF
153	 mostrou-se	 equivocada.	 Isso	 porque	 os	 votos	 majoritários	 apresentam-se
desfocados	 e	 distanciados	 do	 paradigma	 conformador	 da	 sociedade
contemporânea:	 o	 Estado	 Democrático	 de	 Direito	 que,	 naquele	 momento
histórico,	 mesmo	 antes	 da	 Constituição	 de	 1988,	 já	 exigia	 que	 até	 mesmo	 o
direito	 penal	 devesse	 ser	 utilizado	 para	 punição	 das	 violações	 dos	 Direitos
Humanos	e,	portanto,	da	proteção	da	dignidade	humana.

O	STF	aceitou	como	 legítima	a	 interpretação	dada	à	Lei	da	Anistia,	 sob	o
fundamento	 de	 que	 a	 anistia	 surgiu	 de	 um	 pacto	 bilateral	 entre	 oposição	 e
governo.	Com	isso,	implicitamente,	o	STF	reconheceu	que	o	regime	decorrente
do	golpe	militar	 de	 1964	 foi	 um	Estado	de	Direito,	 contrariando,	 assim,	 a	Lei
9.140/96,	que	admitiu	que	todos	os	que	lutaram	contra	a	ditadura,	com	armas	ou
não,	 estavam	 dentro	 do	 direito	 de	 desobediência.	 O	 Supremo	 Tribunal
reconheceu	legítimo	o	“pacto	político”	contido	na	Lei	da	Anistia	de	1979.	Veja-
se,	 nesse	 sentido,	 o	 voto	 do	 Ministro	 Eros	 Grau,	 que,	 à	 época	 da	 ditadura,
notabilizou-se	como	opositor	do	regime,	inclusive	tendo	sido	advogado	do	então
líder	 sindical	Luiz	 Inácio	Lula	da	Silva,	depois	Presidente	da	República	 (entre
2002	 e	 2010).	 Apenas	 dois	 ministros	 (Ricardo	 Lewandowski	 e	 Carlos	 Ayres
Britto)	 votaram	 pela	 procedência	 da	 ADPF,	 por	 entenderem	 que	 a	 anistia	 à
tortura	e	ao	crime	de	 lesa-humanidade	seria	não	apenas	 inconstitucional,	como
também	contrária	ao	direito	 internacional	e	que	a	 tese	da	anistia	bilateral	 seria
falha,	 porque	 a	 anistia	 estaria	 proporcionando	 uma	 anistia	 para	 o	 próprio
Regime.

Interessante	notar	que,	em	termos	hermenêuticos,	os	votos	dos	ministros	do
STF	 basearam-se	 todos,	 inclusive	 os	 dois	 favoráveis	 à	 tese	 da	 punição	 dos
torturadores,	na	velha	metodologia	 jurídica,	 fazendo	uma	mixagem	de	cânones
dos	mais	diversos,	 com	 invocação	principalmente	de	Savigny.	Para	 se	 ter	uma
ideia,	até	mesmo	o	voto	favorável	do	Ministro	Ayres	Britto	baseou-se	no	método
gramatical.	 Disse	 que	 a	 lei	 não	 deixou	 claro	 que	 a	 anistia	 se	 estendia	 a
torturadores.	 Consequentemente,	 pode-se	 concluir	 que,	 para	 o	 Ministro	 Ayres
Britto,	 se	 a	 lei	 tivesse	 explicitado	 essa	 extensão,	 ele	 teria	 votado	 de	 forma
diferente.	Ou	seja,	aqui	aparece	nitidamente	o	velho	exegetismo,	o	que,	no	caso,
mostra-se	contraditório	com	a	invocação	de	Savigny.

O	ponto	 central	 dos	demais	votos	 contrários	baseou-se	no	 “acordo	que	 foi



realizado	 pelos	 dois	 lados”	 (governo	 e	 oposição),	 como	 se	 a	 oposição
parlamentar,	 naquele	 momento	 histórico,	 fosse	 livre	 para	 fazer	 esse	 “acordo”.
Sabemos	 que	 o	 legislador	 brasileiro	 de	 1979	 não	 era	 autônomo,	 atuava	 nos
estreitos	 limites	 fixados	pelo	Poder	militar.	Não	esqueçamos	que	o	Parlamento
fora	fechado	dois	anos	antes,	com	o	Pacote	de	Abril.	As	forças	armadas	agiram,
nesse	 episódio,	 predominantemente	 em	 seu	 próprio	 interesse	 e	 benefício.	 Elas
somente	 consentiram	 em	 deixar	 o	 poder	 com	 a	 garantia	 de	 que	 os	 agentes
militares	 que	 houvessem	 cometido	 crimes	 violentos	 contra	 os	 oponentes
políticos	não	seriam	processados	criminalmente	uma	vez	restabelecido	o	poder
civil.	 Reduzido	 à	 essência,	 é	 esse	 rasteiro	 arranjo	 que	 restou	 denominado
“compromisso	histórico	de	reconciliação	e	pacificação	nacional”.

O	voto	condutor	da	maioria,	da	 lavra	do	Ministro	Eros	Grau,	procurou	ser
mais	 sofisticado	 em	 termos	 de	 Teoria	 do	 Direito.	 Buscou	 fundamentos	 na
hermenêutica	 filosófica,	 invocando	 a	 applicatio	 de	 Gadamer.	 Ocorre	 que	 o
Ministro	Eros	Grau	ignorou	os	pressupostos	centrais	da	hermenêutica	filosófica,
como,	 por	 exemplo,	 a	 distância	 temporal,	 que,	 como	 se	 sabe,	 não	 é	 uma
“inimiga”	e,	sim,	uma	aliada	na	interpretação.	O	Ministro	Eros	Grau	utilizou-se
também	 da	 tese	 da	 relação	 “texto	 e	 norma”,	 de	 Friedrich	 Müller,	 só	 que
igualmente	 olvidou	 que,	 se	 a	 clareza	 da	 lei	 não	 se	 pressupõe,	 também	 não	 se
pode	pressupor	a	sua	obscuridade	(é	que	a	OAB	sustentou	que	a	Lei	da	Anistia
tinha	uma	redação	obscura).	Ou	seja,	o	Ministro	Eros	Grau	não	levou	em	conta
que	sua	conclusão	acerca	do	sentido	da	Lei	da	Anistia	somente	foi	possibilitada
após	30	anos	da	edição	da	Lei,	quando	a	questão	veio	à	 tona	na	esfera	pública
brasileira,	 isto	 é,	 nos	 últimos	 cinco	 anos.	 Só	 recentemente	 é	 que	 foi	 possível
inserir	na	pauta	pública	o	tema	da	punição	aos	torturadores	da	ditadura	militar.	É
isso	que	não	foi	levado	em	conta	pelo	Ministro	Eros	Grau	e	pelos	seis	juízes	que
o	acompanharam	na	votação.

Como	 resultado	 dessa	 decisão	 tem-se	 que,	 hoje,	 a	 decisão	 do	 Supremo
Tribunal	tornou-se	o	principal	obstáculo	à	possibilidade	de	se	buscar	a	punição
daqueles	que	torturaram	e	violaram	os	Direitos	Humanos	no	período	ditatorial.

O	STF	deveria	 ter	 enfrentado	 a	 questão	 sobre	 se	 a	Lei	 da	Anistia,	 no	 que
concerne	 à	 absolvição	 de	 torturadores,	 poderia	 ser	 considerada	 legítima	 e,
portanto,	poderia	ter	sido	aplicada	tábula	rasa,	incluindo	o	crime	de	tortura.	Ao
excluir	 do	 benefício	 aqueles	 que	 foram	 condenados	 pela	 prática	 de	 crimes	 de
terrorismo,	assalto,	sequestro	e	atentado	pessoal,	não	estariam	também	afastando
aqueles	 que	 praticaram	 atos	 de	 tortura?	Nesse	 sentido,	 é	 possível	 dizer,	 como
ponto	 de	 partida,	 que	 nenhuma	 lei	 poderia	 considerar	 a	 tortura	 como	 crime
político,	 implícita	 ou	 explicitamente,	 muito	 menos	 poderia	 ter	 sido	 essa	 a
interpretação	dada	à	Lei	de	Anistia.

Mesmo	 se	 a	 Lei	 explicitamente	 abrangesse	 os	 torturadores,	 já	 de	 pronto



poderia	ser	considerada	 inconstitucional,	ainda	que	–	pasmem	–	essa	avaliação
se	desse	em	face	da	Carta	Política	de	1967-1969,	embora	não	seja	esse	o	ponto	a
ser	 discutido,	 pela	 simples	 razão	 de	 que	 a	 Carta	 de	 1969	 era	 ilegítima,	 assim
como	 a	 de	 1967-1969.	Mas	 mesmo	 diante	 dela,	 a	 anistia	 a	 torturadores	 seria
inconstitucional.	 Afinal,	 o	 art.	 153	 da	 Constituição	 de	 1969	 tinha	 previsão	 de
proteção	aos	Direitos	Humanos.

A	Lei	 concedeu	 anistia	 apenas	 aos	 crimes	 políticos	 e	 a	 estes	 conexos.	Do
mesmo	modo	que	excetuou	da	edição	da	Lei	quando	a	questão	veio	 à	 tona	na
esfera	pública	brasileira,	 isto	é,	nos	últimos	cinco	anos	antes	do	 julgamento	da
ADPF	153.	Só	recentemente	é	que	foi	possível	inserir	na	pauta	pública	o	tema	da
punição	aos	torturadores	da	ditadura	militar.	É	isso	que	não	foi	levado	em	conta
pelo	Ministro	Eros	Grau	e	pelos	seis	juízes	que	o	acompanharam	na	votação.

Como	a	tortura	não	é	crime	político,	não	poderia	ser	alcançada	por	qualquer
lei	ou	Constituição.	Mas,	mais	do	que	isso,	nenhuma	lei	pode	proteger	de	forma
deficiente	 ou	 insuficiente	 os	 Direitos	 Humanos	 fundamentais.	 O	 Estado
Democrático	de	Direito	tem	o	dever	de	proteger	os	direitos	dos	cidadãos,	tanto
dos	ataques	do	Estado	como	dos	ataques	dos	demais	cidadãos.	 Isso	parece	que
ficou	de	fora	da	preocupação	do	Supremo	Tribunal	Federal	quando	do	exame	da
ADPF	153.

No	caso,	a	Lei	da	Anistia,	se	interpretada	no	sentido	de	que	poderia	englobar
a	 tortura,	 violaria	 o	 princípio	 da	 proibição	 de	 proteção	 deficiente	 (ou
insuficiente),	a	Untermassverbot.	O	Estado	deve	proteger	os	Direitos	Humanos
de	 forma	 adequada,	 exigência	 cuja	 autenticidade	 (no	 sentido	 hermenêutico	 da
palavra)	 há	muito	 vigorava	 no	 horizonte	 compreensivo	 do	 final	 da	 década	 de
1970.	Assim,	mesmo	um	acordo	ou	um	pacto	não	podem	acarretar/ratificar	essa
deficiência	 na	 proteção.	 No	 caso	 da	 Lei	 da	 Anistia,	 o	 regime	 militar	 se
autoprotegeu.	Aprovou	uma	lei	para	evitar	que	seus	crimes	fossem	punidos.

Em	termos	hermenêuticos,	uma	lei	pode	ser	nula,	ilegal	ou	inconstitucional,
por	várias	razões.	Se	ela	for	excessivamente	rigorosa,	ela	pode	estar	violando	o
princípio	da	proteção	de	excesso	(Übermassverbot).	É	o	caso,	por	exemplo,	de	o
Brasil	aprovar	uma	lei	prevendo	uma	pena	mínima	de	10	anos	para	quem	furta.
Essa	lei	seria	inconstitucional.	Já	se	a	lei	proteger	de	forma	deficiente	um	bem
jurídico,	ela	pode	ser,	neste	aspecto,	nulificada.

Mas	 veja-se	 o	 caso	 sob	 discussão:	 a	 Lei	 da	 Anistia	 sequer	 necessita	 ser
declarada	nula,	porque,	afinal,	ela	jamais	englobou	os	torturadores.	O	que	é	nulo,
defeituoso	em	termos	jurídicos,	é	a	sua	interpretação	–	e	o	alargamento	de	seus
efeitos.	Em	outras	palavras:	é	dizer	que	a	eficácia	da	Lei	 foi	para	além	de	seu
conteúdo	 semântico	 aceito	 pela	 tradição	 (no	 sentido	 gadameriano	 da	 palavra).
Fizeram	com	a	Lei	da	Anistia	 e	 as	 leis	 subsequentes	o	que	estas	não	previam.
Aqui,	portanto,	não	é	necessário	apelar	para	argumentos	como	“lei	injusta	não	é



lei”	 ou	 o	 argumento	 da	 injustiça	 extrema,	 como	 no	 caso	 da	 invocação	 da
“fórmula	Radbruch”.	Aliás,	 permito-me	dizer:	 em	vez	da	 fórmula	Radbruch,	 é
possível	fazer	uma	melhor	interpretação	das	próprias	leis	da	época.	Não	se	trata
de	corrigir	o	antigo.	Não	se	trata	de	fingir	que	as	pessoas	no	passado	tinham	uma
forma	 de	 descobrir	 a	 injustiça	 da	 lei.	 Elas	 sabiam	 que	 nenhum	 país	 permite	 a
tortura.	Não	se	 trata,	 repito,	de	simplesmente	 reconstruir	o	passado.	O	passado
nunca	 é	 “em	 si”.	 Não	 há	 uma	 essência	 de	 passado.	 Ele	 sempre	 é	 produto	 de
reconstrução	 histórica.	 A	 distância	 temporal,	 como	 diz	 Gadamer,	 não	 é	 um
inimigo	e,	sim,	um	aliado,	um	amigo.

Para	 Gadamer,	 tradição	 e	 autoridade	 não	 precisam	 ser	 mais	 vistos	 como
inimigos	da	razão,	mas	como	algo	que	possibilite	o	encontro	com	a	verdade.	Até
porque	existem	preconceitos	legítimos	e	ilegítimos	e,	convenhamos,	a	prática	de
tortura	não	faz	parte	de	algo	que	podemos	chamar	de	“preconceitos	legítimos”.
Hermeneuticamente,	 pode-se	 afirmar	 que	 a	 distância	 temporal	 trabalha	 como
filtro,	permitindo	o	aparecimento	dos	preconceitos	que	efetivamente	contribuem
para	a	compreensão.

Mesmo	 que	 a	 Constituição	 atual	 seja	 posterior	 à	 Lei	 de	 Anistia,	 isso	 não
significa	 que	 o	 Parlamento	 brasileiro	 poderia,	 à	 época,	 ter	 aprovado	 qualquer
tipo	 de	 lei	 que	 protegesse	 deficientemente	 ou	 insuficientemente	 os	 Direitos
Humanos	 das	 vítimas	 do	 regime	militar.	 Isso	 porque	 os	 limites	 já	 estavam	 lá,
conforme	 se	 pode	 ver	 nos	 Tratados	 Internacionais	 dos	 quais	 o	 Brasil	 era
signatário,	naquela	época.	Logo,	se	o	Brasil	se	comprometeu	a	punir	com	rigor	a
tortura,	 seria	 incoerente	 que	 aprovasse	 uma	 lei	 “inocentando”	 aqueles	 que
praticaram	esse	tipo	de	crime	(que,	insista-se,	não	é	crime	político).

Tão	importante	é	essa	questão	relativa	à	força	dos	tratados	internacionais	na
ordem	interna	que	o	Supremo	Tribunal	Federal,	há	pouco	tempo,	utilizou-se	das
regras	da	Organização	das	Nações	Unidas	de	 tratamento	de	prisioneiros	para	a
regulamentação	 do	 uso	 de	 algemas,	 inclusive	 com	 a	 edição	 de	 Súmula
Vinculante.	Assim,	a	interpretação	–	que	acabou	vencedora	durante	todos	esses
anos	–	de	que	a	Anistia	abrangeu	também	a	tortura	fere	o	princípio	da	proibição
de	proteção	deficiente,	na	sua	combinação	com	o	dever	de	proteção.	E,	para	isso,
já	seria	suficiente	a	Constituição	de	1969	e,	considerando	que	esta	seja	fruto	do
regime	militar,	é	possível	buscar	o	marco	jurídico	na	Constituição	de	1946.

Para	se	entender	melhor,	é	fácil	dar	um	exemplo:	pensemos	em	uma	lei	que
descriminalize	o	homicídio	ou	o	estupro.	Essa	lei	pode	ser	aprovada	por	toda	a
sociedade.	Assim	sendo,	a	interpretação	desta	lei	é	de	competência	de	todos	os
Poderes	 do	 Estado	 –	 Legislativo,	 Executivo	 e	 Judiciário.	 É	 evidente	 que,
fundamentalmente,	 a	 questão	 passa	 pelo	 Poder	 Judiciário,	 como	 ocorreu	 na
Argentina,	 onde	 foi	 declarada	 a	 nulidade	 da	 Lei	 da	 Obediência	 Devida,
exatamente	porque	esta	havia	anistiado	aqueles	que	praticaram	a	tortura.10



Não	 é	 demais	 relembrar	 que,	 para	 o	 caso	 brasileiro,	 a	 Lei	 da	Anistia	 e	 as
subsequentes	não	falaram	em	anistiar	qualquer	ato	de	tortura;	apenas	abrangeram
crimes	 políticos.	 Então,	 é	 possível	 que	 haja	 quem	 questione	 o	 tratamento
diferenciado	 dado	 a	 guerrilheiros	 e	 torturadores.	 Nesse	 ponto,
fundamentalmente,	 há	 algo	 que	 não	 pode	 ser	 esquecido:	 a	 Lei	 9.140/95	 deixa
claro	que	o	Regime	Militar	não	era	um	Estado	de	Direito.	Este	é	o	ponto	fulcral
da	discussão.	E	isso	não	foi	levado	em	conta	no	julgamento	da	ADPF	153.

Para	finalizar,	é	preciso	retomar	e	esclarecer	alguns	pontos:
Primeiro,	 que	 os	 argumentos	 aqui	 apresentados	 vão	 justamente	 na	 direção

oposta	 da	 decisão	 tomada	 pela	 maioria	 dos	 ministros	 do	 Supremo	 Tribunal
Federal,	 que	 julgaram	 improcedente	 o	 pedido	 de	 que	 não	 fosse	 reconhecida	 a
anistia	aos	torturadores.

Segundo,	que	a	discussão	sobre	a	Lei	da	Anistia	é	paradigmática,	porque	faz
parte	 de	 um	 contexto	marcado	 por	 uma	 ruptura	 institucional,	 em	 que	 houve	 a
transição	 para	 um	 regime	 democrático	 e	 a	 exigência	 de	 se	 interpretar	 a
Constituição	de	1969	neste	contexto	paradigmático.

Terceiro,	que	o	ponto	de	partida	para	a	discussão	sobre	“se	a	anistia	deve	ou
não	ser	estendida	aos	 torturadores”	é	compreender	que	 tortura	não	é	um	crime
político,	pois,	antes	de	qualquer	argumento,	a	tortura	viola	os	Direitos	Humanos
desde	sempre.

Quarto,	que	uma	interpretação	que	conceba	tortura	como	crime	político	não
respeita,	portanto,	nem	o	sentido	semântico,	nem	uma	rasa	interpretação	que	leve
em	consideração	a	sistemática	da	própria	lei.

Quinto,	que	é	preciso	ter	uma	leitura	constitucional	da	questão,	no	sentido	de
que	 a	 decisão	 judicial	 não	pode	 ser	 tomada	por	 argumentos	 de	 política	 (ou	de
moral),	mas	de	princípio.	Se	não	for	assim,	a	decisão	será	tudo	–	política,	moral,
econômica	 etc.	 –,	menos	 jurídica.	 E,	 sendo	 assim,	 não	 há	mais	 autonomia	 do
direito,	não	há	mais	direito,	mas	apenas	opiniões	sobre	o	que	seja	o	direito.

Sexto,	que	não	é	equivocado,	mas	necessário,	compreender	a	problemática	à
luz	 do	 paradigma	 contemporâneo.	 Havia	 democracia	 nos	 principais	 países	 do
mundo.	E	havia	um	direito	 internacional	que	vedava	a	 tortura.	Por	 exemplo,	 a
Convenção	Americana	de	Direitos	Humanos	–	Pacto	de	San	José	da	Costa	Rica
–,	de	origem	anterior	a	1979,	ano	da	Anistia,	já	condenava	a	tortura.	Mais	do	que
isso,	a	Declaração	Universal	de	Direitos	Humanos,	de	1948	(art.	5º),	os	Padrões
Mínimos	para	o	Tratamento	de	Prisioneiros,	de	1955,	o	Pacto	Internacional	dos
Direitos	Civis	e	Políticos	(art.	7º),	de	1966,	a	Declaração	pela	Proteção	de	Todas
as	Pessoas	contra	a	Submissão	da	Tortura	ou	a	Qualquer	Forma	de	Tratamento
ou	Punição	Cruel,	Desumana	ou	Degradante,	de	1975,	todos	já	apontavam	para	o
mesmo	 caminho.	 É	 nesse	 sentido	 que	 ganha	 espaço	 a	 proibição	 de	 proteção



deficiente	(Untermassverbot),	no	sentido	de	que	o	Estado	não	poderia	proteger
deficientemente	 a	 um	 dos	 principais	 bens	 jurídicos.	 Pode	 até	 a	 tese
da	Untermassverbot	 receber	críticas	na	contemporaneidade,	principalmente	por
parte	dos	penalistas	de	filiação	mais	liberal-iluminista.	Mas	no	contexto	em	que
se	dá	(ou	que	se	deu)	a	discussão	da	Lei	da	Anistia,	não	resta	dúvida	de	que	o
Estado	tinha	o	dever	de	proteger	os	Direitos	Humanos	e,	por	consequência,	tinha
o	dever	de	punir	com	rigor	a	tortura.

Ao	 não	 punir	 a	 tortura	 –	 porque,	 ao	 fim	 e	 ao	 cabo,	 foi	 isso	 o	 que	 fez	 o
Supremo	 Tribunal	 Federal	 –,	 o	 Estado	 brasileiro	 incorreu	 em	 uma
inconstitucionalidade,	violando	o	princípio	da	proibição	de	proteção	insuficiente.
Aliás,	mutatis	 mutandis,	 foi	 isso	 o	 que	 fez	 a	 Argentina,	 ao	 anular	 a	 Lei	 da
Obediência	Devida.

Sétimo,	 que	 a	 decisão	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 está	 inserida	 em	 um
senso	comum	que	toma	conta	do	Direito,	em	que,	cada	vez	mais,	concedem-se
poderes	 aos	 juízes	 e	 tribunais,	 que	 se	 veem	 livres	 para	 julgar	 da	maneira	 que,
pessoalmente,	consideram	mais	adequada,	ou	utilizando	argumentos	de	política,
ou	“de	razão	de	Estado”.	Foi	o	que	fez	o	Supremo	Tribunal	Federal.	 Isso	 tudo
faz	 parte	 de	 um	 contexto	 de	 ausência	 de	 percepção	 que	 o	 segundo	 pós-guerra
inaugurou	–	um	novo	paradigma	–,	pautado	por	aquilo	que	se	denominou	Estado
Democrático	 de	 Direito,	 que	 exige	 uma	 prestação	 de	 contas	 (a	 que	 chamo
de	accountabillity	hermenêutica)	de	todos	os	Poderes.

Oitavo,	e	numa	palavra	final,	cabe	referir	que	o	ideal	perverso	das	anistias,
sobremaneira	daquelas	que	pretendem	recordar	sua	origem	apenas	na	amnésia	e
não	também	na	anamnese,	e	mais	ainda	daquelas	que	ocorrem	no	interior	de	um
quadro	 de	 forças	 políticas	 favorável	 a	 imposições	 por	 parte	 dos	 perpetradores
dos	 crimes,	 não	 pode	 encontrar	 apoio	 em	 uma	 abordagem	 coerente	 do
esquecimento.	E,	como	bem	complementam	Cattoni	e	Gomes,	na	esteira	de	Paul
Ricoeur,	 não	 há,	 do	 lado	 do	 esquecimento,	 um	 dever	 simétrico	 ao	 dever	 de
lembrar;	não	há	e	não	pode	haver	um	dever	de	esquecer.11

O	que	o	Supremo	Tribunal	Federal	do	Brasil	fez	foi	uma	amnésia.	O	que	a
justiça	de	transição	exigia	era	uma	anamnese	da	história!	Foram	sete	votos	pelo
esquecimento	e	dois	pelo	dever	de	lembrar!	Daí	a	pergunta:	entre	outras	coisas,	o
que	fazer	com	o	testemunho	dado	pela	Presidente	da	República,	Dilma	Rousseff,
no	 ano	 de	 2001,	 quando	 relata	 uma	 seção	 de	 tortura	 sofrida	 em	 Juiz	 de	 Fora,
Minas	 Gerais,	 por	 ocasião	 de	 sua	 prisão	 entre	 1970	 e	 1973?	 A	 Comissão	 da
Verdade,	 instituída	 em	2012,	 determinou	 investigação	 a	 respeito.	Entretanto,	 o
resultado	está	subsumido	à	decisão	do	Supremo	Tribunal	Federal.
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investigação	das	circunstâncias	dos	crimes	contra	os	perseguidos,	 torturados,	desaparecidos,	mortos	e,
por	conseguinte,	a	responsabilização	dos	culpados.
9A	 inicial	 aponta	 alguns	preceitos	 fundamentais	violados,	 como	a	 isonomia	em	matéria	de	 segurança,
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Capítulo	12
A	ADI	4.277,	A	ADPF	132	E	O	CASO	DAS

UNIÕES

HOMOAFETIVAS:	REEDICÃO	DA	FÓRMULA	DE
RADBRUCH	OU	DO	“ENIGMA	DO	DIREITO

RUIM”

1.	 RESUMO	DO	CASO
O	 Governador	 do	 Estado	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 e	 a	 Procuradoria-Geral	 da

República	 interpuseram,	 respectivamente,	 Arguição	 de	 Descumprimento	 de
Preceito	 Fundamental	 (nº	 132)	 e	 Ação	 Direta	 de	 Inconstitucionalidade	 (nº
4.277),	que	foram	sorteadas	para	a	relatoria	do	Ministro	Ayres	Britto.	De	efeito,
a	ADPF	 foi	 recebida	 (e	 conhecida)	 em	 par	 com	 a	ADI,	 dado	 que	 possuíam	 o
mesmo	 tema	 central.	 A	 ADPF	 tinha	 como	 pleito	 a	 aplicação	 da	 “técnica”	 da
interpretação	 conforme	 os	 incisos	 II	 e	 V	 do	 art.	 19,	 mais	 o	 art.	 33,	 todos	 do
Decreto-Lei	220/75	(Estatuto	dos	Servidores	Públicos	Civis	do	Estado	do	Rio	de
Janeiro),	 com	 o	 intuito	 de	 expungir	 interpretação	 desfavorecedora	 da	 união
estável	 de	 servidores	 homoafetivos,	 em	 comparação	 com	 direitos	 conferidos
àqueles	 que	 eram	 detentores	 de	 união	 igualmente	 estável,	 porém	 de	 caráter
heterossexual;	a	ADI,	por	sua	vez,	possuía	a	finalidade	de	conferir	interpretação
conforme	a	Constituição	ao	art.	1.723	do	Código	Civil,	para	fins	de	considerar
juridicamente	válidas	as	uniões	estáveis	de	pessoas	do	mesmo	sexo.

A	PGR	argumentou	no	sentido	de	que	(i)	o	princípio	da	igualdade	impõe	que
todas	 as	 pessoas	 devem	 ser	 tratadas	 pelo	 Estado	 com	 o	 mesmo	 respeito	 e
consideração	 (citando,	 no	ponto,	Ronald	Dworkin),	 de	modo	que	 seria	 preciso
reconhecer	 que	 todas	 as	 pessoas	 possuem	 o	 mesmo	 direito	 de	 formular	 e	 de
perseguir	 autonomamente	 os	 seus	 planos	 de	 vida;	 (ii)	 que	 a	 CF/88	 proíbe
discriminações	 com	 relação	 à	 orientação	 sexual,	 na	 medida	 em	 que,	 além	 do
princípio	 da	 isonomia,	 o	 art.	 3º,	 IV,	 estabelece	 como	 objetivo	 fundamental	 da
República	 a	 promoção	 do	 bem	 de	 todos,	 “sem	 preconceitos	 de	 origem,	 raça,
sexo,	cor,	idade	e	quaisquer	outras	formas	de	discriminação”;	(iii)	que	o	Brasil	é



signatário	do	Pacto	de	Direitos	Civis	e	Políticos	da	ONU	(Decreto	592/92)	que
consagra	 o	 direito	 à	 igualdade	 nos	 seus	 arts.	 2º,	 §	 1º,	 e	 26,	 quando	 trata	 da
proibição	 de	 discriminações;	 (iv)	 que	 argumentos	 contrários,	 fundamentados
religiosamente,	 não	 seriam	 possíveis	 de	 ser	 considerados,	 dado	 que	 isso	 seria
incompatível	com	a	 liberdade	 religiosa	e	a	 laicidade	do	Estado,	conforme	arts.
5º,	 VI	 e	 19,	 I	 da	 CF;	 (v)	 que	 a	 relação	 entre	 o	 reconhecimento	 das	 uniões
homoafetivas	 e	 a	 segurança	 jurídica	 é	 indissociável,	 sendo	 imperioso	 que	 a
jurisprudência	 seja	 conformada	 aos	 fatos	 e,	 por	 fim;	 (v)	 que	 na	 ausência	 de
reconhecimento	 de	 uniões	 estáveis	 homoafetivas	 haveria	 ofensa	 aos	 princípios
da	dignidade	da	pessoa	humana	e	ao	direito	à	liberdade.

2.	 A	DECISÃO
Do	voto	do	Relator,	tem-se	como	fundamentação	principal	que	(a)	o	art.	3º,

IV,	CF	é	explícito	ao	vedar	o	 tratamento	discriminatório	ou	preconceituoso	em
razão	do	sexo	das	pessoas;	 (b)	o	aparato	normativo	de	 leis	e	políticas	públicas
aponta	 para	 a	 aceitação	 do	 pluralismo	 político-cultural,	 sendo	 um	 dos	 valores
explícitos	da	CF,	em	seu	art.	1º,	V;	(c)	do	art.	1º,	III,	extrai-se	que	é	proibida	a
discriminação	 em	 razão	 do	 sexo;	 (d)	 é	 sabido	 que	 o	 século	 XXI	 marca	 a
preponderância	 da	 afetividade	 sobre	 a	 biologicidade	 e,	 se	 se	 as	 pessoas	 de
preferência	 heterossexual	 só	 podem	 se	 realizar	 ou	 ser	 felizes
heterossexualmente,	as	de	preferência	homossexual	seguem	na	mesma	toada:	só
podem	 se	 realizar	 ou	 ser	 felizes	 homossexualmente;	 (e)	 a	 liberdade	 sexual
somente	deixaria	de	 figurar	no	âmbito	de	autonomia	do	 indivíduo	 se	houvesse
enunciação	 igualmente	 constitucional	 em	 sentido	 contrário;	 (f)	 tal	 liberdade,
inclusive,	 “insere-se	 no	 rol	 dos	 direitos	 fundamentais	 do	 indivíduo,	 expressão
que	é	de	autonomia	de	vontade,	direta	emanação	do	princípio	da	dignidade	da
pessoa	humana	e	até	mesmo	‘cláusula	pétrea’,	nos	termos	do	inciso	IV	do	§	4º
do	art.	60	da	CF	e,	por	 fim;	 (g)	o	art.	226,	§	3º,	ao	dispor	que	“para	efeito	da
proteção	 do	 Estado,	 é	 reconhecida	 a	 união	 estável	 entre	 o	 homem	 e	 a	mulher
como	 entidade	 familiar,	 devendo	 a	 lei	 facilitar	 sua	 conversão	 em	 casamento”,
não	pode	ser	interpretado	de	forma	literal,	pois	isso	mataria	o	espírito	da	Carta
Política	de	88.

A	 decisão	 foi	 tomada	 por	 unanimidade,	 utilizando-se	 da	 técnica
denominada	 interpretação	 conforme,	 reconhecendo-se	 que	 o	 art.	 1.723	 do
Código	 Civil	 Brasileiro,	 que	 trata	 da	 união	 estável,	 deve	 ser	 aplicado	 em
observância	(e	conforme)	o	§	3º	do	art.	226	da	Constituição	Federal,	estendendo,
portanto,	 os	 efeitos	 desta	 união	 estável	 também	 para	 os	 que	 se	 enquadrarem
nesta	categoria,	ainda	que	composta	por	casais	do	mesmo	sexo.

3.	 ANÁLISE



O	caso	das	ADIs	 que	 trataram	da	união	homoafetiva	 pode	 ser	 enquadrado
como	 complexo	 ou	 difícil	 (embora	 a	 inadequação	 de	 se	 cindir	 hard	 de	 easy
cases	–	falar	sobre	casos	difíceis	e	fáceis	já	e	um	caso	difícil).	Entretanto,	é	um
exemplo	de	como	o	Judiciário	 tomou	uma	atitude	ativista,	porque	substituiu-se
ao	legislador	ordinário	e	ao	legislador	constituinte.

Evidentemente,	este	é	um	caso	peculiar	e	extremamente	polêmico,	uma	vez
que,	 paradoxalmente,	 uma	 atitude	 ativista	 acabou	 sendo	 transformada	 em	uma
judicialização	da	política,	se	levarmos	em	conta	a	diferenciação	entre	ativismo	e
judicialização;	 o	 primeiro,	 behaviorista	 e,	 o	 segundo,	 contingencial.	 Embora
anteriormente	estejam	 listadas	apenas	as	 razões	da	ADI	proposta	pela	PGR,	as
razões	de	ambas	estão	fundadas	na	violação	de	princípios	constitucionais	(lesão
a	direito)	e	nas	frequentes	denegações	de	direitos	aos	homossexuais.

Antes	 de	 adentrar	 no	 mérito,	 é	 importante	 salientar,	 ainda,	 que	 a	 própria
utilização	da	ADPF	como	mecanismo	apto	a	sanar	a	“omissão	do	legislador”	é
equivocada.1	Isso	porque,	em	casos	de	efetiva	omissão,	o	manejo	adequado	dos
mecanismos	 de	 jurisdição	 constitucional	 aponta	 para	 a	 propositura	 de	 um
mandado	de	injunção	(art.	5º,	LXXI	da	CF).	Ora,	o	mandado	de	injunção	é	ação
de	efeitos	concretos	que	manteria	o	equilíbrio	 institucional	entre	os	poderes	da
república,	 enquanto	 a	ADPF,	 pela	 sistemática	 dos	 efeitos	 da	 decisão,	 faz	 com
que	o	 judiciário	aja	como	se	 legislador	fosse,	criando,	efetivamente,	uma	regra
geral	e	abstrata.	Sem	contar	que,	neste	caso,	a	atuação	do	judiciário	não	atingiria
simplesmente	a	atuação	do	legislador	ordinário,	mas	provocaria	um	rompimento
com	a	própria	ordem	constitucional,	 alterando	 formalmente	o	 texto	do	§	3º	do
art.	226.	De	todo	modo,	mesmo	o	mandamus	injuntivo	–	no	caso	concreto	–	não
teria	espaço	de	aplicação,	pelo	simples	fato	de	que	o	texto	constitucional	aponta
para	o	contrário	da	pretensão.	Afinal,	o	mandado	de	injunção	tem	como	requisito
a	 falta	 de	 regulamentação	 e,	 no	 caso,	 não	 havia	 de	 se	 falar	 nessa	 omissão	 ou
ausência	ou	de	lacuna.	Dito	isso,	passa-se	à	análise	substancial	da	questão.

Havia	dois	posicionamentos	à	época:	o	majoritário	em	termos	de	opiniões	de
juristas	e	associações,	que	se	pode	ver	pela	lista	de	amicus	curiae	que	se	formou.
Sem	 dúvida,	 há	 que	 se	 reconhecer	 que	 os	 defensores	 da	 tese	 vencedora
conseguiram	 convencer	 a	 todos	 os	 ministros	 da	 Suprema	 Corte.	 A	 posição
minoritária	estava	dividida	entre	quem	defendia	uma	posição	mais	ortodoxa	em
termos	de	respeito	ao	texto	constitucional	–	entre	os	quais	estava	eu	–	e	os	que
defendiam	o	 indeferimento	das	ações	por	razões	morais,	ancorados	em	crenças
religiosas.

No	próprio	julgamento	do	STF	ficou	clara,	tanto	nos	argumentos	levantados
pela	 PGR,	 como	 nos	 argumentos	 que	 foram	 utilizados	 pelo	 Ministro	 Ayres
Britto,	 uma	 insatisfação	 com	 o	 modo	 como	 o	 constituinte	 tratou	 a	 questão
política/moral	 das	 uniões	 homoafetivas,	 dado	 que	 a	 totalidade	 dos	 seus



argumentos	recebe	um	verniz	político-moral.	Observemos	alguns	deles	de	forma
mais	detalhada.

De	início,	atentemos	para	o	argumento	de	que	o	art.	3º,	IV,	CF	é	explícito	ao
vedar	 o	 tratamento	 discriminatório	 ou	 preconceituoso	 em	 razão	 do	 sexo	 das
pessoas,	combinado	com	o	argumento	de	que	tal	tratamento	violaria	a	dignidade
da	pessoa	humana	(art.	1º,	III,	CF).	Lendo	o	referido	inciso,	percebe-se	que	ele
estabelece	que	é	um	dos	objetivos	da	República	“promover	o	bem	de	todos,	sem
preconceitos	 de	 origem,	 raça,	 sexo,	 cor,	 idade	 e	 quaisquer	 outras	 formas	 de
discriminação”.	 Disso,	 o	 STF	 concluiu	 que	 o	 não	 reconhecimento	 de	 uniões
homoafetivas	 estaria	 sendo	 “preconceituoso”	 no	 tratamento	 de	 situações
idênticas.

Ocorre	 que	 tal	 argumento,	 assim	 analisado,	 não	 revela	 a	 adequada
compreensão	 da	 questão,	 pelo	 fato	 de	 que	 conferir	 tratamento	 jurídico
diferenciado	 para	 determinada	 situação	 não	 significa,	 por	 si	 só,	 exercício	 de
preconceito.	Ademais,	o	 tratamento	 jurídico	é	diferenciado	pelo	 fato	de	que	as
situações	são	diferentes.

O	argumento	de	que	o	aparato	normativo	de	leis	e	políticas	públicas	aponta
para	a	aceitação	do	pluralismo	político-cultural,	sendo	um	dos	valores	explícitos
da	CF	 em	 seu	 art.	 1º,	V,	 é	 uma	 ampliação	 semântica	 do	 dispositivo.	Extrair	 o
reconhecimento	 de	 uniões	 estáveis	 homoafetivas	 de	 um	 inciso	 que	 diz	 que	 a
República	 tem	 como	 fundamento	 o	 pluralismo	 político	 não	 aparenta	 ser	 uma
leitura	logicamente	coerente.	Aliás,	seria	muito	mais	fácil	sustentar	o	contrário:
já	 que	 a	 República	 tem	 como	 fundamento	 o	 pluralismo	 político,	 as	 decisões
tomadas	por	meio	de	deliberação	política,	 como	o	 caso	 do	 reconhecimento	 de
uniões	estáveis	apenas	entre	homem	e	mulher,	devem	ser	respeitadas	pelo	Poder
Judiciário.	Hermeneuticamente,	faria	muito	mais	sentido.

Também	 foi	 assentado	 que	 o	 século	 XXI	 marca	 a	 preponderância	 da
afetividade	 sobre	 a	 biologicidade.	 Trata-se,	 entretanto,	 de	 argumento	 que	 não
tem	comprovação.	É,	tão	somente,	um	argumento	moral,	utilizado	retoricamente.
Podemos	 com	 ele	 concordar,	 mas	 ele	 não	 pode	 ter	 o	 condão	 de	 superar	 a
Constituição.	 É	 evidente	 que	 todos	 têm	 o	 direito	 à	 felicidade.	 Ademais,	 a
afetividade	vem	sendo	alçada	a	princípio	jurídico,	sem	que	isso,	 todavia,	possa
ser	demonstrado,	na	medida	em	que	sua	aplicação	–	por	falta	de	normatividade	–
acabe	 ficando	 refém	 de	 atitudes	 meramente	 ativistas.	 Os	 exemplos	 são
incontáveis.	E	em	que	medida,	objetivamente,	o	não	reconhecimento	das	uniões
estáveis	estaria	impedindo	tal	direito?	O	ordenamento	jurídico	contestado	apenas
conferiu	um	 tratamento	diferenciado	 à	questão	da	validade	de	 suas	uniões	 sob
uma	perspectiva	estritamente	patrimonial.

De	novo,	a	discussão	no	Supremo	Tribunal	Federal	foi	transferida	do	âmbito
jurídico-constitucional	 para	 o	 âmbito	 moral.	 O	 STF,	 em	 vez	 de	 responder	 à



pergunta:	 “o	 que	 a	 Constituição	 estabelece	 acerca	 das	 uniões	 homoafetivas?”,
respondeu	de	outro	modo.	Ou	seja,	o	STF,	violando	a	Lei	de	Hume,	deduziu,	a
partir	de	como	as	coisas	são,	aquilo	que	as	coisas	devem	ser.

Todo	o	 tempo	 em	que	 esse	 assunto	 esteve	 em	pauta,	 procurei	 ser	 coerente
com	 minhas	 posições	 defendidas	 em	 todos	 os	 assuntos	 que	 envolvem	 a
Constituição.	Sustento	que	um	argumento	moral	não	pode	corrigir	a	Constituição
(por	exemplo,	o	clamor	das	ruas	não	pode	ter	o	condão	de	fragilizar	a	presunção
da	inocência).	Por	isso,	meu	receio	de	que,	se	concordarmos	com	a	moralização
do	Direito	 em	boas	 causas,	 fatalmente	 chegará	 o	momento	 em	que	 a	 correção
moral	virá	para	afetar	direitos	fundamentais	(seriam	as	causas	ruins).	É	preciso,
portanto,	 guardar	 coerência.	 O	 Poder	 judiciário	 delibera	 diariamente	 sobre	 os
mais	 variados	 assuntos	 em	 seus	 processos:	 questões	 políticas,	 morais,
econômicas	 etc.	 Todas	 muito	 delicadas.	 E	 juízes	 não	 são	 filósofos	 políticos,
morais,	sociólogos	etc.,	razão	pela	qual	tais	discussões	não	devem	ser	feitas	em
um	 processo.	 É	 preciso	 registrar:	 é	 a	 Constituição	 (que	 não	 pode	 ser
inconstitucional)	 que	 diz	 “união	 estável	 entre	 o	 homem	 e	 a	 mulher	 como
entidade	familiar,	devendo	a	lei	facilitar	a	sua	conversão	em	casamento”.	O	que
a	 lei	 deve	 facilitar	 é	 a	 conversão	 em	 casamento	 dessa	 relação	 entre	 homem	 e
mulher.	 É	 por	 isso	 que,	 em	 um	 Estado	 Democrático	 de	 Direito,	 mesmo	 que
sejamos	 todos	 a	 favor	 de	 uma	 causa	 –	 e	 quem,	 a	 não	 ser	 fundamentalistas
religiosos	e	políticos	conservadores,	poderia	 ser	 contra?	–	é	necessário	esperar
pelo	Legislador.	Aplicar	o	Direito	quer	dizer	“fazer	 interpretação	com	base	em
argumentos	de	princípio”,	e	não	“por	argumentos	pessoais”	etc.	Portanto,	quando
se	 pergunta	 ao	 Judiciário	 sobre	 alguma	 coisa,	 este	 não	 pode	 responder	 com
argumentos	 pessoais,	 políticos,	 morais	 etc.	 Em	 uma	 democracia,	 não	 se	 quer
saber	 o	 que	o	 juiz	 pensa	 sobre	determinado	 fenômeno;	 o	 que	 ser	 quer	 saber	 é
como	se	pode	alcançar	uma	resposta	a	partir	do	Direito.

É	 por	 isso,	 aliás,	 que	 o	 Direito	 existe.	 As	 discussões	 político-morais	 não
funcionam	sobre	o	mesmo	standard	 de	 racionalidade	 jurídico,	 pois	os	 fins	das
partes	envolvidas	são	totalmente	diferentes.	Discussões	no	âmbito	político-moral
podem	 ficar	 abertas	 (e,	 de	 fato,	muitas	 vezes	 ficam);	 discussões	 jurídicas	 não.
Quando	se	reabre,	dentro	do	próprio	Direito,	tais	discussões,	estar-se-á	entrando
na	seara	do	voluntarismo,	no	mínimo.	Para	fazer	uma	metáfora,	quero	dizer	que
discutir	problemas	ontológicos	no	Direito	equivale	a	secar-se	dentro	da	água.	O
Direito	 existe	 justamente	 para	 dar	 respostas	 para	 problemas	 sem	 que	 se	 tenha
que	adentrar	em	questões	 tão	delicadas	 (âmbito	da	autonomia	do	Direito2);	ou,
como	diz	Shapiro,	e	aqui	o	acompanho,	a	moral	é	uma	doença	que	o	Direito	visa
a	 curar.3	 Esse	 é	 o	maior	 problema,	 na	maior	 parte	 das	 vezes,	 dos	 juristas,	 na
medida	 em	 que	 não	 são	 filósofos	 morais,	 políticos	 ou	 sociólogos.	 Nem
economistas.4	Entretanto,	geralmente,	tendem	a	achar	que	são.



Vale	 mencionar,	 ainda,	 que	 todos	 os	 outros	 argumentos	 levantados	 pelo
Ministro	Ayres	Britto	esbarram	no	mesmo	problema:	o	argumento	da	liberdade,
por	 exemplo,	 isto	 é,	 de	 que	 o	 não	 reconhecimento	 das	 uniões	 homoafetivas
estaria	violando	a	liberdade	dos	casais	homossexuais.	Ora,	os	homossexuais	não
estão	 impedidos	 de	 exercer	 livremente	 as	 escolhas	 sexuais	 que	 mais	 lhes
agradem.	O	que	se	tem,	na	verdade,	é	um	mero	tratamento	jurídico	diferenciado
no	 que	 tange	 às	 questões	 patrimoniais	 desses	 casais.	Disso	 para	 a	 violação	 da
liberdade	 há,	 novamente,	 um	 espaço	 muito	 grande.	 Fica	 fácil	 de	 perceber,
portanto,	que	o	voto	do	Ministro	busca	reabrir	uma	discussão	política	dentro	do
Direito,	na	medida	em	que,	em	última	instância,	está	se	perguntando	pela	justiça
dos	dispositivos	legais	sob	análise.

Isso	não	fica	restrito	ao	STF.	Observando	o	argumento	da	segurança	jurídica,
levantado	 pela	 PGR,	 não	 deixa	 de	 ser	 instigante	 o	 fato	 de	 se	 mencionar	 tal
princípio	 como	 argumento	 autorizador	 da	 medida	 ajuizada	 pela	 Procuradoria-
Geral	 da	 República,	 uma	 vez	 que	 a	 procedência	 da	 ação	 poderia	 gerar	 uma
instabilidade	 institucional	 pela	 fissura	 provocada	 no	 texto	 da	 Constituição
através	de	um	protagonismo	da	Corte	Constitucional.	Afinal,	qual	é	o	limite	da
jurisdição	 constitucional?	 Se	 nem	 uma	 mínima	 entificação	 (limites
hermenêuticos)	 funciona	 como	 limitador,	 o	 que	 impede	 o	 STF	 de	 alterar
“qualquer	preceito	constitucional”?	Em	outras	palavras,	a	(in)segurança	jurídica
mostra-se	 ofendida,	 não	 por	 deixar	 sem	 regulamentação	 legal	 a	 convivência
entre	pessoas	do	mesmo	sexo,	mas,	sim,	no	momento	em	que	a	Corte	altera,	a
pretexto	 de	 um	 “esquecimento	 do	 constituinte”	 (sic)	 ou	 de	 uma	 “descoberta
valorativa”	 (sic),	 ou,	 ainda,	 do	 saneamento	 (incorreto)	 de	 uma
“inconstitucionalidade	 da	 própria	 Constituição”	 (sic),	 o	 texto	 da	 Constituição
como	 se	 Poder	 Constituinte	 fosse,	 gerando	 um	 tipo	 de	 mal-estar	 institucional
gravíssimo,	 tudo	 isso	 sob	 o	 pretexto	 de	 estar	 adequando	 a	 jurisprudência	 aos
fatos.	 De	 todo	 modo,	 há	 fortes	 elementos	 que	 demonstram	 que	 uma	 decisão
desse	quilate	abre	–	e	abriu	–	possibilidades	ilimitadas	de	acirramento	do	papel
invasivo	 do	 Poder	 Judiciário	 –	 em	 especial,	 a	 Suprema	 Corte,	 facilmente
perceptível	em	dezenas	de	julgamentos	posteriores.

E	note-se	que	a	questão	do	reconhecimento	da	união	estável	entre	pessoas	do
mesmo	 sexo	 já	 vinha	 sendo	 discutida	 judicialmente,	 existindo	 decisões	 de
primeira	 e	 segunda	 instância	 sobre	o	 assunto.	Também	nestes	 casos	houve	um
nítido	 excesso	 do	 poder	 judiciário	 no	 sentido	 de	 romper	 com	 o	 texto	 da
Constituição.	 Isso	 é	 um	 sintoma	 de	 uma	 “repristinação	 da	 jurisprudência	 dos
valores”.5	Ora,	sob	pretexto	e	a	despeito	do	texto	da	Constituição	propiciar	um
tecido	 normativo	 “fechado”	 demais,	 setores	 do	 Direito	 pensam	 que	 é	 preciso
“abrir”	 esse	 sentido	 da	 normatividade	 constitucional	 com	 um	 uso	 aleatório	 e
descompromissado	 dos	 princípios	 constitucionais.	 Princípios	 estes	 invocados	 a



partir	 de	 uma	 espécie	 de	 “anemia	 significativa”,	 na	 qual	 a	 grande	 revolução
operada	 pelo	 Constitucionalismo	 Contemporâneo	 –	 não	 esqueçamos	 que	 os
princípios	representam	a	 inserção	do	mundo	prático	no	Direito	–	acaba	por	ser
obnubilada	por	algo	que	se	pode	denominar	pamprincipiologismo.6

Reafirmando	 o	 que	 já	 foi	 mencionado:	 não	 cabe	 ao	 Poder	 Judiciário
“colmatar	 lacunas”	 (sic)	 do	 constituinte	 (nem	 originário	 e	 nem	 derivado),
sobretudo	quando	as	referidas	lacunas	sequer	existem,	já	que	o	art.	226,	§	3º	não
dá	espaço	para	a	interpretação	proposta.	Vale,	inclusive,	reproduzir	o	dispositivo
constitucional	aqui:

Art.	226.	A	família,	base	da	sociedade,	tem	especial	proteção	do	Estado.
§	 3º	 Para	 efeito	 da	 proteção	 do	 Estado,	 é	 reconhecida	 a	 união	 estável
entre	o	homem	e	a	mulher	como	entidade	familiar,	devendo	a	lei	facilitar
sua	conversão	em	casamento.

Ao	permitir	decisões	que,	onde	está	escrito	homem	e	mulher,	reescrevem	o
texto	para	“qualquer	união	afetiva	entre	pessoas”,	estar-se-á	incentivando	a	que	o
Judiciário	“crie”	uma	Constituição	“paralela”	(uma	verdadeira	“Constituição	do
B”),	 estabelecendo,	 a	 partir	 da	 subjetividade	 dos	 juízes,	 aquilo	 que
“indevidamente”	–	a	critério	do	intérprete	–	não	constou	no	pacto	constituinte.

A	resolução	das	querelas	relativas	às	uniões	homoafetivas	deveria	ser	feita	–
enquanto	não	for	emendada	a	Constituição	ou	elaborada	lei	ordinária	(a	exemplo
do	 que	 ocorreu	 na	 Espanha)	 –	 no	 âmbito	 do	Direito	 das	 Obrigações,	 e	 não	 a
partir	do	Direito	Sucessório	ou	do	Direito	de	Família.	Há	limites	hermenêuticos
para	impedir	que	o	Judiciário	se	transforme	em	Legislativo.

Veja-se	que	um	dos	argumentos	utilizados	–	ao	menos	no	plano	retórico	para
justificar	as	referidas	decisões	–	é	o	de	que	o	Judiciário	deve	assegurar	a	união
estável	 (portanto,	 equiparação	ao	casamento)	de	casais	homossexuais	porque	o
Legislativo	não	pretende,	a	curto	prazo,	por	não	dispor	de	“condições	políticas”
para	 tal,	 elaborar	 legislação	 a	 respeito.	Mas,	 convenhamos,	 é	 exatamente	 esse
argumento	que	se	contrapõe	à	própria	 tese:	em	uma	democracia	representativa,
cabe	ao	Legislativo	elaborar	as	leis	(ou	emendas	constitucionais).	Esse	é	o	ônus
do	aludido	pluralismo	político.	O	fato	de	o	Judiciário	–	via	justiça	constitucional
–	 efetuar	 “correções”	 à	 legislação	 (filtragem	 hermenêutico-constitucional	 e
controle	stricto	sensu	de	constitucionalidade)	não	significa	que	possa,	nos	casos
em	 que	 a	 própria	 Constituição	 aponta	 para	 outra	 direção,	 construir	 decisões
“legiferantes”.

Dito	de	outro	modo:	a	Constituição	reconhece	união	estável	entre	homem	e
mulher,	mas	isso	não	significa	que,	por	não	proibir	que	essa	união	estável	possa
ser	 feita	 entre	 pessoas	 do	 mesmo	 sexo,	 a	 própria	 Constituição	 possa	 ser
“colmatada”,	 com	 um	 argumento	 do	 tipo	 “o	 que	 não	 é	 proibido	 é	 permitido”.



Fosse	 assim	 e	 inúmeras	 não	 proibições	 poderiam	 ser	 transformadas	 em
permissões:	por	exemplo,	a	Constituição	de	1988	também	não	proíbe	ação	direta
de	 inconstitucionalidade	 de	 leis	municipais	 face	 à	Constituição	 Federal	 (o	 art.
102,	I,	“a”,	refere	apenas	a	possibilidade	de	arguição	que	trate	de	leis	federais	e
estaduais).	E	nem	por	 isso	 torna-se	possível	 falar	em	ADI	contra	 lei	municipal
em	 sede	 de	 STF.	 Veja-se:	 em	 nome	 do	 “princípio	 democrático”	 ou	 da
“República”,	 os	munícipes	 espalhados	 pelos	 quatro	 cantos	 do	Brasil	 poderiam
alegar	que	“a	Constituição	originária	violou	o	princípio	da	isonomia	e	que	a	falta
de	 um	 mecanismo	 desse	 quilate	 viola	 direitos	 fundamentais”	 etc.	 Não	 nos
olvidemos	que	o	legislador	acabou	resolvendo	esse	problema	–	e	foi	o	legislador
–	a	partir	da	inserção	do	art.	4º	na	Lei	9.882/99,	que	regulamentou	a	ADPF.

Com	efeito,	a	legislação	civil	trata	apenas	da	alteração	do	prenome.	Isso	não
significa,	entretanto,	a	partir	da	máxima	“o	que	não	é	proibido	é	permitido”,	que
o	Judiciário	possa	determinar	a	alteração	do	apelido	de	 família,	na	hipótese	de
alguém	 se	 sentir	 humilhado	 pelo	 sobrenome	 que	 carrega,	 alegando,	 v.g.,	 o
princípio	 da	 dignidade	 da	 pessoa	 humana.	 E,	 registre-se:	 o	 princípio	 da
dignidade	 da	 pessoa	 humana	 não	 pode	 ser	 panaceia	 para	 todos	 os	 males,
mormente	de	“omissões”	(sic)	 do	constituinte:	o	Direito	possui	um	mínimo	de
objetividade,	que	é	o	 texto.	E	em	se	 tratando	do	 texto	da	Constituição,	assume
maior	 relevância	a	máxima	de	que	“devemos	 levar	o	 texto	a	 sério”.	Sem	 texto
não	há	normas;	não	há	normas	sem	textos.

Ainda	 para	 finalizar,	 não	 posso	 deixar	 de	 observar	 um	 último	 ponto:	 pelo
fato	de	que	a	Constituição	já	havia	respondido	à	questão	da	união	homoafetiva,	o
ônus	argumentativo	daqueles	que	pretendiam	dizer	o	contrário	deveria	ser	muito
elevado.	 Buscando	 responder	 tal	 exigência,	 o	 Ministro	 Ayres	 Britto	 acabou
invocando	 alguns	 argumentos	que	 acabaram	 soando	 estranhos,	 em	 face	de	 sua
evidente	natureza	não	jurídica.	Veja-se	que	o	Ministro	procurou	durante	todo	o
seu	 voto	 construir	 uma	 “epistemologia	 do	 amor”,	 questão	 que	 não	 possui
nenhuma	relevância	para	a	resolução	do	problema	jurídico	em	questão.	Em	uma
das	passagens	mais	estranhas	de	seu	voto,	 invocou	um	poema	psicografado	de
Chico	Xavier	(§	34).

Além	 disso,	 passou	 por	 autores	 e	 artistas	 das	mais	 diversas	 áreas,	 sempre
com	 o	 intuito	 de	 falar	 sobre	 a	 questão	 amorosa	 que	 estaria	 em	 jogo.	 Nesse
sentido	 citou	 Platão,	 Nietzsche,	 Descartes,	 Caetano	 Veloso,	 Scheler	 e,	 com
Hegel	(!),	sustentou	que	“há	uma	busca,	da	irrepetível	identidade	individual	que,
transposta	para	o	plano	da	aventura	humana	como	um	todo”.	Ocorre	que	aquilo
que	estava	em	jogo	na	demanda	não	era	o	“amor”,	mas	um	alegado	tratamento
discriminatório	e	não	isonômico	dos	casais	homoafetivos.	A	questão	das	relações
amorosas	entre	seres	humanos	não	estava	em	causa.

É	 claro	 que	 todo	 o	 posicionamento	 até	 aqui	 sustentado	 decorre	 de	 minha



“ortodoxia	constitucional”	e	não	estou	propondo	aqui	um	descumprimento	de	tal
decisão.	 Muito	 pelo	 contrário.7	 A	 família,	 base	 da	 sociedade,	 tem	 especial
proteção	do	Estado	e	para	efeito	da	proteção	deste,	é,	agora,	reconhecida	a	união
estável	 entre	 pessoas	 (não	mais	 somente	 as	 de	 sexos	 distintos)	 como	 entidade
familiar,	devendo	a	lei	facilitar	sua	conversão	em	casamento.

Consequentemente,	 depois	 da	 ratio	 decidendi	 surgida	 do	 julgamento	 da
ADPF	e	ADI	que	 trataram	da	questão,	 tem-se	que	os	casais	de	sexo	idêntico	e
que	se	formaram	em	união	estável	estão	livres	a	protocolarem	seu	requerimento
ao	 cartório	 extrajudicial	 para	 a	 conversão	 em	 casamento,	 como	 manda	 a
legislação	infraconstitucional.	Se	houver	a	negativa,	parece	evidente	que	o	poder
Judiciário	pode	determinar	a	conversão,	sob	pena	de	descumprimento	da	decisão
do	STF.

Não	 esqueçamos	 que	 o	 Código	 Civil	 –	 esse	 mesmo	 que	 passou	 por	 uma
interpretação	conforme	no	art.	1.723	–	logo	em	seguida	diz	que	a	união	estável
poderá	converter-se	em	casamento,	mediante	pedido	dos	companheiros	ao	juiz	e
assento	no	Registro	Civil.	Ora,	 se	a	união	estável	está	 relida	em	conformidade
com	 a	 Constituição,	 assim	 como	 os	 elementos	 circundantes	 da	 quaestio
juris	 decorrente	 de	 casais	 homossexuais,	 não	 há	 como	 barrar	 as	 pretensões	 de
conversão.

O	 que	 quero	 dizer	 é	 que,	 a	 partir	 da	 referida	 interpretação	 conforme
elaborada	pelo	STF,	tudo	o	que	estiver	relacionado	a	essa	quaestio	juris	deverá
também	ser	relido	em	conformidade	com	a	decisão	do	STF.	Isso	engloba	o	art.
1.525	 do	 CCB/02	 e	 suas	 previsões:	 que	 o	 requerimento	 de	 habilitação	 para	 o
casamento	 será	 firmado	 por	 ambos	 os	 nubentes,	 de	 próprio	 punho,	 ou,	 a	 seu
pedido,	 por	 procurador,	 e	 deve	 ser	 instruído	 com	 certidão	 de	 nascimento	 ou
documento	 equivalente;	 autorização	 por	 escrito	 das	 pessoas	 sob	 cuja
dependência	 legal	 estiverem,	 ou	 ato	 judicial	 que	 a	 supra;	 declaração	 de	 duas
testemunhas	maiores,	parentes	ou	não,	que	atestem	conhecê-los	e	afirmem	não
existir	 impedimento	 que	 os	 iniba	 de	 casar;	 declaração	 do	 estado	 civil,	 do
domicílio	 e	 da	 residência	 atual	 dos	 contraentes	 e	 de	 seus	 pais,	 se	 forem
conhecidos;	 certidão	 de	 óbito	 do	 cônjuge	 falecido,	 de	 sentença	 declaratória	 de
nulidade	ou	de	anulação	de	casamento,	transitada	em	julgado,	ou	do	registro	da
sentença	de	divórcio.	Tudo	 isso	 significa:	 onde	 está	 escrito	 companheiros	 etc.,
leia-se	pessoas	de	sexo	diferente	e	do	mesmo	sexo.	Sem	discriminação.	A	ordem
do	Supremo	Tribunal	é	taxativa.

Na	 democracia,	 podemos	 discordar	 das	 decisões	 dos	 Tribunais.	 Mesmo
quando	 o	 equívoco	 advém	 do	 Tribunal	 Maior,	 a	 função	 da	 doutrina	 é	 a	 de
elaborar	 um	 discurso	 crítico,	 criando,	 até	 mesmo,	 sendo	 o	 caso,
“constrangimentos	 epistemológicos”.	 Entretanto,	 o	 que	 não	 se	 pode	 fazer	 é
deixar	de	cumprir	a	decisão.



Este	foi	um	dos	julgamentos	mais	difíceis	destes	30	anos	de	Constituição.	E
também	 foi	 o	 caso	 no	 qual	 tive	 os	 embates	 mais	 duros,	 mas	 profundamente
respeitosos,	 com	 eminentes	 juristas	 e	 pesquisadores	 do	 Direito,	 por	 todos
valendo	 referir	Marcelo	Cattoni	 e	Paulo	 Iotti.	O	 caso	das	uniões	homoafetivas
pode	ser	elencado	como	um	dos	cinco	mais	importantes	julgamentos,	junto	com
a	 presunção	 da	 inocência,	 fetos	 anencefálicos	 e	 células-tronco	 e	 cotas	 raciais.
Em	 todos	 eles,	 o	 Direito	 foi	 testado	 em	 seu	 grau	 de	 autonomia.	 O	 resultado
mostrou-se	positivo,	porque,	mesmo	em	casos	que	podem	ser	classificados	como
ativistas,	o	produto	final	não	provocou	efeitos	deletérios	no	País.

Ainda	numa	palavra	final,	em	face	da	extrema	complexidade	desse	caso,	não
faltou	 quem,	 concordando,	 em	 linha	 de	 princípio,	 com	 a	 minha	 ortodoxia
constitucional,	 ainda	assim	defendesse	o	descumprimento	 da	Constituição	pelo
Supremo.	É	que	se	trataria	de	um	dispositivo	que,	por	traçar	uma	distinção	sem
diferença,	e	ainda	profundamente	ofensiva	à	isonomia	(e	à	dignidade	da	pessoa
humana),	 seria	 demasiadamente	 injusta	 para	 ser	 cumprida.	 Trata-se,	 grosso
modo,	de	uma	releitura	contemporânea	da	célebre	Fórmula	Radbruch.8	Será	que
o	art.	226	da	CF	era	injusto	demais	para	ser	cumprido?

Recorro	a	Dworkin	–	cuja	obra	foi	invocada,	como	vimos,	na	fundamentação
dos	pedidos	de	controle	concentrado	ao	STF	–	para	elaborar	melhor	o	problema.
Como	sabemos,	o	autor	americano	concebe	o	Direito	como	uma	subdivisão	da
Moral.	E,	apesar	de	isso	não	querer	dizer	que	obrigações	jurídicas	válidas	sejam
sempre	boas	 ou	 justas,	 esta	 proposta	 demanda	 a	 questão	de	 saber	 se	 o	Direito
mau	(leis	editadas	pelo	regime	nazista,	ou	leis	escravagistas,	por	exemplo)	é,	ou
não,	Direito	propriamente	dito.	Eis	o	chamado	enigma	do	Direito	mau	(evil	 law
puzzle).9	 Esta	 discussão	 aparece	 em	 Justice	 for	 Hedgehogs,	 no	 contexto
da	 disputa	 teórica	 entre	 o	 positivismo	 jurídico	 descritivo,	 com	 pretensão
de	neutralidade	moral,	e	o	interpretativismo	dworkiniano,	que	concebe	o	Direito
como	uma	expressão	do	domínio	do	valor.10

Notem	que,	dados	os	contornos	da	referida	disputa,	diante	das	leis	editadas
pelo	regime	nazista	ou	do	Fugitive	Slave	Act	(lei	aprovada	pelo	Congresso	norte-
americano,	 anteriormente	 à	 Guerra	 Civil,	 que	 declarava	 que	 escravos	 que
houvessem	 fugido	 para	 os	 Estados	 livres	 continuavam	 escravos),	 o	 positivista
dirá:	 trata-se	 de	 Direito,	 ainda	 que	 seu	 conteúdo	 seja	 extremamente	 injusto;
Direito	é	uma	coisa,	Moral	é	outra.	Contudo,	quando	transitamos	para	a	questão
substantiva	de	saber	como	deveriam	os	agentes	da	época	atuar	diante	daquelas
leis	injustas,	as	coisas	ficam	mais	intrincadas.

Dworkin	traça	aqui	uma	distinção.11	No	caso	norte-americano,	o	Congresso,
à	época,	contava	com	a	 legitimidade	necessária	para	criar	obrigações	políticas.
Os	 princípios	 de	 justiça	 estruturantes	 do	 Direito	 estavam	 de	 algum	 modo
presentes	 (princípios	 sobre	 a	 autoridade	 política	 das	 leis	 e	 sobre	 a	 força	 dos



precedentes,	por	exemplo),	e	davam	às	alegações	dos	proprietários	de	escravos
determinada	força	moral	que,	de	outra	forma,	não	teriam.	Contudo,	a	força	moral
do	argumento	dos	proprietários	de	escravos	certamente	ficava	diminuída	por	um
argumento	 moral	 mais	 forte,	 ligado	 aos	 direitos	 humanos.	 A	 resposta
correta	para	o	problema	moral	seria	a	de	que	a	lei	não	deveria	ser	cumprida.

Há	 duas	maneiras,	 porém,	 de	 enunciar	 esse	 problema:	 uma	 é	 dizer	 que	 se
tratava	de	Direito	válido,	porém	muito	 injusto	para	ser	cumprido;	outra	é	dizer
que	a	lei,	de	tão	injusta,	não	era	Direito.	Dworkin	dá	preferência,	no	caso	norte-
americano,	à	primeira	formulação,	que	traduz	nuances	que	a	segunda	não	capta.
Ela	 explica	 porque	 os	 juízes	 da	 época	 passaram	 por	 um	 dilema	moral,	 e	 não
somente	prudencial.	Havia	um	direito	prima	facie	que	assistia	aos	proprietários
de	 escravos;	 a	 questão	 é	 que	 este	 direito	 era	 derrotado	 (trumped)	 por
uma	emergência	moral.	No	caso	das	leis	nazistas,	contudo,	Dworkin	fica	com	a
segunda	 formulação:	 o	 governo	nazista	 era	 completamente	 ilegítimo,	 de	modo
que	não	 se	poderiam	 invocar	quaisquer	princípios	 estruturantes	da	 justiça	para
defender	 a	 sua	 aplicação.	 Os	 juízes	 alemães	 poderiam	 estar	 diante	 de	 um
problema	 prático	 (prudencial),	 mas	 não	 de	 um	 dilema	 moral.	 O	 ponto	 de
Dworkin	 é	que	 somente	 se	pode	 fazer	 esse	 tipo	de	 afirmação	 se	 se	perceber	 a
integração	que	há	entre	Direito	e	Moral.	Até	porque,	o	que	há	de	relevante	para
ser	resolvido	nesse	enigma,	é	o	problema	moral.	Na	opinião	do	jusfilósofo	norte-
americano,	seria	desencaminhador	(misleading)	dizer	tanto	que	o	Fugitive	Slave
Act	não	era	Direito	válido,	como	que	as	leis	nazistas	eram	Direito	válido.	Essas
descrições	 obscureceriam	 aspectos	moralmente	 relevantes	 das	 diferenças	 entre
os	dois	casos.	Contudo,	a	 infelicidade	da	expressão	não	equivaleria	a	um	erro
conceitual,	 ou	 seja:	 para	 Dworkin,	 o	 antigo	 problema	 do	 Direito	 injusto	 está
tristemente	próximo	de	uma	disputa	verbal.12

Retomo	 e	 reformulo,	 aqui,	 a	 pergunta:	 seria	 possível	 resolver	 o	 problema
moral	decorrente	da	injustiça	provocada	pelo	art.	226	da	CF	mediante	o	recurso
à	tese	da	emergência	moral?	A	Constituição	é,	em	princípio,	válida;	mas	quando
a	sua	interpretação	conduzir	a	um	resultado	profundamente	infeliz	ou	injusto,	ela
deve,	exatamente	por	isso,	ser	afastada?

A	 tese	 é	 obviamente	 sedutora.	 Mas	 é	 preciso	 ter	 cuidado.	 E,	 como
Ulisses,	 segurar-se	 aos	 mastros.	 Uma	 situação	 é	 afastar	 uma	 legislação
infraconstitucional	 injusta	 à	 luz	 de	 uma	 interpretação	 constitucional;	 ou
mesmo	 interpretar	 construtivamente	 uma	 constituição	 velha	 de	 dois	 séculos.
Outra,	é	fazer	uma	avaliação	moral	severa	como	esta	de	um	texto	constitucional
recente,	repleto	de	Direitos	entrincheirados	e	claramente	democrática.	Há,	sim,
erros	aqui	e	ali.	Mas	o	próprio	constituinte	apontou	o	caminho	para	corrigi-los.
Não	é	que	o	art.	226	da	CF	fosse	cláusula	pétrea	ou	algo	do	tipo.	Ele	poderia	–
e	deveria	–	ter	sido	corrigido.	Mas	pelo	Parlamento	–	não	por	seus	juízes,	e	não



por	 argumentos	 morais	 ou	 pragmáticos	 (não	 temos	 tempo	 de	 esperar	 pelo
Legislador).	Este	é,	no	final	das	contas,	o	meu	ponto.

1STRECK,	Lenio	Luiz.	Jurisdição	Constitucional.	5.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Forense,	2018,	p.	461.
2STRECK,	Lenio	Luiz.	Verdade	e	consenso:	Constituição,	hermenêutica	e	 teorias	discursivas.	 6.	 ed.
São	Paulo:	Saraiva,	2017.	p.	69-78.
3SHAPIRO,	Scott	J.	Legality.	Cambridge:	Harvard	University	Press,	2011,	p.	310.
4STRECK,	Lenio	Luiz.	Verdade	e	consenso:	Constituição,	hermenêutica	e	 teorias	discursivas.	 6.	 ed.
São	Paulo:	Saraiva,	2017.	p.	631	e	segs.
5Na	 época,	 tive	 a	 oportunidade	 de	 lançar	 um	 texto	 sobre	 a	 questão	 do	 reconhecimento	 de	 uniões
homoafetivas,	 produzido	 em	 coautoria	 com	 Vicente	 de	 Paulo	 Barreto	 e	 Rafael	 Tomaz	 de	 Oliveira.
Muitos	dos	argumentos	que	lá	estavam	expostos,	reproduzo	aqui,	dentre	os	quais	vale	mencionar	o	da
repristinação	 da	 jurisprudência	 dos	 valores.	 Ver	 em:	 STRECK,	 Lenio	 Luiz;	 BARRETO,	 Vicente	 de
Paulo;	OLIVEIRA,	Rafael	Tomaz	de.	Ulisses	e	o	canto	das	sereias:	sobre	ativismos	judiciais	e	os	perigos
da	 instauração	 de	 um	 “terceiro	 turno	 da	 constituinte”.	 Revista	 de	 Estudos	 Constitucionais,
Hermenêutica	e	Teoria	do	Direito	(RECHTD).	1(2):75-83	julho-dezembro	2009.
6Em	Verdade	 e	 Consenso	 (p.	 541	 e	 segs.),	 demonstro	 a	 existência	 do	 fenômeno,	 em	 um	 rol	 (não
exaustivo)	de	quase	40	pamprincípios.
7Sobre	 a	 necessidade	 de	 se	 respeitar	 a	 decisão	 do	 STF,	 ver	 STRECK,	 Lenio	 Luiz;	 LIMA,	 Rogério
Montai	 de.	 A	 conversão	 de	 união	 estável	 em	 casamento.	 Consultor	 Jurídico,	 São	 Paulo,	 2011.
Disponível	 em:	 <https://www.conjur.com.br/2011-jul-06/uniao-homoafetiva-direito-conversao-uniao-
estavel-casamento>.
8De	 fato,	 como	observa	Höffe,	 após	as	experiências	com	Estados	manifestamente	 injustos	como	o	 III
Reich,	 se	 configurou,	 em	 alguns	 teóricos,	 o	 ponto	 de	 vista	 de	 que	 é	 preciso	 tirar	 das	 leis	 que,
manifestamente	e	em	grande	medida	são	injustas,	o	caráter	de	direito.	Uma	formulação	clássica	para	este
“moralismo	da	 lei”	é	 sintetizado	na	chamada	“fórmula	de	Radbruch”,	 segundo	a	qual,	quando	houver
uma	contradição	profunda	entre	 lei	 e	 justiça,	 aquela	 (a	 lei	 “errada”)	deve	ceder	 lugar	a	esta.	HÖFFE,
Otfried.	 Justiça	 Política.	 3.	 ed.	 São	 Paulo:	 Martins	 Fontes,	 2006,	 p.	 104.	 Veja-se,	 contudo,	 que
Radbruch	nunca	chegou	a	desligar-se,	totalmente,	do	positivismo	jurídico,	na	medida	em	que	ele	“nunca
sacrificou	a	segurança	jurídica	como	elemento	da	ideia	de	direito	a	um	vago	conceito	de	direito	natural”,
como	observa	Kaufmann.	O	que	Radbruch,	com	efeito,	reconhece	como	“direito	natural”,	nada	mais	são
do	 que	 “certos	 direitos	 subjetivos	 do	 homem,	 que	 se	 impõem	 à	 legislação	 estadual	 como	 direitos
indisponíveis,	 não	 obstante	 serem	 também	historicamente	 referenciados.	No	 fundo,	 trata-se	 daquilo	 a
que	nós	chamamos	direitos	fundamentais	ou	direitos	humanos”.	KAUFMANN,	Arthur.	A	Problemática
da	 Filosofia	 do	 Direito	 ao	 Longo	 da	 História.	 In:	 KAUFMANN,	 Arthur;	 HASSEMER,	 Winfried
(orgs.).	Introdução	à	Filosofia	do	Direito	e	à	Teoria	do	Direito	Contemporâneas.	Lisboa:	Fundação
Calouste	Gulbekian,	2002,	p.	136-137.	Conferir,	 a	 respeito	do	 tema:	MOTTA,	Francisco	José	Borges.
Ronald	Dworkin	e	a	decisão	jurídica.	Salvador:	Juspodivm,	2017,	p.	144	(nota	de	rodapé	170).
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Capítulo	13
CASO	DO	SALÁRIO	MÍNIMO:	DECRETO

DECLARATÓRIO	OU	DELEGAÇÃO
(DES)MASCARADA	–	O	EXEMPLO	DA

ALEMANHA

1.	 RESUMO	DO	CASO
Tratou-se	 de	 uma	 ação	 inédita.	 Três	 partidos	 políticos	 ingressaram	 com	 a

Ação	Direta	de	Inconstitucionalidade	4.568	do	Distrito	Federal,	com	pedido	de
Medida	Cautelar,	de	relatoria	da	Ministra	Cármen	Lúcia,	que	teve	como	objeto	a
discussão	 sobre	 a	 inconstitucionalidade	 do	 art.	 3º	 da	 Lei	 12.382,	 de
25/02/2011,1	em	face	do	artigo	7º,	 IV	da	Constituição	Federal.2	A	 lei	analisada
pelo	 Plenário	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	 dentre	 outras	 situações	 como
representação	fiscal	no	âmbito	do	Direito	Penal,	sem	situações	de	parcelamento
do	crédito	tributário,	também	determinava	critérios	para	a	determinação	do	valor
a	 ser	 atribuído	ao	 salário	mínimo	nacional,	no	período	de	2012	a	2015,	 como,
por	exemplo,	um	balizamento	percentual	do	ajuste	de	aumento,	com	base	na	taxa
de	crescimento	do	Produto	Interno	Bruto	Nacional,	tendo	como	parâmetro	para	o
cálculo	o	valor	do	salário	mínimo	de	2011	–	R$	545,00.	Os	partidos	defendiam	a
tese	de	que	determinar	ao	Poder	Executivo	a	função	de	divulgar	e	elaborar,	por
meio	de	Decreto,	os	 reajustes	e	aumentos	no	valor	do	salário	básico	da	nação,
considerados	 os	 critérios	 predeterminados	 pela	 lei	 supracitada,	 seria	 uma
“indisfarçada	 delegação	 de	 poderes”,	 uma	 vez	 que,	 ao	 fazê-lo,	 a	 Presidência
estaria,	 no	 plano	 concreto,	 fixando	 o	 quantum,	 e	 esse	 ato	 de	 fixar	 o	 valor	 do
salário	 mínimo	 seria	 competência	 privativa	 do	 Congresso	 Nacional,
considerando	que	a	norma	constitucional	 impõe	como	único	meio	para	 fixação
desse	valor	a	lei	em	sentido	formal.	Além	disso,	sustentaram	os	requerentes	que
a	elaboração	do	valor	a	ser	direcionado	para	tal	fim	não	poderia	ser	rebaixado	à
mera	 aplicação	 de	 formulas	 aritméticas	 por	 parte	 do	 Poder	 Executivo,	mesmo
que	tais	parâmetros	tenham	sido	postos	pelo	Legislativo,	mas	que	a	Constituição
reconheceu	a	importância	de	que	fosse	um	valor	fruto	de	amplo	debate	político.

No	 polo	 oposto,	 a	 Presidência,	 bem	 como	 o	 Senado	 e	 o	 Congresso,
posicionaram-se	contrários	ao	que	defendiam	os	partidos	proponentes	da	ADI.	A



Procuradoria-Geral	da	República	e	a	Advocacia-Geral	da	União	manifestaram-se
pela	 improcedência	 da	 ação,	 defendendo	 a	 tese	 de	 que	 a	 Lei	 Federal	 apenas
determinou	que	o	Poder	Executivo	divul-ga-se	o	valor,	 já	“constrangido”	pelos
critérios	postos	pela	mesma	lei.	Dessa	forma,	sendo	imposto	o	cumprimento	dos
parâmetros	 postos,	 não	 restaria	 qualquer	 poder	 decisório	 delegado,	 sendo
delegada	 apenas	 a	 tarefa	 meramente	 administrativa	 de	 tornar	 público	 o	 valor
fixado	 pela	 lei.	 Somado	 a	 esse	 argumento,	 sustentou	 da	 tribuna	 o	 Advogado-
Geral	da	União	que	a	 lei	ainda	cumpria	com	o	princípio	da	publicidade,	o	que
traria	mais	segurança	jurídica	ao	trabalhador.

O	argumento	dos	requerentes	sobre	a	 inconstitucionalidade	do	artigo	de	 lei
impugnado	 pela	 ação,	 portanto,	 direciona-se	 no	 sentido	 de,	 a)	 além	 de	 impor
meios	legais	diversos	dos	determinados	pela	Constituição	para	fixação	do	salário
mínimo	–	Decreto	 presidencial,	 e	 não	 lei	 sem	 sentido	 formal,	 b)	 o	 dispositivo
legal	impugnado	também	restringiria	o	papel	do	Congresso	na	discussão	política
sobre	 o	 quantum	 fixado	 a	 cada	 ano,	 afirmando	 que	 notadamente	 há,	 sobre	 a
fixação	do	valor	a	ser	atribuído	ao	salário	mínimo	nacional,	uma	enorme	carga
política,	que	demandaria	um	debate	dentro	das	frentes	de	representação.	Na	via
oposta,	 representando	 a	 Presidência	 e	 as	 Casas	 Legislativas,	 a	 AGU	 e	 a	 PGR
argumentaram	que	a	função	“disfarçadamente	delegada”	à	estância	executiva	do
Poder	a)	é	meramente	administrativa,	deixando	a	esse	braço	do	Poder	apenas	a
função	de	divulgar	o	valor,	mas	que	a	lei,	e,	portanto,	as	estâncias	legislativas,	ao
impor	critérios	–	art.	2º	da	Lei	12.382	–	para	o	“cálculo”,	estariam	conservando	a
sua	 competência	 constitucional	 de	 fixar	 o	 valor,	 apenas	 complementando	 sua
tarefa	legislativa	ao	fixar,	não	só	o	quantum	propriamente	dito,	mas	também	um
meio	legal	e	oficial	de	divulgação	desse,	o	Decreto	presidencial.

2.	 A	DECISÃO
O	 julgamento	 findou	 com	 uma	 decisão	 no	 sentido	 do	 que	 sustentou	 a

Relatora	 em	 seu	 voto,	 divergindo	 os	 ministros	 Ayres	 Britto	 e	Marco	 Aurélio.
Extraem-se	os	seguintes	pontos	centrais	da	fundamentação	da	Ministra	Relatora:
a)	 ao	 dispor	 sobre	 critérios	 de	 balizamento	 em	 seu	 conteúdo	 normativo,	 a	 lei
teria	 fixado	 –	 do	 modo	 como	 prescreve	 a	 Constituição	 –	 o	 valor	 do	 salário
mínimo,	 afastando	 a	 inconstitucionalidade	 alegada	 pelas	 partes.	 b)	 além	 de
constitucional,	 a	 lei	 ainda	 cumpre	 seu	 papel	 frente	 ao	 preceito	 de	 segurança
jurídica,	uma	vez	que	(o	salário	mínimo)	“não	seria	mais	quantum	imprevisível
para	 os	 trabalhadores	 nos	 próximos	 anos,	 como	 vinha	 ocorrendo	 desde	 a
implantação	do	denominado	Plano	Real”;	c)	a	 lei	honra	a	Constituição,	no	que
tange	à	previsão	constitucional	de	ajustes	anuais	que	 representem	um	aumento
real	ao	valor	do	salário	mínimo	nacional;	d)	o	ato	do	Poder	Executivo	“não	inova
a	 ordem	 jurídica”,	 i.e.,	 não	 cria	 novo	 preceito	 ou	 nova	 prescrição	 normativa,



apenas	 “aplica	 a	 lei”,	 em	 um	 ato,	 não	 de	 criação	 e	 decisão	 política,	 mas
puramente	 de	 administração,	 um	 ato	 enunciativo,	 declaratório	 do	 quantum,	 a
priorifixado	 pela	 própria	 Lei	 12.382,	 devendo	 o	 Presidente,	 inclusive,
comprovar	estar	a	cumprir	a	fórmula	aritmética	prevista	no	dispositivo;	e)	não	se
poderia	 falar,	 na	 visão	 da	 Ministra	 Relatora,	 em	 exclusão	 do	 Parlamento	 de
dentro	 do	 âmbito	 da	 discussão	 política	 acerca	 da	 fixação	 do	 mínimo	 salarial,
uma	 vez	 que,	 tratando-se	 de	 lei	 ordinária,	 as	 Casas	 Legislativas	 poderiam,	 a
qualquer	momento,	revogar	o	então	interpretado	dispositivo.

É	 de	 suma	 importância,	 para	 que	 se	 tenha	 uma	 visão	mais	 abrangente	 do
julgamento	 ora	 em	 análise,	 trazer	 a	 lume	 os	 argumentos	 da	 divergência.	 A
divergência	 foi	 aberta	 pelo	 Ministro	 Ayres	 Britto,	 argumentando	 que	 fixar	 o
salário	mínimo	 quer	 dizer	 “estabelecer	 a	 sua	 expressão	monetária”,	 sendo	 que
disso	logicamente	decorre	que	o	Poder	Executivo,	anualmente,	ao	elaborar,	com
base	nos	parâmetros	postos	pela	lei	impugnada,	um	novo	valor,	estará	atribuindo
uma	 nova	 expressão	 monetária	 ao	 salário	 mínimo.	 Se	 em	 2011
o	quantum	mínimo	era	X,	em	2012,	consideradas	as	balizas	aritméticas	postas,	o
salário	mínimo	não	será	o	mesmo	do	ano	anterior,	será	um	novo	salário	mínimo,
de	valor	Y,	por	sua	vez	determinado,	fixado	pelo	Poder	Executivo	via	Decreto.
Esse	 novo	 valor	 figura	 papel	 de	 extrema	 relevância	 nas	 esferas	 políticas,
econômicas	 e	 sociais	 dentro	 de	 toda	 a	 estrutura	 da	 Federação.	 Tamanha	 a
importância	dessa	determinação	–	considerada	pelo	voto	“ganhador”	meramente
declaratória	–,	que	não	é	deixada	qualquer	reserva	de	participação	ao	Presidente
da	 República,	 explicitada	 pela	 Constituição,	 quanto	 a	 essa	 matéria,	 a	 dita
Reserva	Legal.	A	questão	levantada	pela	divergência	do	Ministro	Ayres	Britto	é
ainda	complementada	por	um	adendo	posto	pelo	Ministro	Gilmar	Mendes.	Em
sua	 manifestação	 frente	 ao	 voto	 que	 fora	 sintetizado	 anteriormente,	 e
posteriormente	em	seu	próprio	voto,	no	qual	acompanhou	a	Relatora,	o	Ministro
exprime	 sua	 inquietude	 diante	 daquilo	 que	 determina	 o	 art.	 2º	 da	 Lei	 12.382
quanto	ao	período	de	cinco	anos	–	2011	a	2015	–	no	qual	o	Congresso	Nacional
estaria,	 de	 certo	modo,	 privado	 de	 sua	 participação	 sobre	 a	 discussão	 política
envolvendo	a	questão	do	salário	mínimo.	Não	apenas	 isso,	mas	o	prazo	fixado
pela	 lei	 invadia	 a	 legislatura	 posterior,	 o	 que	 levou	 o	Ministro	 a	 considerar	 a
possibilidade	 na	 qual	 o	 Congresso	 viesse	 a	 estender	 o	 prazo	 para	 20	 anos,
demitindo-se	de	uma	função	que	é	de	sua	competência	exclusiva	–	não	apenas
no	caso	da	controvérsia	em	análise,	mas	também	em	outras	questões	de	mesma
natureza.	Mesmo	que	confrontássemos	essa	constatação	com	o	argumento	de	que
“o	 Congresso	 poderia	 revogar	 a	 qualquer	 momento	 a	 lei”,	 ainda	 assim,	 o
Ministro	Gilmar	Mendes	salientou	que,	do	ponto	de	vista	da	dinâmica	política	do
nosso	 sistema	 institucional,	 não	 se	 pode	 dizer	 que	 tal	 revogação	 se	 daria
facilmente,	como	quer	entender	o	contra-argumento.



O	Ministro	Marco	Aurélio	votou	pela	procedência	da	ADI,	uma	vez	que	não
seria	cabível	distinguir	o	quanto	teria	sido	delegado	da	competência	exclusiva	–
se	 teria	 sido	 dado	 ao	 Executivo	 apenas	 função	 enunciativa	 ou	 constitutiva	 do
valor	–,	mas	que	 a	Constituição,	 em	sua	 integralidade,	 ao	 estabelecer	 a	 lei,	 no
sentido	formal,	como	único	meio	a	ser	utilizado	para	fixação	do	salário	mínimo
ou	regulamentação	de	qualquer	outra	matéria,	não	o	faz	de	forma	ingênua,	mas
com	o	propósito	de	atribuir	ao	Parlamento,	 frente	máxima	de	representação	do
povo	brasileiro,	“um	campo	de	atuação	maior”.

Intimamente	 conectado	 a	 questão	 anterior,	 o	 Ministro	 utiliza	 outro
argumento	contra	a	imposição	de	critérios	prévios	para	a	realização	dos	ajustes,
fixados	 pela	 lei	 em	 seu	 artigo	 segundo	 e	 projeção	 (estática)	 destes	 no	 tempo,
questionando	 se	 ao	 impor	 tais	 critérios	 –	 não	 necessariamente	 os	 únicos,	 ou
mesmo	 os	melhores	 a	 serem	 elaborados,	 uma	 vez	 aberto	 o	 debate	 dentro	 das
Casas	Legislativas	–	não	estaria	o	dispositivo	legal,	de	maneira	conflitante	com	a
Constituição,	no	 tocante	ao	que	dispõe	o	art.	7º,	 em	seu	 inciso	 IV,	a	colocar	o
salário	mínimo	em	uma	“camisa	de	força”.

3.	 ANÁLISE
Para	 a	 Crítica	Hermenêutica	 do	Direito,	 o	 processo	 interpretativo	 leva	 em

consideração	 uma	 dupla	 estrutura	 de	 racionalidade	 da	 linguagem.	 Em	 um
primeiro	 nível	 –	 o	 nível	 do	 já	 dito,	 ou	 apofântico	 –	 batemos	 na	 e	 contra	 a
superfície	de	um	discurso	 explicitativo,	 esgotado	na	pluralidade	dos	 conceitos,
restrito	a	um	mundo	de	sentidos	entificados	e	rígidos.	O	nível	apofântico	tem	a
função	de	significar	o	discurso.	Nesse	nível,	o	que	constitui	o	objeto	da	análise	e
o	 fundamento	 da	 conclusão	 lógica	 é	 apenas	 o	 que	 ela	 própria	 revela	 pelo	 seu
dizer,	 somente	 aqui	 poder-se-ia	 falar	 na	 possibilidade	 de	 múltiplas	 respostas.
Obviamente	não	se	quer	dizer	que	a	esfera	apofântica	de	racionalidade	permita
qualquer	resposta,	uma	vez	que,	mesmo	aqui,	existem	constrangimentos	os	quais
o	 intérprete	 deve	 respeitar,	 principalmente	 no	 que	 diz	 respeito	 a	 limites
semânticos.

A	dimensão	hermenêutica	é	aquela	em	que	o	intérprete	buscará	superar	o	que
já	está	explicitado	no	discurso	(logos	apofântico).	Um	sentido	para	além	daquilo
que	 já	 foi	 dito.	 Rompendo	 essa	 primeira	 camada	 lógico-analítica	 do	 discurso,
atingimos	aquilo	que	ainda	não	foi	dito,	mas	que	já	precedia	o	próprio	processo
interpretativo.	 Nesse	 ponto,	 com	 apoio	 na	 história	 e	 nos	 contextos	 fáticos,
direciona-se	a	interpretação	para	a	condição	daquele	que	compreende	o	mundo,
o	 ser	 humano,	 no	 chamado	 logos	 hermenêutico,	 desvela-se	 o	 algo	 como
algo	etwas	als	etwas).	Nesse	sentido,	para	a	hermenêutica,	o	objeto,	as	palavras	e
os	 eventos	 não	 podem	 ser	 em	 si	mesmos,	mas	 apenas	 são	 na	medida	 em	 que
compreendidos	em	sua	dimensão	hermenêutica.



Não	basta,	portanto,	que	compreendamos	o	que	as	palavras	“fixar”	e	“valor”
significam	em	seu	sentido	dicionarizado	ou	sintático-semântico.	E	por	que	digo
isso?	Trago	esse	ponto	inicial	pois	foi	exatamente	isso	que	o	voto	vencedor	fez.
Utilizou-se	 de	 uma	 busca	 lexicográfica,	 como	 se	 a	 linguagem	 fosse	 mero
instrumento	de	sentido,	como	se	toda	a	questão	discutida	pudesse	ser	resolvida
com	o	auxílio	de	um	simples	dicionário.

É,	 desse	 modo,	 extremamente	 importante	 romper	 com	 a	 ideia	 de	 que	 a
resposta	 correta	 será	 dada	 se	 nos	 entregarmos	 a	 um	mundo	morto	 de	 sentido,
onde	 o	 intérprete	 é	 um	 coveiro	 de	 textos	 mortos	 –	 pensamento	 que	 levou	 o
Direito	brasileiro	a	apostar	em	súmulas	vinculantes	e	precedentes	judiciais	para
solucionar	 a	 questão	 sobre	 os	 desacordos	 interpretativos	 –,	 ou,	 ainda,	 se	 nos
jogarmos	 na	 busca	 pela	 vontade	 real	 daqueles	 que	 aprovaram	 o	 texto	 legal.
Como	 venho	 asseverando,	 para	 a	 CHD	 o	 juiz	 não	 é	 nem	 subsuntivista,	 nem
voluntarista.

Uma	questão	curiosa	que	nos	ajuda	a	compreender	melhor	porque	análises
meramente	 sintáticas	 e	 semânticas	 de	 um	 texto	 legal	 não	 são	 um	 método
interpretativo	viável	nem	adequado,	é	o	fato	de	alguns	veículos	de	comunicação
terem	noticiado	que	o	STF	haveria	dado	–	ou	estaria	julgando	a	possiblidade	de
conceder	–	o	manto	de	constitucionalidade	ao	ato	de	fixação	do	salário	mínimo
por	 via	 de	 Decreto	 presidencial,	 coisa	 que	 entra	 em	 colisão	 frontal	 com	 o
posicionamento	vencedor,	uma	vez	que,	com	base	no	entendimento	da	maioria,
sequer	haveria	a	possiblidade	de	se	cogitar	que	o	Executivo	estaria	fixando	algo,
ou	 realizando	 algum	 tipo	 de	 juízo	 político	 de	 qualquer	 natureza,	 mas	 apenas
declarando	o	que	já	havia	sido	fixado	pelo	Poder	Legislativo	por	meio	da	lei.	E
não	 para	 por	 aí.	 Até	 hoje,	 quando	 da	 divulgação	 do	 Decreto	 presidencial	 de
“declaração”	do	quantum	do	salário	mínimo,	alguns	diários	costumam	publicar
notícias	com	assertivas	do	 tipo	“Presidente	publica	decreto	que	fixa	o	valor	do
salário	mínimo	em	Y”.	Ora,	o	diploma	constitucional	é	claro:	“salário	mínimo,
fixado	em	 lei,	 nacionalmente	unificado,	 [...]”3	O	 texto	não	vale	por	 si	mesmo;
entretanto,	deixemos	que	ele	“fale”,	como	diz	Gadamer.

Por	 óbvio	 que	 essas	 referidas	 notícias	 não	 são	 fundamentos	 aptos	 para
rebater	os	argumentos	do	Ministro	Relator	e	daqueles	que	o	seguiram.	Todavia,
são	 demonstrações	 das	 armadilhas	 sintático-semânticas	 que	 o	 processo
interpretativo	interpõe	no	caminho	dos	intérpretes.

De	todo	modo,	vejamos	algumas	particularidades	do	julgamento.	O	Ministro
Luiz	 Fux	 discorreu	 sobre	 a	 denominada	 “crise	 da	 lei”,	 observando	 que,
consideradas	as	mudanças	ocorridas	no	meio	social	contemporâneo,	no	 tocante
ao	 aumento	 da	 velocidade	 com	que	 os	 homens	 se	 relacionam	com	o	mundo	 e
entre	 si,	 os	 “arcaicos”	meios	 legítimos	de	 representação	 social	 não	 conseguem
mais	“acompanhar	tempestivamente	a	mudança	e	a	complexidade	que	atingiram



os	 variados	 domínios	 do	 Direito”,	 fenômeno	 que	 levaria	 o	 legislador,	 nas
palavras	 do	 próprio	 Ministro,	 à	 “previsão	 de	 princípios	 e	 de	 regras	 contendo
conceitos	 jurídicos	 indeterminados,	 de	 modo	 a	 deferir	 substancial	 parcela	 de
poder	 decisório	 ao	 aplicador	 diante	 do	 caso	 concreto”.	 Para	 o	 Ministro,	 os
conceitos	 jurídicos	 indeterminados	 constituem	 uma	 espécie	 de	 delegação	 do
poder	 decisório	 em	 favor	 do	 Judiciário,	 problemática	 que	 nos	 remete	 –	 e	 esta
assertiva	é	minha	e	não	do	Ministro	–	ao	decisionismo	kelseniano,	bem	presente
no	capítulo	VIII	de	Teoria	Pura	do	Direito.4	Essa	 referência	 à	 transferência	do
polo	 de	 tensão	 dos	 Poderes	 Legislativo	 e	 Executivo	 em	 favor	 do	 Judiciário	 é
tema	recorrente	no	STF,	o	que	se	pode	ver	nas	manifestações	de	ministros	como
Roberto	 Barroso,	 para	 quem	 o	 Supremo	 deve	 ser	 vanguarda	 iluminista,	 “[...]
promover,	 em	 nome	 de	 valores	 racionais,	 certos	 avanços	 civilizatórios	 e
empurrar	a	história	[...]”,	posicionamento	firmado	pelo	Ministro	em	conferência
na	New	York	University.5

Para	a	CHD,	não	há	como	negar	a	complexidade	do	 fenômeno	 linguístico.
Do	 fato	 de,	 muitas	 vezes,	 um	 texto	 apresentar	 sentido	 aparentemente
indeterminado,	disso	não	se	segue	que	o	juiz	ganhe	mais	liberdade	interpretativa.
Pelo	 contrário,	 a	 vinculação	 é	 a	 mesma	 em	 qualquer	 caso	 e	 tempo.	 A
flexibilidade	 dos	 conceitos	 é	 fixada	 por	 dois	 fatores	 já	 explicitados	 aqui	 nesta
análise,	a	dimensão	histórica6	que	a	hermenêutica	nos	permite,	e	a	exigência	de
inserir	no	processo	de	interpretação	as	restrições	impostas	pelo	constrangimento
exercido	pela	linguagem	pública.7

No	 fundo,	 embora	 o	 personagem	 dessa	 decisão	 específica	 seja	 o	 poder
Executivo,	 o	 discurso	do	Ministro	 pode	 ser	 classificado	 como	ativista	 (sempre
levando	 em	 conta	 a	 diferença	 entre	 ativismo	 e	 judicialização).	O	 problema	 da
interpretação	é	posto	em	segundo	plano,	do	mesmo	modo	como	fez	Kelsen,	com
seu	 posicionamento	 normativista	 e	 a	 cisão,	 por	 ele	 proposta,	 entre	 Direito	 e
Ciência	do	Direito.	E	no	lugar	se	colocaria	a	questão	de	como	o	Direito	irá	servir
melhor	as	demandas	políticas	de	uma	sociedade	que	não	acredita	mais	em	coisas
como	 Democracia	 e	 representatividade.	 Como	 se	 existisse	 um	 dualismo
metodológico	(Jellinek)	entre	realidade	social	e	realidade	normativa.

O	ponto	crucial	de	toda	discussão,	levantado	pelos	ministros	Marco	Aurélio
e	Ayres	Britto	e	pela	própria	parte	autora,	foi	o	seguinte:	no	momento	em	que	o
Congresso	 estabelece	 no	 tempo	 parâmetros	 de	 reajuste	 do	 valor	 do	 salário
mínimo	 e	 dá	 ao	 Executivo	 a	 função	 de	 aplicar	 tais	 parâmetros,	 elaborar	 novo
valor,	e	divulgá-lo	por	via	de	Decreto,	estaria	demitindo-se	da	responsabilidade
política,	que	a	Reserva	Legal	posta	pela	Constituição	teria	imposto,	de	submeter
à	deliberação,	a	cada	ano,	não	só	o	quantum	do	Salário	Mínimo	nacionalmente
unificado,	mas	também	os	próprios	modelos	de	reajustes.

Seria	 insensato	 ignorar	 que	 o	 valor	 deliberativo	 posto	 sobre	 o	 tema	 da



elaboração	 do	 valor	 do	 salário	 mínimo	 não	 consideraria	 o	 próprio	 meio	 a	 se
elaborar	 esse	 reajuste,	 que,	 por	 sua	 vez,	 deveria	 ser	 posto	 em	 discussão
concomitantemente	à	elaboração	do	novo	valor	atribuído	ao	salário	mínimo.	Não
se	 pode	 ignorar,	 também,	 que	 a	 Constituição	 deu	 importância	 inovadora	 em
relação	às	suas	predecessoras,	não	só	quanto	à	questão	da	Política	de	valorização
do	 salário	 mínimo,	 mas	 principalmente	 no	 tocante	 à	 primazia	 do	 Poder
Legislativo,	 no	 intuito	 de	 valorização	 da	 participação	 Política	 frente	 à	 notável
vocação	centralizadora	de	nossas	instituições	em	geral.

Há,	 ainda,	 um	 último	 ponto	 levantado	 pelo	Ministro	Cezar	 Peluso	 em	 seu
voto.	Haveria	a	possibilidade	de	se	ir	além	da	causa	de	pedir	nesse	caso?	O	§	2º
do	art.	2º	da	lei	impugnada	estipula	que	“na	hipótese	de	não	divulgação	do	INPC
referente	a	um	ou	mais	meses	compreendidos	no	período	do	cálculo	até	o	último
dia	 útil	 imediatamente	 anterior	 à	 vigência	 do	 reajuste,	 o	 Poder	 Executivo
estimará	 os	 índices	 dos	meses	 não	 disponíveis”.	Assim,	 na	 visão	 do	Ministro,
que	por	sua	vez	acompanhou	a	Relatora	no	sentido	de	que	não	existiria	qualquer
disfarçada	delegação	de	função	que	ferisse	o	princípio	da	separação	dos	Poderes
no	art.	3º	da	lei	impugnada,	haveria	a	dita	delegação	no	caso	do	§	2º,	art.	2º,	uma
vez	que	restaria	ao	Poder	Executivo	poder	discricionário	e	de	inovação	política
no	modelo	do	reajuste	do	salário	mínimo	em	caso	de	omissão	do	órgão	oficial
Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE).	Asseverou,	ainda,	que	na
hipótese	 de	 considerada	 procedente	 a	 ação,	 haveria	 de	 se	 considerar
inconstitucional	o	art.	2º	por	arrastamento.

Como	 resultado,	 o	 STF	 resolveu	 não	 dar	 procedência	 ao	 ponto	 levantado
pelo	Presidente	do	Tribunal.	Prevaleceu	a	 inércia	do	Magistrado	frente	à	causa
de	pedir.

Caberia	 uma	 discussão.	 Será	 que	 poderia	 o	Ministro	 fugir	 daquilo	 que	 foi
apresentado	 na	 petição	 inicial,	 sob	 o	 argumento	 de	 que	 não	 haveria	 a
possibilidade	 de	 analisar	 determinado	 dispositivo	 legal	 se	 não	 considerada	 sua
coerência	 dentro	 do	 diploma	 mais	 amplo	 em	 que	 se	 insere?	 E	 ainda,	 como
lembrou	o	posicionamento	majoritário	sobre	a	questão,	se	considerada	possível	a
invasão	de	zona	ausente	na	petição	inicial	da	parte	autora,	seria	necessário	dar-se
vista	à	Advocacia-Geral	da	União	ou	seria	de	responsabilidade	da	própria	AGU
ter	se	pronunciado	de	forma	antecipada	sobre	o	tema?

De	 fato,	 considerada	 procedente	 a	 ADI	 em	 análise,	 penso	 que	 deveria	 ter
sido	 necessário	 declarar	 também,	 por	 arrastamento,	 a	 inconstitucionalidade	 do
art.	2º,	perdendo	a	lei	praticamente	todo	o	seu	sentido	de	ser.

O	dispositivo	está	posto	de	tal	forma	que	a	condição	de	existência	e	sentido
daquilo	 que	 foi	 distribuído	 em	 seus	 artigos	não	pode	 ser	 analisada	de	maneira
seccionada.	Cada	diploma	menor	que	constitui	o	maior	perfaz	um	todo,	de	modo
que	 uma	 interpretação	 pautada	 sob	 a	 coerência	 e	 integridade	 –	 no	 sentido



apresentado	 por	 Dworkin,	 o	 qual	 subscrevo	 em	meus	 trabalhos	 –	 indica	 uma
inevitável	invasão	de	zona	ausente	da	inicial.

Todavia,	 se	 considerássemos	 procedente	 a	 sugestão	 do	 Ministro	 Cezar
Peluso	para	julgar	a	constitucionalidade	de	outro	dispositivo,	totalmente	fora	do
pedido	 da	 parte	 autora,	 estaríamos	 distorcendo	 a	 noção	 de	 Direito	 como
integridade,	transformando-a	num	perigoso	álibi	retórico	para	que	o	juiz	possa	se
meter	 em	 quaisquer	 questões	 remotamente	 ligadas	 ao	 processo	 que	 lhe
parecerem	 interessantes.	 O	 dever	 da	 integridade,	 de	 se	 tomar	 uma	 decisão
pensando	 no	 todo	 coerente	 do	 Direito,	 é	 um	 ônus	 que	 recai	 sobre	 a
fundamentação	 da	 decisão	 judicial,	 mas	 dentro	 dos	 limites	 daquilo	 que	 foi
pedido	pela	parte;	aliás,	o	respeito	a	esses	limites	processuais	e	à	separação	entre
partes	são	elementos	legais	e	principiológicos	que	compõem	o	todo	coerente	do
Direito.	Essa	é	uma	questão	de	fato	complexa,	na	qual	a	Teoria	do	Direito	ajuda
a	dogmática	constitucional	a	estabelecer	limites	sem	incorrer	em	arbitrariedades,
fixando	critérios	substantivos	que	podemos	controlar.

É	necessário,	ainda,	um	adendo.	Mesmo	que	não	seja	a	favor	da	atitude	de	ir
além	do	pedido	das	partes	envolvidas	no	processo,	há	de	se	referir	o	fato	de	que
enquanto	no	Brasil	a	atenção	se	voltou	para	questões	formais	de	competência	–
às	 quais	 não	 se	 deve	 negar	 importância,	 por	 evidente	 –,	 o	 Tribunal
Constitucional	Alemão,	bem	como	a	doutrina	jurídica	alemã,	já	foram	instados	a
ir	mais	 além,	 em	 solo	 interpretativo	mais	 profundo,	 dando	 a	 devida	 atenção	 à
garantia	constitucional	do	mínimo	existencial.

Como	 lembra	Sarlet,8	 o	mínimo	 existencial	 tem	 suas	 origens	 históricas	 no
marco	da	produção	de	uma	 jurisprudência	 crítica	do	Bundesverfassungsgericht
(Tribunal	 Constitucional	 alemão).	 A	 Lei	 Fundamental	 de	 Bonn,	 de	 1949,
outorgada	 na	 Alemanha	 Ocidental	 a	 partir	 de	 pressão	 dos	 países	 vencedores,
embora	 não	 descreva	 um	 rol	 de	 direitos	 sociais,	 à	 moda	 da	 Constituição	 do
Brasil,	inclui	a	cláusula	do	Estado	Social	no	seu	art.	20:1	(situado	fora	do	rol	de
direitos	 fundamentais,	 na	 seção	 dedicada	 à	 organização	 do	 Estado).	 A	 partir
desse	dispositivo,	na	constatação	da	omissão	do	legislador	em	conceder	direito	a
um	 benefício	 à	 assistência	 social	 que	 assegurasse	 uma	 cobertura	 das	 pessoas
necessitadas,	não	asseguradas	de	outra	forma,	o	Tribunal	Constitucional	Federal
(BVerfGE	40,	121	e	ss.)	reconheceu	um	direito	implícito	na	Lei	Fundamental	ao
mínimo	 existencial.	 Neste	 caso,	 o	 BVerfG	 não	 obrigou	 a	 administração
simplesmente	 a	 pagar	 um	 direito	 prestacional	 ao	 mínimo	 existencial,	 mas
assinalou	prazo	para	o	 legislador	 colmatar	 a	 lacuna	pela	via	 legislativa,	o	que,
uma	vez	levado	a	efeito,	ensejou	novo	pronunciamento	no	sentido	de	reajuste	do
valor	da	prestação	mediante	novo	prazo	assinado	ao	legislador.

Passado	 um	 tempo,	 em	 9	 de	 fevereiro	 de	 2010,	 o	 BVerfG	 reiterou	 que	 o
mínimo	 existencial	 abarca	 uma	 dimensão	 sociocultural	 e	 não	 apenas	 busca



assegurar	a	sobrevivência	 física,	e	 reconheceu	um	direito	à	 inclusão	digital,	no
sentido	de	que	o	leque	de	situações	cobertas	deve	assegurar	o	acesso	à	internet
banda	larga	como	garantia	do	direito	à	informação	e	participação	na	vida	política
e	cultural.	Além	disso,	o	Tribunal	afirmou	que,	em	que	pese	deva	ser	o	legislador
quem	define	o	conteúdo	das	prestações	e	seu	alcance,	este	deve	demonstrar	os
critérios	 que	 levaram	 ao	 estabelecimento	 do	 montante	 da	 prestação	 de	 modo
transparente	e	acessível	ao	cidadão.	Em	18	de	julho	de	2012,	o	Tribunal	alemão
proferiu	nova	decisão,	declarando	as	incompatibilidades	dos	valores	alcançados
a	 título	 de	 prestação	 assistencial	 para	 os	 requerentes	 de	 asilo	 na	 Alemanha,
determinando,	em	função	da	defasagem	dos	valores	em	mais	de	30%	ao	 longo
dos	 anos,	 o	 reajuste	 pelo	 legislador	 e,	 a	 título	 de	 transição,	 o	 pagamento	 de
benefício	alternativo	previsto	na	legislação	social	vigente.9

Como	resta	demonstrado	–	e	ainda	com	Sarlet	–	a	própria	noção	de	mínimo
existencial	 estaria	 indissociada	da	dignidade	da	pessoa	humana,	aparecendo	de
forma	praticamente	 onipresente	 quando	o	 assunto	 é	Estado	Constitucional,	 em
especial	 no	 referente	 ao	 projeto	 do	 dirigismo	 constitucional	 e	 na	 atuação	 da
jurisdição	 constitucional	 no	 controle	 da	 atividade	 dos	 demais	 órgãos	 estatais,
inclusive	 no	 que	 pese	 ao	 próprio	 poder	 de	 tributar	 do	 Estado	 e	 seus	 limites
materiais	 –	 por	 ocasião	 dos	 casos	 BVerfGE	 78	 e	 BVerfGE	 82,	 quando	 foi
reconhecida	pelo	Tribunal	Constitucional	alemão	a	garantia	de	que	a	tributação
não	 excedesse	valores	 que	 comprometessem	a	 existência	 digna	do	 indivíduo	 e
seus	 familiares	–,	 inclusos	nestes	 a	própria	 jurisdição	ordinária	 e	 a	 atuação	do
Poder	Legislativo,10	sendo	tratado	não	como	uma	“norma	programática”	(sic)	ou
um	direito	social,	mas	um	direito	subjetivo	à	garantia	dos	recursos	mínimos	para
uma	existência	digna.11	Nesse	sentido,	por	ser	entendido	como	uma	característica
essencial,	 condição	 de	 possibilidade	 para	 a	 formação	 de	 um	Estado	 Social	 de
Direito,	 o	mínimo	 existencial	 é	 entendido	 como	 uma	 das	 tarefas	 e	 obrigações
fundamentais.

Com	efeito,	dado	um	panorama	geral	sobre	o	âmbito	da	discussão	em	terras
estrangeiras,	voltemos	a	atenção	para	o	presente	caso,	e	a	estrita	formalidade	que
colocamos	 em	 uma	 questão	 muito	 mais	 profunda,	 como	 que	 evitando	 o
inevitável.	Há	sempre	uma	fronteira	entre	ativismo	e	judicialização.	O	STF	não
deve	 interferir	 sobre	o	valor	 que	deve	 ser	 o	 salário	mínimo.	Mas	pode	 efetuar
controles	constitucionais,	como,	por	exemplo,	no	limite,	fazer	uma	declaração	de
inconstitucionalidade	 sem	 pronúncia	 de	 nulidade,	 com	 um	 apelo	 ao	 legislador
(Appelentscheidung).	Não	é	regra	inútil	que	o	parlamento	deva	discutir	o	valor
do	salário	mínimo.	Não	se	deve	subtrair	do	parlamento	essa	prerrogativa	e,	mais
do	que	isso,	nem	aceitar	que	esse	se	abstenha	desse	dever.	Esse	é	o	espaço	para
uma	judicialização	da	Política,	distanciando-se	daquilo	que	muitas	vezes	parece
ser	o	caminho	mais	curto,	o	ativismo	judicial.



No	 sentido	 do	 que	 fora	 exposto,	 entendo	 que	 o	 STF	 errou	 em	 três	 pontos
cruciais,	 acertando	apenas	 ao	 respeitar	os	 limites	da	causa	de	pedir.	Os	pontos
problemáticos	 da	 decisão	 são	 os	 seguintes:	 a)	 a	 sua	 entrega	 a	 interpretações
puramente	semânticas	dos	textos	legais,	de	forma	a	não	levar	em	consideração	a
dimensão	hermenêutica	e,	portanto,	fática	do	debate	(falo	do	ajuste	hermenêutico
–	o	fit	de	que	fala	Dworkin);	b)	a	decisão	ignorou	a	responsabilidade	deliberativa
que	a	Constituição	impôs	ao	Congresso,	sob	escusa	de	que	o	Congresso	estaria
cumprindo	 sua	 função	 constitucional	 de	 valorização	 do	 salário	 mínimo	 ao
estipular	 parâmetros	 reais	 e	 concretos	 para	 serem	 aplicados	 no	 cálculo
do	quantum	de	reajuste	anual	a	ser	somado	ao	valor	do	salário	mínimo,	só	que
projetados	 em	 uma	 janela	 temporal	 futura,	 invadindo	 inclusive	 período	 da
legislatura	seguinte;	c)	a	decisão	ficou	restrita	a	um	aspecto	meramente	formal,
ignorando	toda	a	discussão	acerca	do	tema	do	“Mínimo	Existencial”.

1Lei	nº	12.382/11.	“[...]	Art.	2o	Ficam	estabelecidas	as	diretrizes	para	a	política	de	valorização	do	salário
mínimo	a	vigorar	entre	2012	e	2015,	inclusive,	a	serem	aplicadas	em	1º	de	janeiro	do	respectivo	ano.	[...]
Art.	3o	Os	reajustes	e	aumentos	fixados	na	forma	do	art.	2º	serão	estabelecidos	pelo	Poder	Executivo,
por	meio	 de	 decreto,	 nos	 termos	 desta	 Lei.	 Parágrafo	 único.	O	 decreto	 do	 Poder	 Executivo	 a	 que	 se
refere	o	caput	divulgará	a	cada	ano	os	valores	mensal,	diário	e	horário	do	salário	mínimo	decorrentes	do
disposto	neste	artigo,	correspondendo	o	valor	diário	a	um	trinta	avos	e	o	valor	horário	a	um	duzentos	e
vinte	avos	do	valor	mensal.”
2Constituição	da	República	Federativa	do	Brasil.	“Art.	7º	São	direitos	dos	trabalhadores	urbanos	e	rurais,
além	de	outros	que	visem	à	melhoria	de	sua	condição	social:	 [...]	 IV	–	salário	mínimo,	 fixado	em	lei,
nacionalmente	unificado,	 capaz	de	atender	 a	 suas	necessidades	vitais	básicas	e	 às	de	 sua	 família	 com
moradia,	 alimentação,	 educação,	 saúde,	 lazer,	 vestuário,	 higiene,	 transporte	 e	 previdência	 social,	 com
reajustes	periódicos	que	lhe	preservem	o	poder	aquisitivo,	sendo	vedada	sua	vinculação	para	qualquer
fim”.
3CALGARO,	 Fernanda;	MARTELLO,	Alexandre.	 Temer	 assina	 decreto	 definindo	 salário	mínimo	 de
2018	 em	 R$954.	 Economia,	 São	 Paulo,	 2018.	 Disponível	 em:
<https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-assina-decreto-definindo-salario-minimo-de-2018-em-r-
954.ghtml>.
4“Daí	resulta	que	todo	o	ato	jurídico	em	que	o	Direito	é	aplicado,	quer	seja	um	ato	de	criação	jurídica
quer	seja	um	ato	de	pura	execução,	é,	em	parte	determinado	pelo	Direito	e,	em	parte,	indeterminado.	A
indeterminação	 pode	 respeitar	 tanto	 ao	 fato	 (pressuposto)	 condicionante	 como	 à	 consequência
condicionada.	A	indeterminação	pode	mesmo	ser	intencional,	quer	dizer,	estar	na	intenção	do	órgão	que
estabeleceu	 a	 norma	 a	 aplicar.”	KELSEN,	Hans.	Teoria	 Pura	 do	Direito.	 São	 Paulo:	WMF	 Editora
Martins	Fontes,	2015.
5Judicialização	não	se	confunde	com	ativismo	judicial,	afirma	Barroso.	Consultor	Jurídico,	São	Paulo,



2015.	Disponível	 em:	<https://www.conjur.com.br/2015-dez-07/judicializacao-nao-confunde--ativismo-
judicial-barroso>.
6Aqui	 vale	mencionar	 a	 noção	 apresentada	 por	 Dworkin,	 de	 que	 o	 juiz	 deve	 agir	 como	 crítico,	mas
também	autor	do	Romance	em	Cadeia	 institucional	do	Direito.	Por	mais	que	possa	haver	um	grau	de
indeterminação	 na	 linguagem,	 o	 interprete	 está	 ancorado	 por	 aquilo	 que	 a	 tradição	 institucional	 do
Direito	impõe	a	ele.	Isso	o	impede	de	ceder	ao	canto	da	sereia	que	muitas	vezes	nos	seduz	a	tomarmos
decisões	prejudiciais	a	democracia	em	favor	de	um	dito	“bem	social”.
7Nesse	 sentido,	 remeto	 o	 leitor	 ao	 verbete	 Constrangimento	 Epistemológico	 em	 STRECK,	 Lenio
Luiz.	Dicionário	de	Hermenêutica:	quarenta	temas	fundamentais	da	teoria	do	Direito	à	luz	da	Crítica
Hermenêutica	do	Direito.	Belo	Horizonte:	Casa	do	Direito,	2017,	p.	41	e	segs.
8SARLET,	 Ingo.	Direitos	Fundamentais	Sociais	 e	Mínimo	Existencial:	 notas	 sobre	um	possível	 papel
das	assim	chamadas	decisões	estruturantes	na	perspectiva	da	jurisdição	constitucional.	In:	ARENHART,
Sergio	Cruz;	JOBIM,	Marco	Felix.	Processos	Estruturais.	Salvador:	Juspodivm,	2017.
9SARLET,	 Ingo.	Direitos	Fundamentais	Sociais	 e	Mínimo	Existencial:	 notas	 sobre	um	possível	 papel
das	assim	chamadas	decisões	estruturantes	na	perspectiva	da	jurisdição	constitucional.	In:	ARENHART,
Sergio	Cruz;	JOBIM,	Marco	Felix.	Processos	Estruturais.	Salvador:	Juspodivm,	2017.
10SARLET,	Ingo.	Dignidade	(da	pessoa)	humana,	mínimo	existencial	e	justiça	constitucional:	algumas
aproximações	 e	 alguns	 desafios.	 In:	 Leite,	 Georges	 Salomão;	 Sarlet,	 Ingo	 Wolfgang.	 Jurisdição
constitucional,	 democracia	 e	 direitos	 fundamentais:	 estudos	 em	 homenagem	 ao	 Ministro	 Gilmar
Ferreira	Mendes.	Salvador:	JusPodivm,	2012,	p.	243.
11SARLET,	Ingo.	Dignidade	(da	pessoa)	humana,	mínimo	existencial	e	justiça	constitucional:	 algumas
aproximações	 e	 alguns	 desafios.	 In:	 Leite,	 Georges	 Salomão;	 Sarlet,	 Ingo	 Wolfgang.	 Jurisdição
constitucional,	 democracia	 e	 direitos	 fundamentais:	 estudos	 em	 homenagem	 ao	 Ministro	 Gilmar
Ferreira	Mendes.	Salvador:	JusPodivm,	2012,	p.	247.

	



Capítulo	14
EM	UM	PAÍS	DE	UM	MILHÃO	DE	ADVOGADOS,
O	STF	TEVE	QUE	DISCUTIR	A	VALIDADE	DO

EXAME	DA	OAB

1.	 RESUMO	DO	CASO
Em	2011,	o	Supremo	Tribunal	Federal	foi	instado	a	se	manifestar	acerca	da

constitucionalidade	do	Exame	da	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil	no	Recurso
Extraordinário	 603.583/09.	O	RE	 foi	 proposto	 pelo	 então	 bacharel	 em	Direito
João	 Volante,	 56	 anos,	 do	 Movimento	 Nacional	 dos	 Bacharéis	 em	 Direito
(MNBD),	 contra	 o	 Conselho	 Federal	 da	 OAB	 e	 a	 União,	 questionando	 a
obrigatoriedade	deste	processo	de	avaliação.

Para	o	recorrente,	o	exame	para	a	inscrição	na	OAB	não	encontraria	respaldo
constitucional	por	contrariar,	dentre	outros,	os	princípios	da	dignidade	da	pessoa
humana,	da	igualdade	e	do	livre	exercício	das	profissões.	Em	sentido	contrário,	o
Ministro	Relator	Marco	Aurélio	entendeu	que	a	prova,	com	previsão	legal	na	Lei
8.906/94	(Estatuto	da	Advocacia),	não	violava	a	Constituição.

Em	 síntese,	mesmo	 reconhecendo	 a	 proteção	 constitucional	 à	 liberdade	 de
ofício,	 o	 Ministro	 reconheceu	 que	 quando	 o	 exercício	 de	 uma	 determinada
profissão	 transcende	 interesses	 individuais	e	 implica	riscos	para	a	coletividade,
poderia	 o	 Estado	 limitar	 o	 acesso	 diante	 do(s)	 interesse(s)	 coletivo(s)	 em
questão.	O	voto	do	Relator	foi	acompanhado	de	modo	unânime	pelos	seguintes
ministros	 presentes	 à	 sessão:	 Luiz	 Fux,	 Dias	 Toffoli,	 Cármen	 Lúcia,	 Ricardo
Lewandowski,	Ayres	Britto,	Gilmar	Mendes,	Celso	de	Mello	e	Cezar	Peluso.

2.	 A	DECISÃO
O	 recorrente,	 João	 Volante,	 formado	 em	 Direito	 desde	 o	 ano	 de	 2007,

argumentava	 que	 havia	 um	 obstáculo	 inconstitucional	 para	 o	 exercício	 de	 sua
profissão:	o	exame	da	OAB.	Para	ele,	após	a	obtenção	do	diploma,	deveria	haver
uma	presunção	de	aptidão	para	o	exercício	da	advocacia;	do	contrário,	haveria
uma	 violação	 dos	 princípios	 constitucionais	 da	 presunção	 de	 inocência,	 do
devido	processo	legal,	do	contraditório,	da	ampla	defesa,	todos	relacionados	com
o	 direito	 à	 vida	 e	 a	 dignidade	 humana.	 Assim,	 deveria	 o	 órgão	 de	 classe
fiscalizar/avaliar	os	profissionais	em	sua	atuação,	e	não	previamente,	como	tem



sido	 feito.	 Alegou	 também	 que	 haveria	 uma	 afronta	 à	 igualdade,	 visto	 que
somente	aos	advogados	haveria	a	exigência	deste	exame.	Para	ele,	existiria	ainda
um	vício	formal,	pois	o	exame	teria	sido	previsto	somente	em	regulamento,	não
sendo	suficiente	a	previsão	genérica	da	Lei	8.906/94.

Caberia,	 portanto,	 nos	 termos	 do	 inciso	 XVI	 do	 art.	 22	 da	 Constituição,
apenas	 à	 União	 esta	 competência.	 No	 âmbito	 do	 Direito	 comparado,	 foram
apresentados	exemplos	de	países	que	não	possuiriam	exame	similar,	 tais	como
Argentina,	Paraguai,	Uruguai,	Chile,	Equador,	Venezuela	e	Portugal.

Liminarmente,	em	primeira	instância,	o	recorrente	peticionou	a	inscrição	na
OAB	 sem	 a	 necessidade	 da	 prova	 e	 no	 mérito,	 além	 dos	 argumentos
supracitados,	alegou	a	nulidade	do	Provimento	109/05	do	Conselho	Federal	da
OAB,	 que	 estabelece	 as	 normas	 e	 diretrizes	 do	 Exame	 da	 Ordem.	 O	 pedido
liminar	foi	indeferido	com	fulcro	na	jurisprudência	do	TRF	4ª	Região,	no	sentido
que	não	haveria	incompatibilidade	entre	o	inciso	IV	do	art.	8º	da	Lei	8.906/94,
que	 estabelece	 a	 exigência	 de	 aprovação	 no	Exame	da	OAB,	 e	 a	Constituição
Federal.

No	que	tange	ao	mérito,	o	juízo	de	primeiro	grau	decidiu	pela	improcedência
da	ação,	com	base	nos	seguintes	 fundamentos:	1)	conformidade	constitucional,
por	 caber	 à	União	 legislar	 sobre	 as	 condições	 para	 o	 exercício	 das	 profissões,
não	 haveria	 nenhuma	 inconstitucionalidade	 no	 inciso	 IV	 do	 art.	 8º	 da	 Lei
8.906/94,	sendo	o	provimento	apenas	sua	regulamentação;	2)	não	aplicação	dos
princípios	 da	 presunção	 de	 inocência,	 devido	 processo	 legal,	 contraditório	 e
ampla	 defesa	 ao	 caso;	 3)	 não	 violação	 da	 isonomia,	 pois	 o	 exame	 é	 aplicado
indistintamente	 a	 todos	 os	 bacharéis	 em	 Direito;	 ademais,	 seria	 inadequada	 a
comparação	 com	 outras	 profissões	 diante	 das	 peculiaridades	 de	 cada	 uma;	 4)
prevalência	do	estatuto	da	OAB	sobre	a	Lei	de	Diretrizes	e	bases	da	educação
pelo	 critério	 da	 especialidade,	 além	 disso,	 ressaltou	 que	 as	Universidades	 não
são	as	únicas	instituições	aptas	a	avaliar	a	aptidão	profissional	de	alguém,	e	que
no	caso	do	Direito	há	a	necessidade	de	um	exame	específico,	 tendo	em	vista	a
não	uniformidade	do	ensino	jurídico,	no	que	tange	ao	seu	nivelamento.

Após	a	sentença,	foram	interpostos	embargos	de	declaração	prequestionando
a	 matéria	 constitucional,	 que	 foram	 desprovidos	 pela	 4ª	 Turma	 do	 Tribunal
Regional.	 Por	 fim,	 o	 recorrente	 interpôs	 os	 recursos	 especial	 e	 extraordinário,
sendo	apenas	este	último	admitido.

Já	sob	jurisdição	do	STF,	a	Procuradoria-Geral	da	República	manifestou-se
pelo	parcial	provimento	do	recurso	sob	os	seguintes	argumentos,	em	síntese:	1)	a
Constituição	admite	 limitações	 legais	ao	exercício	de	um	ofício	apenas	no	que
concerne	 às	 “qualificações	 profissionais”,	 não	 estando	 o	 exame	 da	 Ordem
enquadrado	 nesta	 categoria.	 O	 exame	 não	 qualificaria	 o	 candidato,	 somente
atestaria	 sua	 aptidão.	 Ou	 seja,	 o	 meio	 utilizado	 exorbitaria	 os	 limites



constitucionalmente	instituídos;	2)	sendo	o	direito	fundamental	insculpido	no	art.
5º,	 XIII,	 expressão	 do	 direito	 de	 acesso	 às	 profissões,	 haveria	 tanto	 uma
expressão	negativa	–	menor	 interferência	na	escolha	de	um	ofício	–	e	positiva,
como	 direito	 público	 subjetivo	 que	 assegura	 a	 oferta	 dos	meios	 necessários	 à
formação	 profissional.	 Diante	 disso,	 a	 qualificação	 exigida	 decorrente	 do	 art.
133	da	Constituição	Federal	não	deveria	incidir	como	uma	limitação	de	acesso	à
profissão	 para	 aqueles	 que	 obtiveram	 título	 público	 para	 tal	 condição;	 e	 3)	 o
exame	da	Ordem	não	seria	o	meio	adequado	ao	fim	que	se	propõe,	além	do	mais,
seria	 possível	 presumir	 com	 as	 novas	 diretrizes	 curriculares	 a	 existência	 de
formação	suficiente	para	o	exercício	da	advocacia.

O	 relator,	 Ministro	 Marco	 Aurélio,	 delimitou	 a	 questão	 na	 análise	 da
constitucionalidade	 dos	 arts.	 8º,	 inciso	 IV	 e	 §	 1º,	 e	 44,	 inciso	 II,	 da	 Lei
8.906/94,	in	verbis:

Art.	8º	Para	inscrição	como	advogado	é	necessário:
[...]
IV	–	aprovação	em	Exame	de	Ordem;
[...]
§	1º	O	Exame	da	Ordem	é	regulamentado	em	provimento	do	Conselho
Federal	da	OAB.
Art.	 44.	 A	 Ordem	 dos	 Advogados	 do	 Brasil	 (OAB),	 serviço	 público,
dotada	de	personalidade	jurídica	e	forma	federativa,	tem	por	finalidade:
[...]
II	–	promover,	com	exclusividade,	a	representação,	a	defesa,	a	seleção	e
a	disciplina	dos	advogados	em	toda	a	República	Federativa	do	Brasil.

Antes	 de	 enfrentar	 diretamente	 o	 mérito	 do	 recurso	 extraordinário,	 o
Ministro	fez	uma	breve	abordagem	histórica	situando	o	tema	e	enfatizando	a	sua
relevância	 social.	Nesse	 sentido,	observou	que	a	obrigatoriedade	do	Exame	no
ordenamento	jurídico	pátrio	era	algo	novo	à	época,	com	cerca	de	15	anos.	Umas
das	razões	apresentadas	para	que	esta	matéria	assumisse	destaque	foi	o	aumento
exponencial	das	faculdades	de	Direito,	que	entre	os	anos	de	1997	e	2011,	haviam
saltado	de	200	para	1.100.	Assim,	segundo	memorial	da	OAB,	o	Brasil	possuía
cerca	de	quatro	milhões	de	bacharéis	em	Direito.	Observou	ainda	o	Relator	que
este	 crescimento	 quantitativo	 não	 foi	 também	 qualitativo.	 Entretanto,	 não
obstante	esta	realidade	que	considerou	alarmante,	o	Ministro	frisou	que	seu	voto
seria	 fundamentado	 em	 razões	 propriamente	 jurídicas,	 acentuando	 que	 os
argumentos	 extrajurídicos	 apresentados	 não	 foram	 decisivos	 para	 seu
convencimento,	mesmo	tendo	sido	sopesados	ao	longo	do	processo.



O	raciocínio	jurídico	apresentado	pelo	Relator	foi	organizado	em	três	linhas
argumentativas.	 A	 primeira,	 que	 considerou	 a	 mais	 grave,	 a	 respeito	 de	 uma
suposta	violação	ao	direito	fundamental	à	liberdade	de	ofício.	A	segunda,	sobre
uma	 possível	 incompatibilidade	 das	 regras	 constitucionais	 atinentes	 ao	 ensino
superior	 e	 à	previsão	 legal	do	exame	de	 seleção.	A	 terceira	 e	última	acerca	de
uma	ofensa	ao	princípio	da	legalidade	devido	à	delegação	à	OAB	da	prerrogativa
de	regular	o	exame.

Inicialmente,	 o	Ministro	 reconheceu	que	o	 direito	 fundamental	 sob	 análise
está	 intimamente	 vinculado	 com	 a	 dignidade	 humana,	 pois	 o	 trabalho,	 a
profissão,	 expressa	 um	modo	 de	 vida	 que	 não	 apenas	 traz	 o	 sustento	 para	 um
indivíduo	 e	 sua	 família,	mas	que	 também	 revela	um	elevado	valor	 existencial,
parte	da	busca	pela	felicidade.	Assim,	entendeu	que	“no	tocante	ao	exercício,	se
o	ofício	é	lícito,	surge	a	obrigação	estatal	de	não	opor	embaraços	irrazoáveis	ou
desproporcionais”.	Contudo,	destacou	também	que	a	Constituição,	em	seu	inciso
IV	 do	 art.	 1º,	 estabeleceu	 como	 um	 dos	 seus	 fundamentos	 o	 valor	 social	 do
trabalho,	o	que	fornece	contornos	comunitários	a	esta	garantia.	Deste	modo,	faz
sentido	 a	 exigência	 de	 qualificação	 profissional	 que	 o	 constituinte	 assim
asseverou,	 seja	 pela	 dimensão	 individual	 de	 proteção	 aos	 trabalhadores,	 como
aqueles	que	 trabalham	com	rede	elétrica,	ou	na	dimensão	coletiva	e	ainda	com
mais	razões	pela	extensão	de	um	possível	dano.	Diante	disso,	concluiu	o	Relator
que	 o	 princípio	 da	 dignidade	 da	 pessoa	 humana	 deve	 ser	 compreendido
compatibilizando-o	 com	 as	 possíveis	 restrições	 ou	 limitações	 ao	 direito
fundamental	 de	 liberdade	 de	 ofício	 ou	 profissão.	No	 caso	 em	 tela,	 o	Ministro
compreendeu	que	a	questão	fundamental	apresentada	seria	se	o	Exame	da	OAB
se	configuraria	como	meio	adequado	para	atestar	a	qualificação	profissional	dos
futuros	advogados,	ou	seja,	um	problema	de	adequação.

Nesse	 sentido,	 o	 Ministro	 considerou	 que	 o	 exame	 de	 suficiência	 seria
compatível	 com	 o	 juízo	 de	 proporcionalidade	 e	 que	 não	 alcançaria	 o	 núcleo
essencial	 da	 garantia	 constitucional	 da	 liberdade	 de	 ofício.	 Portanto,	 seria
incorreto	o	argumento	de	que	o	exame	não	atesta	a	qualificação,	pois	se	assim
fosse,	 os	 inúmeros	 exames	 feitos	 na	 universidade	 também	 não	 serviriam	 para
este	 fim.	Portanto,	o	exame	da	Ordem	seria	adequado	ao	 fim	a	que	se	propõe.
Em	 suas	 palavras:	 “o	 exame	 da	 Ordem	 serve	 perfeitamente	 ao	 propósito	 de
avaliar	 se	 estão	presentes	 as	 condições	mínimas	para	o	 exercício	 escorreito	da
advocacia,	 almejando-se	 sempre	 oferecer	 à	 coletividade	 profissionais
razoavelmente	capacitados”.

Seguindo	 a	 metódica	 do	 Tribunal	 Constitucional	 alemão,	 como
expressamente	assume,	uma	 inconstitucionalidade	por	violação	ao	subprincípio
da	adequação	somente	poderia	ser	declarada	se	a	medida	 restritiva	aos	direitos
fundamentais	fosse	evidentemente	incapaz	de	atingir	a	sua	finalidade	e	não	fosse



plausível	ou	justificável,	o	que	não	se	vislumbraria	ao	caso	em	tela.	Concernente
ao	 “subprincípio”	 da	 vedação	 de	 excesso	 –	 que	 analisa	 a	 existência	 de	meios
menos	 gravosos	 –	 o	 Ministro	 destacou	 que	 a	 alternativa	 de	 uma	 fiscalização
posterior	 à	 ocorrência	 de	 um	 dano	 não	 se	 mostra	 igualmente	 eficaz	 em
contraposição	a	um	escrutínio	prévio,	como	é	feito	pelo	exame.	Ademais,	ainda
que	fosse,	não	se	admitiria	a	declaração	de	inconstitucionalidade	por	violação	à
proibição	 do	 excesso.	 Assim,	 ao	 examinar	 a	 proporcionalidade	 em	 sentido
estrito,	sopesando	a	importância	da	realização	do	fim	objetivado	pela	medida	e	a
intensidade	 da	 restrição	 ao	 direito	 fundamental,	 o	 Ministro	 entendeu	 que	 os
benefícios	 provenientes	 do	 exame	 da	 Ordem	 seriam	 superiores	 a	 ofensa	 à
garantia	do	inciso	XIII	do	art.	5º	da	Constituição.

Noutro	 passo,	 o	 Ministro	 acentuou	 o	 caráter	 essencial	 da	 advocacia	 ao
Estado	 Democrático	 de	 Direito,	 de	 modo	 que	 os	 prejuízos	 de	 uma	 atuação
equivocada	atingem	não	apenas	os	 clientes,	mas	 toda	a	 comunidade.	 Isto	 seria
uma	justificativa	razoável	para	certa	 limitação	de	acesso	à	advocacia,	de	modo
que	 a	 declaração	 de	 inconstitucionalidade	 do	 exame	 de	 Ordem	 em	 nada
contribuiria	para	esta	proteção	constitucional.

A	 respeito	 de	 uma	 possível	 incompatibilidade	 das	 regras	 constitucionais
atinentes	 ao	 ensino	 superior	 e	 à	 previsão	 legal	 de	 exame	 para	 o	 exercício	 da
advocacia,	 o	 Ministro	 Relator	 concluiu	 que	 as	 instituições	 de	 ensino	 e	 as
autarquias	profissionais	possuem	papéis	distintos,	mas	complementares.	Mesmo
reconhecendo	 que	 cabe	 às	 Instituições	 de	 Ensino	 Superior	 (IES)	 ministrar	 o
conteúdo	necessário	 para	 a	 formação	profissional	 do	 indivíduo	 e	 atribuir-lhe	o
grau	correspondente	ao	final	do	curso,	o	Ministro	frisou	que	inexistiria	vedação
constitucional	 para	 que	 outras	 exigências	 sejam	 requeridas	 para	 o	 exercício
profissional.	Nesse	 sentido,	 o	 inciso	XIII	 do	 art.	 5º	 da	Constituição	 admite	 de
forma	clara	a	possibilidade	de	alguma	restrição,	desde	que	realizada	por	meio	de
lei.	Noutro	passo,	às	autarquias	profissionais	caberia	a	implementação	do	poder
de	 polícia	 às	 categorias	 profissionais	 sob	 sua	 alçada.	 Desta	 forma,	 diante	 do
interesse	público	envolvido,	destacou	a	importância	singular	do	papel	de	limitar
e	controlar,	dentro	dos	limites	legalmente	estabelecidos,	o	exercício	profissional
de	 determinada	 categoria.	Não	haveria,	 portanto,	 confusão	 entre	 as	 atribuições
das	IES	e	das	autarquias	profissionais,	como	a	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil,
que	pelo	exposto	no	art.	44	da	Lei	8.906/94,	possui	de	modo	exclusivo	a	função
de	promover	a	representação,	defesa,	seleção	e	disciplina	dos	advogados	em	toda
a	República	Federativa	do	Brasil.

Por	fim,	na	terceira	linha	de	argumentação,	o	Ministro	Relator	concluiu	que
não	 há	 ofensa	 ao	 princípio	 da	 legalidade,	 pois	 inexistiria	 uma	 delegação
legislativa	à	OAB,	e,	consequentemente,	qualquer	usurpação	de	competência.	O
provimento	que	dá	concretude	ao	Exame	não	seria	lei	no	sentido	de	um	diploma



que	 inova	 na	 ordem	 jurídico-formal	 e,	 por	 isso,	 não	 haveria
inconstitucionalidade	 formal,	 pois	 o	 provimento	 apenas	 regulamenta
internamente	o	que	a	Lei	8.906/94	estabeleceu.	Nesse	sentido,	esclarece	que:

A	crença	de	que	as	 condutas	 adotadas	pelo	Poder	Público	devem	estar
exaustivamente	 versadas	 em	 lei	 em	 sentido	 formal	 e	material	 somente
tem	contribuído	para	o	desprestígio	da	atividade	legislativa,	porquanto	se
traduz	 na	 produção	 desenfreada	 de	 leis,	 hoje	 na	 casa	 das	 centenas	 de
milhares.

Também	em	relação	à	alegada	usurpação	de	competência	do	art.	84,	 inciso
IV,	 da	 Carta	 Federal,	 o	 Ministro	 entendeu	 não	 haver	 qualquer
inconstitucionalidade,	 uma	 vez	 que	 lei	 pode	 conferir	 a	 “entidades	 da
Administração	Pública,	públicas	ou	privadas,	a	prerrogativa	de	concretizar,	por
meio	 de	 atos	 gerais	 e	 abstratos,	 alguns	 aspectos	 práticos	 que	 lhe	 concernem”.
Além	disso,	o	Ministro	enfatizou	que	a	própria	natureza	das	atividades	exercidas
pela	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil,	proveniente	da	interpretação	do	Supremo
do	 art.	 133	 da	 Carta	 Federal,	 justificaria	 a	 existência	 de	 um	 regime	 especial
previsto	pela	Lei	8.906/94.

Pelas	 razões	 expostas,	 o	Ministro	Relator	 conheceu	 e	 desproveu	 o	 recurso
extraordinário.	Os	demais	ministros	presentes	na	 sessão	acompanharam	o	voto
do	 eminente	 relator,	 sendo	 que	 os	 ministros	 Dias	 Toffoli	 e	 Cezar	 Peluso	 o
subscreveram	de	modo	integral.

O	Ministro	Luiz	Fux	destacou	que	deveria	haver	uma	maior	representação	da
comunidade	 jurídica	 na	 comissão	 que	 organiza	 o	 Exame.	 Para	 ele,	 isto
aperfeiçoaria	 o	 certame	 e	 refletiria	 a	 visão	 de	 uma	 prática	 jurídica	 plural.
Estando	 a	 organização	 da	 prova	 somente	 sob	 a	 responsabilidade	 da	 OAB,
poderia	 suscitar	 questionamentos	 acerca	 do	 cumprimento	 de	 princípios
democráticos	e	republicanos.	Assim,	o	Ministro	enfatizou	que	“Cumpre	à	OAB
atender	às	exigências	constitucionais	de	legitimação	democrática	da	sua	atuação,
que	 envolve,	 entre	 outros	 requisitos,	 a	 abertura	 de	 seus	 procedimentos	 à
participação	de	outros	 segmentos	da	 sociedade”.	Do	contrário,	 enfatiza	que	no
futuro	 este	 déficit	 de	 legitimidade	 poderá	 acarretar	 uma	 inconstitucionalidade
relativa	 ao	modo	 como	 é	 organizada	 esta	 seleção.	 A	 respeito	 dos	 argumentos
principais	 de	mérito,	 o	Ministro	 entendeu	que	o	 exame	 é	medida	 adequada	 ao
fim	que	se	propõe	e	que	se	 justifica	pelo	dano	 irreparável	que	pode	ser	gerado
por	uma	atuação	advocatícia	não	devidamente	qualificada.

A	Ministra	 Cármen	 Lúcia	 entendeu	 que	 o	 exame	 da	OAB	 é	 consonante	 à
regra	 constitucional	 que	 condiciona	 a	 liberdade	 ao	 trabalho	 às	 qualificações
profissionais	que	somente	poderiam	ser	requeridas	por	intermédio	de	lei.	Nesse
sentido,	concluiu	que	a	Lei	8.906/94	reflete	o	que	se	espera	da	OAB	num	Estado
Democrático	e	que	os	provimentos	previstos	são	necessários	para	regulamentar	o



Exame.	Ou	seja,	a	lei	institui	a	necessidade	do	exame	e	os	provimentos	apenas
lhe	conferem	operacionalidade.

Na	mesma	 linha	 se	manifestou	 o	Ministro	 Ricardo	 a	 partir	 da	 “teoria	 dos
poderes”,	formulada	pela	Suprema	Corte	norte	americana.	Assim,	sustentou	que
quando	se	atribui	uma	competência,	se	confere	simultaneamente	os	meios	para
executá-la.	 Logo,	 ao	 definir	 a	 lei	 que	 caberia	 à	 OAB	 o	 regular	 exercício	 da
advocacia,	atribuiu-lhe	poderes	para	que	assim	fizesse	mediante	provimento.

O	Ministro	Ayres	Britto	acentuou	a	importância	constitucional	da	advocacia
expressa	 no	 art.	 133,	 que	 considera	 o	 advogado	 como	 indispensável	 à
administração	 da	 justiça,	 sendo	 também	 justificável	 enquanto	 “salvaguarda
social”	 a	 limitação	 ao	 livre	 exercício	 do	 trabalho	 a	 partir	 de	 qualificações
profissionais	estabelecidas	em	lei.	Destarte,	entendeu	ser	adequada	a	existência
do	exame	da	Ordem	para	o	exercício	da	advocacia.

O	 Ministro	 Gilmar	 Mendes	 entendeu	 que	 o	 exame	 da	 OAB	 como	 uma
reserva	legal	qualificada	possui	uma	justificativa	de	controle,	mas	que	não	seria
desproporcional,	visto	que	os	candidatos	poderiam	participar	de	três	exames	por
ano.	Portanto,	haveria	uma	abertura	bastante	flexível.

O	Ministro	 Celso	 de	Mello,	 decano	 da	 Corte,	 concluiu	 que	 é	 legítimo	 ao
Estado	estabelecer	“requisitos	mínimos”	para	certas	qualificações	profissionais.
Deste	 modo,	 a	 constitucionalidade	 do	 Exame	 da	 Ordem	 seria	 “plenamente
justificada”	 pelo	 interesse	 social	 em	 questão,	 que	 envolve	 direitos	 e	 garantias
individuais	que	podem	ser	frustrados	por	uma	atuação	advocatícia	sem	a	devida
qualificação	e/ou	aptidão	técnica.

Por	tais	razões,	o	recurso	extraordinário	foi	julgado	improcedente,	incidindo
sobre	a	matéria	repercussão	geral.

3.	 ANÁLISE
Sob	o	 âmbito	 formal,	 temos	 uma	decisão	 do	Supremo	 em	 sede	 de	 recurso

extraordinário.	 Este	 recurso	 está	 inserido	 no	 controle	 difuso	 de
constitucionalidade	em	que	a	parametricidade	é	analisada	no	interior	de	um	caso
concreto.	Neste	RE,	 a	obrigatoriedade	do	 exame	da	Ordem	para	o	 ingresso	na
advocacia	foi	questionada	tendo	também	como	fundamento	normas	e	princípios
constitucionais,	 já	 anteriormente	 citados,	 de	 modo	 que,	 após	 julgamento	 em
primeira	 e	 segunda	 instâncias,	 coube	 ao	 STF	 verificar	 e	 declarar,
incidentalmente,	a	existência	ou	não	de	uma	suposta	inconstitucionalidade,	tudo
nos	 termos	 do	 inciso	 III	 do	 art.	 102	 da	Constituição	Federal.	Ademais,	 com	a
Emenda	Constitucional	45/04,	tornou-se	necessário	que	a	questão	constitucional
em	 discussão	 em	 sede	 RE	 tenha	 repercussão	 geral,	 isto	 é,	 uma	 evidente
relevância	social	que	transcenda	os	interesses	das	partes.	Com	isto	almejava-se	a



uniformização	da	interpretação	constitucional,	de	modo	que	não	seria	necessário
ao	STF	decidir	inúmeros	casos	idênticos	sobre	a	mesma	questão	constitucional.
Entendemos	 que	 este	 requisito	 de	 admissibilidade	 do	 recurso	 extraordinário
também	 se	 encontra	 presente	 no	 caso	 sob	 análise.	 A	 constitucionalidade	 da
obrigatoriedade	 do	 exame	 da	OAB	 afeta	milhares	 de	 pessoas,	 sendo	 flagrante
seu	impacto	social,	como	também	a	necessária	uniformização	jurisprudencial	da
matéria.

Sob	a	ótica	mais	conteudística,	entendo	que	o	STF	decidiu	de	modo	coerente
com	 a	 nossa	 história	 jurídico-constitucional	 e	 o	 fez	 a	 partir	 de	 fundamentos
jurídicos.	 Ainda	 que	 tenha	 algumas	 objeções,	 que	 apresentarei	 na	 sequência,
temos	neste	caso	uma	decisão	correta.

Comecemos	por	uma	citação	paradigmática	do	Ministro	Relator	Marco,	que,
ao	 falar	 da	 realidade	 que	 envolve	 a	 questão,	 como	 o	 expressivo	 número	 de
faculdades	 de	Direito	 e	 de	 bacharéis	 que	 existe	 no	 Brasil,	 destacou	 que	 esses
dados,	 apesar	 de	 alarmantes,	 não	 podem	 ser	 decisivos	 para	 o	 julgamento	 da
causa.	 Isso	 porque	 cabe	 ao	 Tribunal	 Constitucional	 julgar	 sob	 o	 ângulo	 do
Direito,	atento	à	realidade	social,	não	deixando	prevalecer	o	pragmatismo	sobre
as	razões	propriamente	jurídicas.

Merece	relevo	esta	manifestação,	porque	nela	estão	implícitos	dois	aspectos
fundamentais	 para	 a	 compreensão	 de	 uma	 decisão	 jurídica	 num	 Estado
Democrático	de	Direito,	quais	sejam:	1)	a	autonomia	do	Direito;	e	2)	a	diferença
entre	decisão	e	escolha.	O	Direito	contemporâneo	como	resultado	do	processo	de
secularização	que	vivenciou	o	Ocidente	 tornou-se	 cada	mais	 autônomo,	 isto	 é,
um	modo	especializado	de	normatizar	as	 relações	sociais	e	decidir	os	conflitos
dela	 decorrentes.	 Existem	 “razões	 propriamente	 jurídicas”,	 e	 são	 estas	 que
devem	ser	articuladas	nos	 tribunais	e	que	devem	servir	de	 fundamento	para	as
decisões	 judiciais.	Ao	usar	 razões	estranhas	 ao	Direito,	ou	 seja,	 sem	 lastro	em
nossa	 prática	 jurídico-constitucional,	 o	 Judiciário	 atua	 de	 forma	 discricionária,
dentro	 daquilo	 que	 denominamos	 de	 ativismo	 judicial.	 Tal	 postura	 não	 se
coaduna	com	as	exigências	de	um	Estado	Democrático	de	Direito.	Noutro	passo,
a	 existência	 de	 “razões	 propriamente	 jurídicas”	 possibilita	 a	 própria	 decisão
jurídica,	 pois	 esta	 resulta	 da	 aplicação	 de	 critérios	 intersubjetivos	 e	 não	 da
subjetividade	de	um	indivíduo,	o	que	caracteriza	uma	escolha.	Claro	que	se	trata
de	uma	decisão	isolada,	calcada	em	uma	correta	postura	não	consequencialista.
No	 mais	 das	 vezes,	 o	 Supremo	 Tribunal	 tem	 sido	 pródigo	 na	 invocação	 de
argumentos	“da	realidade	empírica”,	com	os	quais	“corrige”	o	Direito	posto.

Ainda	 neste	 cenário,	 é	 importante	 esclarecer	 que	 quando	 destaco	 esta
autonomia	e	a	existência	de	razões/argumentos	jurídicos,	não	estou	concebendo
o	Direito	como	um	sistema	fechado	supra-histórico	que	possui	respostas	prontas
antes	 das	 perguntas,	 das	 demandas	 judiciais.	 O	 Direito	 está	 inserido	 numa



realidade	que	é	hermenêutica,	de	modo	que	sua	operacionalidade	se	dá	dentro	de
um	inescapável	horizonte	histórico.	Todavia,	ao	mostrar	a	si	mesmo,	o	faz	partir
de	 uma	 história	 que	 não	 deve	 ser	 desprezada	 (Constituição,	 Códigos,	 Leis,
Jurisprudência	 etc.),	 do	 contrário,	 poderíamos	 decidir	 com	 quaisquer	 critérios
provenientes	 de	 outros	 sistemas	 normativos,	 o	 que	 não	 nos	 parece
democraticamente	sustentável.

Retornando	 ao	 voto	 do	 relator,	 vê-se	 que	 ele	 expôs	 de	 modo	 claro	 a	 sua
argumentação	 dentro	 dos	 limites	 jurídico-constitucionais	 e	 respeitando	 as
alegações	do	recorrido	e	da	PGR	em	sua	manifestação.	O	conteúdo	destas	linhas
argumentativas	 foi	 exposto	 de	 modo	 correto,	 assentando	 as	 seguintes
interpretações	adequadas	à	Constituição:	1)	o	princípio	da	liberdade	e	ofício	ou
profissão,	 como	 expressão	 de	 qualquer	 outro	 direito	 fundamental,	 admite	 a
possibilidade	de	limitações	e	no	caso	em	tela	isto	fica	ainda	mais	evidente,	pois	a
Constituição	textualmente	assim	prevê;	2)	a	 limitação	representada	pelo	exame
de	 Ordem	 se	 justifica	 pelos	 interesses	 sociais	 relacionados	 à	 atuação	 do
advogado	–	algo	constitucionalmente	demonstrado	nos	votos	–	e	por	possuir	 a
devida	 previsão	 legal;	 3)	 a	 inexistência	 de	 confusão	 entre	 as	 autarquias
profissionais	 e	 as	 instituições	 de	 ensino	 superior,	 de	modo	 que	 a	 obtenção	 de
diploma	pode	não	ser	suficiente	para	o	exercício	de	certas	profissões	que	podem
possuir	 outros	 requisitos	 específicos.	 Em	 sentido	 inverso,	 existem	 profissões
que,	mesmo	contando	com	cursos	 superiores,	podem	ser	 exercidas	por	alguém
ainda	que	não	possua	diploma.	Como	exemplo,	temos	o	jornalismo,	caso	em	que
o	 STF	 considerou	 inconstitucional	 a	 exigência	 de	 diploma	 por	 não	 ter	 sido
recepcionada	 a	 previsão	 legal	 do	 art.	 4º,	 inciso	V,	 do	Decreto-Lei	 972/69,	 que
assim	dispunha;	4)	a	existência	de	provimentos	que	tão	somente	dão	concretude
ao	 que	 dispõe	 a	 Lei	 e	 sendo	 estes	 elaborados	 por	 quem	 compete	 o	 seu
cumprimento	 não	 fere	 por	 si	 só	 o	 princípio	 da	 legalidade.	 Diante	 disso,	 por
unanimidade	foi	considerado	constitucional	a	obrigatoriedade	do	exame	da	OAB
para	o	exercício	da	advocacia.

Cumpre	destacar	que	a	manifestação	do	Ministro	Luiz	Fux	a	respeito	de	uma
possível	 inconstitucionalidade	 que	 talvez	 se	 manifestará	 no	 futuro	 devido	 à
necessidade	de	uma	representatividade	mais	plural	na	comissão	organizadora	se
mostrou	destoante	dos	demais	 argumentos	 articulados.	A	princípio,	 inexistindo
na	 lei	 qualquer	 menção	 à	 exigência	 desta	 pluralidade	 e	 inexistindo
demonstrações	de	arbitrariedade	da	OAB	em	não	 respeitar	o	currículo	mínimo
requerido	para	os	cursos	de	Direito,	tenho	que	um	argumento	político	acerca	de
como	 deveriam	 ser	 as	 coisas	 é	 exatamente	 fazer	 um	 incentivo	 a	 um	 ativismo
futuro,	como	se	coubesse	ao	Supremo	Tribunal	Federal	desenvolver	 formas	ou
fórmulas	de	como	devem	ser	os	concursos	públicos,	e,	em	especial,	o	Exame	de
Ordem.



Por	fim,	outro	aspecto	digno	de	nota	é	a	utilização	dos	métodos	do	tribunal
constitucional	alemão	para	a	resolução	de	conflitos	de	direitos	fundamentais.	Em
geral,	a	utilização	da	proporcionalidade	e	de	suas	submáximas	pelo	STF	é	feita
sem	o	devido	critério	e	rigor	(matemáticos	e	argumentativos,	se	pensarmos	em
Robert	Alexy,	por	exemplo).	Ou	seja,	não	basta	dizer	que	é	proporcional,	ou	que
o	dano	a	um	direito	 fundamental	 se	 justifica	pelos	benefícios	dele	decorrentes.
Isso	deve	ser	feito	de	modo	muito	preciso	e	detalhado.	A	Crítica	Hermenêutica
do	Direito	 (CHD)	não	 trabalha	 com	estas	 categorias,	mas	 reconhece	 que,	 se	 o
Supremo	 a	 assume,	 deve	 fazê-lo	 de	modo	 adequado	 e	 não	 por	 intermédio	 de
juízos	subjetivos	de	peso.	Exemplificando,	não	encontramos	no	caso	a	presença
da	fórmula	do	peso.	Segundo	Robert	Alexy:	“Em	um	caso	concreto,	o	princípio
P1	tem	um	peso	maior	que	o	princípio	colidente	P2,	se	houver	razões	suficientes
para	 que	 P1	 prevaleça	 sobre	 P2	 sob	 as	 condições	 C,	 presentes	 nesse	 caso
concreto”.1	 Para	 o	 jurista	 alemão,	 a	 relação	 de	 proporcionalidade	 entre	 esses
princípios	 –	 que	 expressam	 direitos	 fundamentais	 –	 se	 dá	 em	 três	 passos	 ou
níveis:	1)	“o	grau	de	descumprimento	ou	de	interferência	em	um	princípio”;	2)
“a	 identificação	 da	 importância	 do	 cumprimento	 do	 princípio	 oposto;	 e	 3)
“identifica-se	 se	 a	 importância	do	cumprimento	do	princípio	oposto	 justifica	o
descumprimento	 do	 outro	 princípio	 ou	 a	 interferência	 nele”.2	 Esses	 passos	 são
identificados	 pela	 análise	 subsequente	 das	 submáximas	 “adequação”,
“necessidade”	e	“proporcionalidade	em	sentido	estrito”,	na	qual	expressa	a	lei	da
ponderação.	 A	 fórmula	 do	 peso	 é	 a	 expressão	 lógico-matemática	 da	 última
submáxima.

Na	 espécie,	 deve-se	 reconhecer	 que	 a	 argumentação	 do	 Ministro	 Relator
espelhou	em	linhas	muito	gerais	–	embora	sem	o	rigor	técnico	–	essa	estrutura,	o
que	já	é	algo	a	ser	destacado,	tendo	em	vista	que	não	são	poucos	os	casos	em	que
ministros	 do	 STF	 definem	 discricionariamente,	 sem	 a	 devida	 fundamentação
jurídica,	 a	 preponderância	 de	 certos	 princípios	 em	 relação	 a	 outro(s).	 O	 mais
comum	é	ver	o	juiz-intérprete	esgrimir	um	princípio	em	uma	mão	e,	na	outra,	um
segundo	 princípio.	 Aqui,	 o	 gestual	 está	 incorporado	 ao	 sopesamento	 stricto
sensu.	 E,	 desse	 sopesamento,	 tira-se,	 simplesmente,	 aquele	 que	 prevalece.	 No
caso	 sob	 exame,	 a	 ponderação	 foi	 tratada	 de	 modo	 mais	 adequado,	 o	 que	 já
constitui	um	avanço.	E	isso	é	alvissareiro.

1ALEXY,	Robert.	Teoria	dos	direitos	 fundamentais.	 Tradução	Virgílio	 Afonso	 da	 Silva.	 2.	 ed.	 São
Paulo:	Malheiros,	2014.
2ALEXY,	Robert.	Teoria	discursiva	do	direito.	Tradução	Alexandre	Travessoni	Gomes	Trivisonno.	Rio
de	Janeiro:	Forense	Universitária,	2014.



	



Capítulo	15
ADC	41	E	ADPF	186	–	A

CONSTITUCIONALIDADE	DAS	COTAS	RACIAIS:
REPARANDO	OS	ERROS	DO	PASSADO

1.	 RESUMO	DO	CASO
Este	 caso	 exige	 uma	 digressão	 que	 facilite	 a	 compreensão	 do	 fenômeno.

Historicamente,	 o	 Brasil	 sempre	 se	 destacou	 pela	 instabilidade	 de	 suas
instituições	 políticas.	 Ao	 contrário	 dessa	 realidade,	 uma	 instituição	 que	 se
manteve	forte	e	estável	por	muito	tempo	foi	a	escravidão.	Durante	388	anos,	ela
alcançou	ampla	penetração	em	diversos	aspectos	da	vida	social,	como	na	cultura,
no	trabalho,	na	política	e	na	vida	privada,	mantendo	seu	legado	bem	vivo	até	os
dias	de	hoje	por	meio	do	racismo	e	da	exclusão.1	Extinta	a	escravidão,	um	ano
depois	 foi	 Proclamada	 a	 República.	 E	 um	 ano	 após	 foi	 aprovado	 um	 Código
Penal.	Em	vez	de	políticas	públicas	de	inclusão,	as	elites	brasileiras	optaram	pela
resposta	penal:	um	Código	que	visava	enfrentar	uma	nova	clientela:	os	filhos	de
ex-escravos	e	os	próprios	ex-cativos.

Em	razão	dessa	 longa	 trajetória	da	violência	perpetrada	contra	a	população
negra	 e	 buscando	 fazer	 cumprir	 a	Constituição	 de	 1988,	 diversos	movimentos
sociais	 passaram	 a	 reivindicar	 políticas	 públicas	 de	 inclusão	 na	 Universidade
como	forma	de	enfrentamento	das	graves	distorções	sociais	ainda	existentes	no
País.

O	 uso	 de	 cotas	 como	 política	 afirmativa	 foi	 reconhecido	 no	 Brasil	 pela
primeira	vez	no	ano	de	1988,	quando	o	Congresso	Constituinte,	por	meio	do	art.
37,	VIII,	 da	 nova	Constituição,	 determinou	 que	 uma	 lei	 deveria	 assegurar	 um
percentual	de	cargos	e	empregos	públicos	para	pessoas	portadoras	de	deficiência.
Depois	de	muita	pressão	política	dos	movimentos	negros,	no	ano	de	2000	o	Rio
de	 Janeiro,	 por	 meio	 de	 uma	 lei	 estadual,	 reservou	 45%	 das	 vagas	 de	 suas
Universidades	 públicas	 para	 estudantes	 da	 rede	 pública,	 sendo	 que,	 no	 ano
seguinte,	acabou	sancionada	uma	nova	lei	sobre	cota	baseada	no	critério	da	cor
da	 pele.	 Algo	 que	 a	 Universidade	 de	 Brasília	 (UnB)	 também	 decidiu	 adotar
alguns	 anos	 depois	 por	meio	 de	 um	 sistema	 de	 cotas	 que	 combinava	 critérios
sociais	 e	 raciais,	 pelo	 qual	 20%	das	 vagas	 deveriam	 ser	 reservadas	 a	 negros	 e
índios.



A	adoção	 da	 política	 de	 cotas	 pela	UnB	 acabou	 judicializada	 por	meio	 de
uma	ação	ajuizada	pelo	partido	Democratas	(DEM)	no	STF.	Em	2009,	o	DEM
questionou	a	 constitucionalidade	dos	 critérios	 étnico-raciais	das	 cotas	 adotadas
pela	 Universidade	 por	 meio	 da	 Arguição	 de	 Descumprimento	 de	 Preceito
Fundamental	 (ADPF)	 186,	 argumentando	 que	 o	 princípio	 da	 igualdade	 estaria
sendo	 violado,	 já	 que,	 segundo	 o	 argumento	 de	 sua	 advogada,	 “no	 Brasil,
ninguém	 é	 excluído	 pelo	 simples	 fato	 de	 ser	 negro,	 diferentemente	 do	 que
aconteceu	 em	 outros	 países”,	 não	 sendo	 a	 cor	 da	 pele	 o	 fator	 responsável	 por
algumas	pessoas	não	chegarem	à	Universidade.	Além	do	princípio	da	violação
da	 igualdade,	 a	 advogada	 do	 partido	 alegou	 que	 diversos	 outros	 preceitos
fundamentais	 estavam	 sendo	 desrespeitados	 pelas	 cotas	 raciais,	 como,	 por
exemplo:	 a)	 os	 princípios	 republicano	 (art.	 1º,	 caput)	 e	 da	 dignidade	 humana
(III);	 b)	 o	 dispositivo	 constitucional	 que	 veda	 o	 preconceito	 de	 cor	 e	 a
discriminação	(art.	3º,	IV);	c)	o	repúdio	ao	racismo	(art.	4º,	VIII);	d)	a	legalidade
(art.	5º,	II);	e)	o	combate	ao	racismo	(XLII);	e	f)	o	princípio	meritocrático	(art.
208,	V).

Com	base	nessas	alegações,	o	DEM	requereu	medida	liminar	com	o	objetivo
de	 suspender	 a	 matrícula	 dos	 alunos	 aprovados	 pelo	 sistema	 universal	 e	 pelo
sistema	de	cotas	para	negros	na	UnB,	sustentando	que	a	Cespe	deveria	divulgar
uma	 nova	 lista	 de	 aprovados	 sem	 qualquer	 distinção,	 baseada	 exclusivamente
nas	notas	dos	candidatos.	O	DEM	também	apresentou	o	pedido	de	que	fossem
suspensos	imediatamente	todos	os	processos	judiciais	sobre	cotas	que	estivessem
em	 andamento	 tanto	 na	 Justiça	 Federal	 quanto	 na	 Justiça	 estadual,	 “ficando
impedidos	 de	 proferir	 qualquer	 nova	 decisão	 que,	 a	 qualquer	 título,	 garanta	 o
acesso	 privilegiado	 de	 candidato	 negro	 em	 universidade	 em	 decorrência	 da
raça”,	antes	do	julgamento	da	ADPF	186.	Seguindo	essa	mesma	linha,	o	partido
demandou	 que	 fossem	 suspensas,	 com	 efeito	 ex	 tunc,	 todas	 as	 decisões	 que
tivessem	 reconhecido	 a	 constitucionalidade	 das	 cotas	 raciais	 implementadas
aplicadas	pela	UnB.

Por	 fim,	o	DEM	ainda	 requereu	que,	caso	a	maioria	dos	ministros	do	STF
entendesse	que	não	caberia	a	ADPF,	o	pedido	então	fosse	recebido	em	sede	de
Ação	 Direta	 de	 Inconstitucionalidade,	 “em	 homenagem	 ao	 princípio	 da
fungibilidade	 processual,	 porquanto	 observados	 nesta	 peça	 todos	 os	 demais
requisitos	 necessários	 à	 propositura	 da	 ADI,	 possibilidade	 esta	 que	 já	 foi
reconhecida	pelo	Supremo	Tribunal	Federal”.	O	Relator	do	caso	foi	o	Ministro
Ricardo	Lewandowski.

2.	 A	DECISÃO
Em	 julho	 de	 2009,	 o	 então	 presidente	 do	 STF,	 Ministro	 Gilmar	 Mendes,

denegou	 o	 pedido	 de	 liminar	 para	 suspender	 a	 matrícula	 dos	 aprovados	 no



vestibular	da	UnB.	Em	26	de	abril	de	2012,	todos	os	ministros	acompanharam	o
voto	 do	 Relator	 do	 processo,	 Ministro	 Ricardo	 Lewandowski,	 ao	 julgarem
inteiramente	 improcedente	 a	 ação	 ajuizada	 pelo	 DEM,	 afirmando,	 portanto,	 a
constitucionalidade	dos	critérios	étnico-raciais	de	cotas	utilizados	pela	UnB	que
visavam	favorecer	a	promoção	do	acesso	de	pessoas	negras	ao	ensino	superior.

No	 voto	 do	Ministro	 Ricardo	 Lewandowski,	 logo	 de	 início	 foi	 afastado	 o
pedido	de	que,	caso	a	ADPF	fosse	rejeitada	pela	maioria	dos	ministros,	a	ação
fosse	 recebida	em	sede	de	ADI.	Como	a	ADI	está	baseada	no	questionamento
objetivo	 de	 uma	 questão	 abstrata,	 que	 visa	 exclusivamente	 demonstrar	 a
inconstitucionalidade	 de	 uma	 lei	 ou	 de	 um	 ato	 normativo,	 e	 não	 discutir	 uma
situação	concreta	como	a	que	foi	apresentada	pela	advogada	do	DEM,	não	seria
possível	 substituir	 a	 ADPF	 186	 por	 uma	 ADI.	 Feito	 isso,	 o	Ministro	 Relator
passou	a	considerar	o	objeto	central	da	ação.

Ao	analisar	se	os	critérios	étnico-raciais	do	sistema	de	cotas,	aplicados	pela
UnB,	 estavam	 em	 consonância	 com	 a	 Constituição	 Federal,	 o	 Min.
Lewandowski	começou	seu	voto	atacando	a	dicotomia	entre	igualdade	formal	e
igualdade	material.	Segundo	ele,	a	 igualdade	formal,	assegurada	pelo	art.	5º	da
Constituição,	foi	uma	conquista	civilizatória	dos	tempos	da	revolução	francesa,
quando	 começaram	 a	 ser	 abaladas	 as	 estruturas	 estamentais	 da	 sociedade	 em
favor	 de	 uma	 igualdade	 de	 todos	 perante	 a	 lei.	 Apesar	 de	 sua	 importância	 na
consolidação	 de	 um	 regime	 democrático,	 o	 Min.	 Lewandowski	 destacou	 sua
insuficiência	no	enfrentamento	feito	pelo	Estado	Democrático	de	Direito	contra
as	graves	distorções	sociais	ainda	predominantes	na	sociedade	brasileira.	Nesse
sentido,	 o	 asseverou	 que	 a	 Constituição	 de	 1988	 não	 só	 assegura	 a	 igualdade
formal	 como	 também	 está	 baseada	 na	 busca	 de	 uma	maior	 igualdade	material
entre	todos.

Para	 alcançar	 uma	 maior	 igualdade	 material,	 o	 Ministro	 reconheceu	 a
possibilidade	do	Estado	realizar	não	apenas	políticas	de	cunho	universalista,	mas
também	 políticas	 afirmativas	 direcionadas	 aos	 segmentos	 atingidos	 pela
exclusão	dos	espaços	de	poder.	Aliás,	para	sustentar	esse	posicionamento,	o	Min.
Lewandowski	 faz	 referência	 a	 Boaventura	 de	 Souza	 Santos,	 ao	 destacar	 a
seguinte	 citação	 do	 sociólogo	 português,	 “[...]	 temos	 o	 direito	 a	 ser	 iguais
quando	 a	 nossa	 diferença	 nos	 inferioriza;	 e	 temos	 o	 direito	 a	 ser	 diferentes
quando	 a	 nossa	 igualdade	 nos	 descaracteriza.	 Daí	 a	 necessidade	 de	 uma
igualdade	 que	 reconheça	 as	 diferenças	 e	 de	 uma	 diferença	 que	 não	 produza,
alimente	ou	reproduza	as	desigualdades”.2

Daí	 a	 necessidade,	 segundo	 o	 argumento	 apresentado	 pelo	 ministro,	 da
aplicação	de	uma	 justiça	distributiva	que	permita	maior	 intervenção	estatal	em
defesa	 de	 uma	 melhor	 distribuição	 da	 riqueza,	 no	 sentido	 de	 propiciar	 uma
condição	de	 elevada	 igualdade	de	oportunidades	 entre	os	diferentes	 segmentos



que	compõem	a	sociedade.	Assim,	de	acordo	com	o	Min.	Lewandowski,
No	 que	 interessa	 ao	 presente	 debate,	 a	 aplicação	 do	 princípio	 da
igualdade,	 sob	 a	 ótica	 justiça	 distributiva,	 considera	 a	 posição	 relativa
dos	grupos	sociais	entre	si.	Mas,	convém	registrar,	ao	levar	em	conta	a
inelutável	 realidade	 da	 estratificação	 social,	 não	 se	 restringe	 a	 focar	 a
categoria	dos	brancos,	negros	e	pardos.	Ela	consiste	em	uma	técnica	de
distribuição	 de	 justiça,	 que,	 em	 última	 análise,	 objetiva	 promover	 a
inclusão	 social	 de	 grupos	 excluídos	 ou	 marginalizados,	 especialmente
daqueles	que,	historicamente,	 foram	compelidos	a	viver	na	periferia	da
sociedade.

Após	tratar	do	princípio	da	igualdade,	o	Min.	Lewandowski	discorreu	sobre
a	constitucionalidade	das	políticas	públicas	de	ação	afirmativa,	explicando	que	a
origem	 dessas	 políticas,	 ao	 contrário	 do	 que	 muitas	 pessoas	 imaginam,	 não
ocorreu	 nos	 Estados	 Unidos,	 mas	 sim	 na	 Índia,	 país	 em	 que	 se	 destaca	 uma
rígida	estratificação	social	baseada	nas	castas.	Por	meio	do	Government	of	India
Act,	 de	 1935,	 o	 governo	 indiano	 estabeleceu	 uma	 discriminação	 positiva	 para
tratar	 desigualmente	 os	 desiguais,	 permitindo	 que	 as	 pessoas	 originárias	 das
castas	mais	empobrecidas	obtivessem	maior	igualdade	de	oportunidades.

A	Constituição	de	1988,	no	art.	206,	I,	III	e	IV,	define	que	o	acesso	ao	ensino
deve	 ser	 orientado	 com	 base	 nos	 princípios	 da	 igualdade	 de	 condições	 para
acesso	 e	 permanência	 na	 escola,	 pluralismo	de	 ideias	 e	 gestão	 democrática	 do
ensino	público.	Enquanto	o	art.	208,	V,	estabelece	que	o	ingresso	a	níveis	mais
elevados	 de	 ensino	 deve	 ser	 efetivado	 segundo	 a	 capacidade	 de	 cada	 um
(meritocracia).	A	partir	desses	dispositivos	constitucionais,	o	Ministro	observou
que	 “as	 políticas	 que	 buscam	 reverter,	 no	 âmbito	 universitário,	 o	 quadro
histórico	de	desigualdade	que	caracteriza	as	relações	étnico-raciais	e	sociais	em
nosso	País,	não	podem	ser	examinadas	apenas	sob	a	ótica	de	sua	compatibilidade
com	 determinados	 preceitos	 constitucionais,	 isoladamente	 considerados,	 ou	 a
partir	da	eventual	vantagem	de	certos	critérios	sobre	outros”.	Ou	seja,	o	Ministro
criticou	qualquer	 leitura	sobre	meritocracia	desvinculada	dos	demais	princípios
que	devem	orientar	o	funcionamento	do	sistema	educacional.

Logo	depois,	o	Min.	Lewandowski	definiu	a	constitucionalidade	do	critério
étnico-racial	 apresentado	 pela	 política	 de	 cotas	 da	 UnB,	 ao	 determinar	 que	 a
inexistência	biológica	de	raça	não	compromete	o	critério	étnico-racial	aplicado
pela	mesma	Universidade.	Nesse	sentido,	se	o	conceito	de	raça	foi	utilizado	para
construir	 relações	 sociais	 hierarquizadas	 (discriminação	 negativa),	 agora	 ele
pode,	 sem	 seus	 componentes	 biológicos,	 ser	 utilizado	 para	 a	 desconstrução
dessas	relações	(discriminação	positiva),	lembrando	que,

[...]	 tal	 como	 os	 constituintes	 de	 1988	 qualificaram	 de	 inafiançável	 o
crime	de	racismo,	com	o	escopo	de	impedir	a	discriminação	negativa	de



determinados	grupos	de	pessoas,	partindo	do	conceito	de	raça,	não	como
fato	biológico,	mas	enquanto	categoria	histórico-social,	assim	também	é
possível	 empregar	 essa	mesma	 lógica	 para	 autorizar	 a	 utilização,	 pelo
Estado,	 da	 discriminação	 positiva	 com	 vistas	 a	 estimular	 a	 inclusão
social	de	grupos	tradicionalmente	excluídos.

Com	isso,	o	Ministro	acabou	por	definir	que	justiça	social	não	é	apenas	um
problema	 econômico,	 e	 que	 sua	 concretização	 também	 depende	 do
reconhecimento	 de	 grupos	 historicamente	 oprimidos.	 Uma	 missão	 que	 as
Universidades	 precisam	 assumir	 na	 composição	 de	 seu	 corpo	 discente,	 já	 que
“tais	 espaços	 não	 são	 apenas	 ambientes	 de	 formação	 profissional,	 mas
constituem	 também	 locais	 privilegiados	 de	 criação	 dos	 futuros	 líderes	 e
dirigentes	 sociais”.	 E	 uma	 forma	 de	 realizar	 essa	 missão	 está	 baseada	 na
aplicação	transitória	do	critério	étnico-racial	do	sistema	de	cotas	da	UnB.

Por	fim,	Lewandowski	lembrou	que	a	aplicação	das	cotas	não	é	uma	política
afirmativa	estranha	à	Constituição,	já	que	o	art.	37,	VII,	autoriza	a	reserva	de	um
percentual	de	cargos	e	empregos	públicos	para	pessoas	portadoras	de	deficiência.
Desse	 modo,	 a	 ampliação	 das	 cotas	 para	 outros	 segmentos	 vulneráveis	 não
estaria	 em	 discordância	 com	 a	 definição	 constitucional	 sobre	 o	 assunto,
cumprindo,	 assim,	 com	os	 objetivos	 fundamentais	 da	República	 Federativa	 do
Brasil,	conforme	o	art.	3º,	I,	III	e	IV	da	Constituição	cidadã,	que	visa	construir
uma	 sociedade	 livre,	 justa	 e	 solidária,	 baseada	na	 erradicação	da	pobreza	 e	 da
marginalização.

3.	 ANÁLISE
Como	 é	 possível	 observar,	 a	 discussão	 sobre	 cotas	 raciais	 acabou

judicializada	não	por	razão	de	uma	interferência	indevida	do	Poder	Judiciário	no
debate	político	da	época,	mas	sim	após	a	provocação	de	um	partido	político	que
canalizou	 boa	 parte	 das	 críticas	 contras	 as	 cotas.	 Como	 tenho	 falado
constantemente	em	minhas	obras,	a	judicialização	da	política	é	consequência	da
ampliação	de	direitos	pela	Constituição	de	1988	e	está	ligada	ao	funcionamento
(in)adequado	 das	 instituições,	 dentro	 do	 esquadro	 institucional	 traçado	 pela
Constituição.	Quanto	maior	a	possibilidade	de	se	discutir,	no	âmbito	judicial,	a
adequação	 ou	 não	 da	 ação	 governamental	 lato	sensu	 com	 relação	 aos	 ditames
constitucionais,	maior	será	o	grau	de	judicialização	a	ser	observado.

Na	 verdade,	 sempre	 existirá	 algum	grau	 de	 judicialização	 (da	 política)	 em
regimes	 democráticos	 que	 estejam	 guarnecidos	 por	 uma	 Constituição
normativa.3	Por	isso,	é	possível	observá-la	em	diversos	países	do	mundo.	Aliás,
ainda	recentemente,	viu-se	isso	na	Alemanha	e	nos	Estados	Unidos.	Por	vezes,
para	a	preservação	dos	direitos	fundamentais,	faz-se	necessário	que	o	Judiciário
(ou	 os	 Tribunais	Constitucionais)	 seja	 chamado	 a	 se	 pronunciar,	 toda	 vez	 que



existir	 uma	 violação	 por	 parte	 de	 um	 dos	 Poderes	 à	 Constituição.	 Portanto,	 a
judicialização	 decorre	 de	 (in)competência	 –	 por	 motivo	 de
inconstitucionalidades	–	de	Poderes	ou	instituições.

De	 uma	 questão	 que	 sofreu	 judicialização	 pode-se	 ter	 como	 consequência
uma	resposta	ativista,	o	que	é	absolutamente	ruim	e	censurável	numa	perspectiva
de	 democracia	 normativa.	 Todavia,	 é	 possível	 afirmar	 que	 existem	 casos	 de
judicialização	 nos	 quais	 a	 resposta	 oferecida	 pelo	 judiciário	 é	 adequada	 à
Constituição,	 concretizadora	 de	 direitos	 fundamentais	 e/ou	 procedimentos
guarnecedores	da	 regra	democrática	e	que,	portanto,	não	pode	 ser	 epitetada	de
ativista.	 Esse	 é	 o	 caso	 da	 ADPF	 186.	 Estamos	 diante	 de	 um	 caso	 de
judicialização	 do	 debate	 político	 sobre	 cotas	 no	 qual	 o	 STF	 não	 praticou
ativismo	judicial.

O	voto	do	Ministro	Relator	mostrou-se	constitucionalmente	correto	desde	a
análise	preliminar.	Ao	recusar	a	possibilidade	de	aceitar	a	ação	em	sede	de	ADI
caso	a	ADPF	não	fosse	recebida,	O	Relator	lembrou	a	advogada	de	um	detalhe
muito	simples:	não	se	faz	controle	concentrado	de	constitucionalidade	em	casos
concretos.	 O	 DEM	 pretendia	 questionar	 a	 constitucionalidade	 dos	 critérios
étnico-raciais	 adotados	 pelo	 sistema	de	 cotas	 da	UnB,	 havendo,	 portanto,	 uma
situação	 concreta	 na	 ação.	 Algo	 que,	 de	 forma	 alguma,	 seria	 possível	 de	 ser
discutido	pelo	controle	concentrado	de	constitucionalidade,	já	que	esta	forma	de
jurisdição	 constitucional	 somente	 ocorre	 por	meio	 da	 análise	 de	 uma	 situação
abstrata.	Dessa	forma,	caso	a	ADPF	não	fosse	recebida	pela	Corte,	não	haveria
qualquer	possibilidade	da	mesma	ação	ser	recebida	sem	sede	de	ADI.

Após	votar	pelo	recebimento	da	ADPF,	o	Min.	Lewandowski	atacou	a	falsa
dicotomia	entre	igualdade	formal	e	igualdade	material	no	Estado	Democrático	de
Direito.	Isso	significa	dizer	que	a	ordem	democrática	passa	a	zelar	e	a	legitimar-
se	 pela	 busca	 dos	 altos	 objetivos	 da	 República,	 entre	 eles	 a	 erradicação	 da
pobreza	 e	 a	 redução	 das	 desigualdades	 sociais	 (art.	 3º,	 III,	 da	 CR).	 Se	 nos
quadros	 de	 um	modelo	 de	Direito	 Liberal	 fazia	 algum	 sentido	 o	 privilégio	 da
defesa	do	patrimônio	e	segurança	individuais	–	e	isso	já	estava	presente	em	John
Locke	–,	agora	nós	devemos	 ter	em	mente	a	presença	de	novos	bens	 jurídicos,
típicos	da	tradição	que	se	forja	no	Estado	Democrático	de	Direito,	no	qual	não
há	(mais)	oposição	entre	igualdade	formal	e	igualdade	material.

Existe	 um	 compromisso	 simultâneo	 da	 Constituição	 de	 1988	 com	 a
igualdade	 formal	 e	 a	 erradicação	 da	 pobreza,	 algo	 que	 impede	 qualquer
argumentação	 baseada	 exclusivamente	 na	 igualdade	 formal,	 que	 por	 meio	 de
uma	 estranha	 ficção	 política	 e	 jurídica,	 tenta	 colocar	 num	mesmo	 plano	 quem
está	completamente	separado	pela	desigualdade	material.

Desse	 modo,	 qualquer	 discussão	 sobre	 igualdade,	 à	 luz	 do	 Estado
Democrático	 de	 Direito,	 não	 permite	 a	 defesa	 de	 um	 conceito	 que	 ignora



completamente	 a	 ampla	 marginalização	 social	 condenada	 pela	 Constituição.
Algo	que	Lewandowski	deixa	claro	em	seu	voto	ao	rejeitar	uma	noção	restritiva
de	igualdade	incoerente	com	os	objetivos	da	Constituição.

Com	 base	 nesse	 entendimento,	 Lewandowski	 demonstra	 que	 as	 políticas
afirmativas	 que	 visam	 corrigir	 as	 históricas	 distorções	 sociais,	 econômicas	 e
políticas	 estão	 de	 acordo	 com	 os	 objetivos	 de	 integração	 social	 preconizados
pela	Constituição.	Nesse	sentido,	Lewandowski	reconhece	que	há	uma	garantia
cidadã	ao	bem-estar	pela	ação	positiva	do	Estado	como	afiançador	da	qualidade
de	 vida	 do	 indivíduo.	 O	 Estado	 Democrático	 de	 Direito	 emerge	 como	 um
aprofundamento	 da	 fórmula,	 de	 um	 lado,	 do	 Estado	 de	 Direito,	 e,	 de	 outro,
do	Welfare	State.	Resumidamente,	 pode-se	 dizer	 que,	 ao	mesmo	 tempo	que	 se
tem	a	permanência	em	voga	da	já	tradicional	questão	social,	há	como	que	a	sua
qualificação	pela	questão	da	igualdade.	Assim,	o	conteúdo	desta	se	aprimora	e	se
complexifica,	 posto	 que	 impõe	 à	 ordem	 jurídica	 e	 à	 atividade	 estatal	 um
componente	 de	 transformação	 do	 status	 quo.	 Produz-se,	 aqui,	 um	 pressuposto
teleológico,	 cujo	 sentido	 deve	 ser	 incorporado	 aos	 mecanismos	 próprios	 ao
Estado	do	Bem-estar,	construídos	desde	há	muito.	E	é	este	o	conceito	que,	vindo
estampado	 no	 texto	 constitucional	 (art.	 1º),	 define	 os	 contornos	 do	 Estado
brasileiro,	 tendo-se	 presente	 que	 o	 constituinte	 nacional	 foi	 buscá-lo	 em
Constituições	 produzidas	 em	 situações	 similares	 à	 nossa,	 como	 é	 o	 caso	 da
Constituição	portuguesa	pós-Revolução	dos	Cravos	e	da	Constituição	espanhola
seguinte	à	derrubada	do	regime	franquista.

Além	 desse	 aspecto	 de	 maior	 intervencionismo	 estatal,	 Lewandowski
também	acerta	quando	demonstra	que	a	política	de	cotas	não	é	incompatível	com
a	Constituição,	 já	que	o	Congresso	Constituinte	de	1988	reconheceu	o	uso	das
cotas	 como	 um	 instrumento	 político	 de	 inclusão	 das	 pessoas	 com	 deficiência,
conforme	 o	 art.	 37,	 VII.	 Como	 já	 existe	 a	 compatibilidade,	 Lewandowski
reconhece	a	possibilidade	de	universalização	dessa	política	afirmativa.	Tanto	no
caso	do	racismo,	quanto	no	caso	das	pessoas	com	deficiência,	estamos	diante	de
uma	situação	de	exclusão	de	um	segmento	 importante	da	comunidade	política.
Simplesmente	 dizer	 que	 os	 dois	 são	 iguais	 perante	 a	 lei	 certamente	 não
resolveria	a	situação.	É	por	isso	que	a	Constituição	autoriza	o	uso	das	cotas	para
o	enfrentamento	de	algumas	distorções	sociais.

Enquanto	a	advogada	do	partido	político	(DEM)	utilizou	a	meritocracia	(art.
208,	 V,	 CF)	 como	 elemento	 central	 para	 falar	 do	 acesso	 ao	 ensino	 superior,
fazendo	uma	leitura	parcial	dos	princípios	da	igualdade	de	condições	para	acesso
e	 permanência	 na	 escola,	 pluralismo	de	 ideias	 e	 gestão	 democrática	 do	 ensino
público	 (206,	 I,	 III	 e	 IV,	 CF),	 Lewandowski	 fez	 uma	 leitura	 correta	 da
Constituição	 a	 partir	 de	 sua	 integridade	 principiológica.	 Escolher	 apenas	 um
ponto	 conveniente	 da	Constituição	 ou	 estabelecer	 falsas	 colisões	 de	 princípios



servem	apenas	para	 favorecer	decisões	discricionárias	dentro	do	Judiciário.	Ao
mesmo	tempo	que	a	Constituição	respeita	a	individualidade	das	pessoas,	levando
em	consideração	o	mérito	de	cada	um	nos	estudos,	não	é	possível	afirmar	que	o
Estado	 Democrático	 de	 Direito	 está	 baseado	 unicamente	 na	 meritocracia,
chegando	ao	ponto	de	negar	completamente	as	distorções	sociais	ainda	presentes
no	 Brasil.	 Um	 país	 que	 oficializou	 a	 escravidão	 por	 mais	 de	 300	 anos	 não
poderia	 falar	 exclusivamente	em	meritocracia.	Foi	por	 isso	que,	 sem	deixar	de
reconhecer	 a	 importância	 da	 dedicação	 individual,	 a	 Constituição	 também
assumiu	a	igualdade	e	a	pluralidade	como	princípios	orientadores	do	seu	sistema
educacional.

A	integridade	principiológica	exige	que	os	juízes	construam	seus	argumentos
de	 forma	 integrada	 ao	 conjunto	 do	 Direito,	 constituindo	 uma	 garantia	 contra
arbitrariedades	 interpretativas;	 coloca	 efetivos	 freios,	 por	 meio
dessas	 comunidades	 de	 princípios,	 às	 atitudes	 solipsistas-voluntaristas.	 A
integridade	é	antitética	ao	voluntarismo,	do	ativismo	e	da	discricionariedade.4	Ou
seja:	por	mais	que	o	 julgador	desgoste	de	determinada	solução	 legislativa	e	da
interpretação	possível	que	dela	se	 faça,	não	pode	ele	quebrar	a	 integridade	do
Direito,	 estabelecendo	 um	 “grau	 zero	 de	 sentido”,	 como	 que,	 fosse	 o	 Direito
uma	 novela,	 matar	 o	 personagem	 principal,	 como	 se	 isso	 –	 a	 morte	 do
personagem	 –	não	 fosse	 condição	 para	 a	 construção	 do	 capítulo	 seguinte.	 A
integridade	 é	 virtude	 política	 a	 ser	 adotada	 por	 uma	 autêntica	 comunidade	 de
princípios	 (para	 além	 de	 uma	 associação	 de	 indivíduos	 meramente
circunstancial,	ou	pautada	num	modelo	de	regras),	e	se	expressa	pela	coerência
principiológica	 na	 lei,	 na	 Constituição	 e	 na	 jurisprudência.	 Nesse	 sentido,	 a
integridade	 é,	 assim,	 um	 vetor	 principiológico	 pelo	 qual	 todo	 sistema	 jurídico
deve	 ser	 lido.	 Algo	 que	 impede	 uma	 leitura	 da	 Constituição	 baseada
exclusivamente	na	defesa	da	meritocracia.

Por	 fim,	 Lewandowski	 também	 acertou	 ao	 destacar	 a	 validade	 do	 critério
étnico-racial	presente	no	sistema	de	cotas	da	UnB,	demonstrando	que	o	conceito
de	 raça,	 aplicado	 na	 realização	 das	 políticas	 afirmativas,	 não	 possui	 qualquer
elemento	biológico	como	fundamento.	Diferentemente	dos	movimentos	racistas
do	 passado,	 que	 por	meio	 de	 teorias	 pseudocientíficas	 buscavam	 justificar	 em
termos	biológicos	 a	 supremacia	do	branco	em	 relação	 ao	negro,	 o	 conceito	de
raça	utilizado	pelo	movimento	negro	serve	para	atacar	toda	forma	de	segregação
contra	 a	 população	 negra.	 É	 inegável	 que	 as	 marcas	 da	 escravidão	 ainda
continuam	 a	 ser	 sentidas	 na	 política,	 na	 economia,	 nas	 relações	 privadas,	 na
criminalização	 das	 religiões	 de	 matriz	 africana,	 no	 mercado	 de	 trabalho	 e
também	no	acesso	à	Universidade.	Dessa	forma,	um	conceito	de	raça	destituído
de	elementos	biológicos	e	 sem	qualquer	pretensão	de	 instituir	a	 supremacia	de
um	 segmento	 social	 sobre	 o	 outro	 não	 está	 em	 contradição	 com	 o	 Estado



Democrático	de	Direito.
Após	 essa	 decisão	 histórica	 do	 STF,	 em	 que	 todos	 os	 demais	 ministros

seguiram	a	posição	do	Ministro	Relator,	a	Corte	Constitucional	voltou	a	discutir
o	 tema	 das	 cotas	 por	 meio	 de	 uma	 Ação	 Declaratória	 de	 Constitucionalidade
(ADC)	movida	pela	OAB	em	defesa	da	Lei	12.990/14,	a	chamada	Lei	de	Cotas.
Esta	 Lei	 reserva	 aos	 negros	 20%	 das	 vagas	 ofertadas	 em	 concursos	 públicos,
mas	 vinha	 sendo	 objeto	 de	 divergências	 sobre	 sua	 constitucionalidade	 em
diversas	instâncias	do	Poder	Judiciário.	Foi	para	pacificar	as	controvérsias	que	a
OAB	ingressou	com	a	ADC	41	no	STF.

Na	ação,	a	OAB	destacou	que	as	controvérsias	 sobre	a	constitucionalidade
da	 Lei	 de	 Cotas	 estavam	 contrariando	 a	 decisão	 da	 Corte	 na	 ADPF	 186,	 que
alguns	 anos	 antes,	 havia	 confirmado	 a	 constitucionalidade	 da	 política	 de	 cotas
aplicada	pela	UnB.	Conforme	 já	vinha	acontecendo	em	diversas	Universidades
públicas,	 a	 Lei	 pretendia	 estender	 os	 mesmos	 critérios	 para	 a	 ampliação	 da
presença	 do	 negro	 no	 serviço	 público.	 O	 Relator	 da	 ADC	 41	 foi	 o	 Ministro
Roberto	 Barroso.	 Da	 mesma	 forma	 que	 a	 ADPF	 186,	 os	 ministros	 do	 STF
também	 foram	 unânimes	 no	 reconhecimento	 da	 constitucionalidade	 da	 Lei	 de
Cotas.

1Para	uma	análise	da	presença	da	escravidão	na	sociedade	brasileira,	ver:	SCHWARCZ,	Lilia	Moritz;
STARLING,	Heloisa	Murgel.	Brasil:	uma	biografia.	São	Paulo:	Companhia	das	Letras,	2015.
2SANTOS,	 Boaventura	 de	 Sousa.	 Reconhecer	 para	 libertar:	 os	 caminhos	 do	 cosmopolitanismo
multicultural.	Rio	de	Janeiro:	Civilização	Brasileira,	2003.	p.	56.
3Para	 uma	 importante	 diferenciação	 entre	 judicialização	 da	 política	 e	 ativismo	 judicial,	 ver:
TASSINARI,	Clarissa.	Jurisdição	e	ativismo	judicial:	 limites	da	atuação	do	Judiciário.	Porto	Alegre:
Livraria	do	Advogado,	2013.
4Tenho	feito	essa	discussão	em	minhas	diversas	obras.	Ver,	para	tanto,	STRECK,	Lenio	Luiz.	Verdade	e
consenso:	constituição,	hermenêutica	e	teorias	discursivas.	6.	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2017.

	



Capítulo	16
A	ADI	4.815	E	AS	BIOGRAFIAS	NÃO

AUTORIZADAS:	A	CONFUSÃO	ENTRE
INTERPRETAÇÃO	CONFORME	E	NULIDADE

PARCIAL	SEM	REDUÇÃO	DE	TEXTO

1.	 RESUMO	DO	CASO
Em	5.7.2012	a	Associação	Nacional	dos	Editores	de	Livros	 ingressou	com

Ação	 Direta	 de	 Inconstitucionalidade	 (ADI	 4815/DF),	 com	 requerimento	 de
medida	cautelar,	objetivando	a	declaração	da	“inconstitucionalidade	parcial,	sem
redução	 de	 texto,	 dos	 arts.	 20	 e	 21	 do	 Código	 Civil	 para	 que,	 mediante
interpretação	 conforme	 a	 Constituição,	 seja	 afastada	 do	 ordenamento	 jurídico
brasileiro	a	necessidade	do	consentimento	da	pessoa	biografada	e,	a	fortiori,	das
pessoas	retratadas	como	coadjuvantes	(ou	de	seus	familiares,	em	caso	de	pessoas
falecidas)	 para	 a	 publicação	 ou	 veiculação	 de	 obras	 biográficas,	 literárias	 ou
audiovisuais”.	Referidos	artigos	da	Lei	10.406/02	(Código	Civil)	dispõem:

Art.	 20.	 Salvo	 se	 autorizadas,	 ou	 se	 necessárias	 à	 administração	 da
justiça	 ou	 à	manutenção	 da	 ordem	pública,	 a	 divulgação	 de	 escritos,	 a
transmissão	da	palavra,	ou	a	publicação,	a	exposição	ou	a	utilização	da
imagem	de	uma	pessoa	poderão	ser	proibidas,	a	seu	requerimento	e	sem
prejuízo	da	indenização	que	couber,	se	lhe	atingirem	a	honra,	a	boa	fama
ou	a	respeitabilidade,	ou	se	se	destinarem	a	fins	comerciais.
Parágrafo	 único.	 Em	 se	 tratando	 de	 morto	 ou	 de	 ausente,	 são	 partes
legítimas	 para	 requerer	 essa	 proteção	 o	 cônjuge,	 os	 ascendentes	 ou	 os
descendentes.
Art.	 21.	 A	 vida	 privada	 da	 pessoa	 natural	 é	 inviolável,	 e	 o	 juiz,	 a
requerimento	 do	 interessado,	 adotará	 as	 providências	 necessárias	 para
impedir	ou	fazer	cessar	ato	contrário	a	esta	norma.

Alegava-se	 que,	 em	 face	 de	 uma	 interpretação	 literal	 desses	 artigos,	 “a
publicação	 e	 a	 veiculação	 de	 obras	 biográficas,	 literárias	 ou	 audiovisuais,	 tem
sido	proibida	em	razão	da	ausência	de	prévia	autorização	dos	biografados	ou	de
pessoas	retratadas	como	coadjuvantes	(ou	de	seus	familiares,	em	caso	de	pessoas
falecidas)”.	 Segundo	 o	 requerente,	 tais	 interpretações	 “acabam	 por	 violar	 as



liberdades	 de	 manifestação	 do	 pensamento,	 da	 atividade	 intelectual,	 artística,
científica	 e	 de	 comunicação	 (CF,	 art.	 5º,	 IV	 e	 IX),	 além	 do	 direito	 difuso	 da
cidadania	à	informação	(art.	5º,	XIV)”.

Em	21.11.2013,	foi	realizada	Audiência	Pública	sobre	o	tema,	para	aporte	ao
Supremo	 Tribunal	 Federal,	 com	 participação	 de	 vários	 amici	 curiae,	 cujas
manifestações	 foram	 sintetizadas	 em	 tópico	 do	 voto	 da	 Relatora,	 Ministra
Cármen	Lúcia.

O	caso	ganhou	grande	repercussão	midiática.	Anos	antes,	uma	biografia	não
autorizada	 do	 cantor	 Roberto	 Carlos	 havia	 sido	 objeto	 de	 processo	 judicial,
resultando	no	seu	recolhimento	das	livrarias	e	num	acordo	que	até	hoje	impede	o
livro	 de	 circular.	 Alguns	 artistas	 brasileiros	 famosos	 se	 organizaram	 no
movimento	Procure	Saber,	contrário	à	liberação	das	biografias.

2.	 A	DECISÃO
A	 decisão	 obteve	 unanimidade.	 O	 Supremo	 Tribunal	 federal	 julgou

procedente	a	ADI	para	dar	interpretação	conforme	a	Constituição	aos	arts.	20	e
21	do	Código	Civil,	sem	redução	de	texto,	para,	em	consonância	com	os	direitos
fundamentais	à	liberdade	de	pensamento	e	de	sua	expressão,	de	criação	artística,
produção	 científica,	 declarar	 inexigível	 o	 consentimento	 de	 pessoa	 biografada
relativamente	 a	 obras	 biográficas	 literárias	 ou	 audiovisuais,	 sendo	 por	 igual
desnecessária	autorização	de	pessoas	retratadas	como	coadjuvantes	(ou	de	seus
familiares,	em	caso	de	pessoas	falecidas).

Segundo	 ficou	 assentado	 no	 decisum,	 a	 Constituição	 do	 Brasil	 proíbe
qualquer	censura.	O	exercício	do	direito	à	 liberdade	de	expressão	não	pode	ser
cerceado	 pelo	 Estado	 ou	 por	 particular.	 O	 direito	 de	 informação,
constitucionalmente	garantido,	contém	a	liberdade	de	informar,	de	se	informar	e
de	 ser	 informado.	 O	 primeiro	 refere-se	 à	 formação	 da	 opinião	 pública,
considerando	cada	qual	dos	cidadãos	que	pode	 receber	 livremente	dados	 sobre
assuntos	 de	 interesse	 da	 coletividade	 e	 sobre	 as	 pessoas	 cujas	 ações,	 público-
estatais	 ou	 público-sociais,	 interferem	 em	 sua	 esfera	 do	 acervo	 do	 direito	 de
saber,	de	aprender	sobre	temas	relacionados	a	suas	legítimas	cogitações.

Mais	ainda,	segundo	a	Corte,	biografia	é	história.	A	vida	não	se	desenvolve
apenas	 a	 partir	 da	 soleira	 da	 porta	 de	 casa.	 Autorização	 prévia	 para	 biografia
constitui	censura	prévia	particular.	O	recolhimento	de	obras	é	censura	judicial,	a
substituir	a	administrativa.	O	risco	é	próprio	do	viver.	Erros	corrigem-se	segundo
o	Direito,	não	 se	 coartando	 liberdades	 conquistadas.	A	 reparação	de	danos	e	o
direito	 de	 resposta	 devem	 ser	 exercidos	 nos	 termos	 da	 lei.	 A	 liberdade	 é
constitucionalmente	 garantida,	 não	 se	 podendo	 anular	 por	 outra	 norma
constitucional	 (inciso	 IV	 do	 art.	 60),	 menos	 ainda	 por	 norma	 de	 hierarquia
inferior	(lei	civil),	ainda	que	sob	o	argumento	de	se	estar	a	resguardar	e	proteger



outro	direito	constitucionalmente	assegurado,	qual	seja,	o	da	inviolabilidade	do
direito	à	intimidade,	à	privacidade,	à	honra	e	à	imagem.

Em	 conclusão,	 segundo	 a	Ministra	Cármen	Lúcia,	 para	 a	 coexistência	 das
normas	 constitucionais	 dos	 incisos	 IV,	 IX	 e	 X	 do	 art.	 5º,	 há	 de	 se	 acolher	 o
balanceamento	 de	 direitos,	 conjugando-se	 o	 direito	 às	 liberdades	 com	 a
inviolabilidade	da	intimidade,	da	privacidade,	da	honra	e	da	imagem	da	pessoa
biografada	e	daqueles	que	pretendem	elaborar	as	biografias.	Por	isso,	o	Tribunal
declarou	 ser	 inexigível	 autorização	de	pessoa	biografada	 relativamente	 a	obras
biográficas	 literárias	 ou	 audiovisuais,	 sendo	 também	desnecessária	 autorização
de	 pessoas	 retratadas	 como	 coadjuvantes	 (ou	 de	 seus	 familiares,	 em	 caso	 de
pessoas	falecidas	ou	ausentes).

3.	 ANÁLISE
O	modo	pelo	qual	se	chegou	à	decisão	é	sintomático	de	alguns	problemas	da

Corte.1	O	tamanho	dos	votos	nem	sempre	se	deveu	a	discussões	que	trouxessem
fundamentos	 consistentes	 para	 a	 decisão,	 mas	 também	 a	 inúmeras	 digressões
retóricas	desnecessárias.

Tem-se	 um	 empilhamento	 de	 chavões	 que	 vão	 desde	 citações	 de	 Carlos
Maximiliano	sobre	interpretação	finalística,	passando	por	ditos	populares	como
“cala	 boca	 já	 morreu”,	 poemas	 e	 alusões	 bíblicas,	 culminando	 na	 famigerada
“ponderação”	 (ora	 de	 valores,	 ora	 de	 bens,	 ora	 de	 princípios),2	 termo	 que	 foi
parar	até	na	ementa	da	decisão.	Um	dos	pontos	do	voto	da	Relatora	intitulava-se:
“Interpretação	dos	arts.	20	e	21	do	Código	Civil	do	Brasil:	da	colisão	aparente	de
normas	à	harmonia	dos	princípios	constitucionais	e	à	submissão	da	interpretação
para	 efetividade	 máxima	 das	 normas	 fundamentais”.	 Aqui,	 a	 confusão
metodológica	fica	ainda	mais	clara:

A	coexistência	 das	 normas	 constitucionais	 dos	 incs.	VI	 e	 IX	do	 art.	 5º
requer,	para	a	superação	do	aparente	conflito	do	que	nelas	se	contém,	se
ponderar	 se	 pode	 a	 pessoa	 assegurar-se	 inviolável	 em	 sua	 intimidade,
privacidade,	 honra	 e	 em	 sua	 imagem	 se	 não	 é	 livre	 para	 pensar	 e
configurar	 a	 sua	 intimidade,	 estabelecer	 o	 seu	 espaço	 de	 privacidade,
formar	 o	 conceito	moral	 e	 social	 que	 lhe	 confere	 a	 honradez	 e	 cunhar
imagem	que	lhe	garanta	o	atributo	reconhecido	que	busca.	Para	perfeito
deslinde	 do	 caso	 em	 exame,	 há	 de	 se	 acolher	 o	 balanceamento	 de
direitos,	conjugando-se	o	direito	às	liberdades	com	a	inviolabilidade	da
intimidade,	da	privacidade,	da	honra	e	da	imagem	da	pessoa	biografada	e
daqueles	que	pretendem	elaborar	as	biografias.

Logo	 após	 esse	 parágrafo,	 segue-se	 uma	 citação	 de	 Robert	 Alexy.	 Ocorre
que,	 caso	 se	 esteja	 trabalhando	 com	 sua	 Teoria	 dos	 Princípios,	 há	 que	 se
reconhecer	a	colisão	entre	princípios,	e	não	um	mero	“conflito	aparente”.	E	há



que	 se	 fazer	 mesmo	 a	 tal	 da	 ponderação,	 desde	 que	 se	 passe	 pelas	 etapas	 do
procedimento	alexyano.3	Entretanto,	nada	disso	foi	feito.

O	Ministro	 Roberto	 Barroso	 até	 apresentou	 uma	 espécie	 de	 procedimento
simplificado	de	ponderação,	que	não	se	distancia	muito	da	menção	retórica	feita
pela	Ministra	 Cármen	 Lúcia,	 mas,	 à	 toda	 evidência,	 continua	 passando	muito
longe	 do	 procedimento	 ínsito	 à	 teoria	 de	 Alexy.	 Ao	 longo	 do	 seu	 voto,	 a
liberdade	de	expressão	é	tomada	como	uma	“liberdade	preferencial”,	em	face	da
nossa	história,	por	ser	pressuposto	para	outros	direitos	e	por	ser	necessária	para	o
aprendizado	 social.	 Tal	 conceito	 foi	 importado	 do	 direito	 americano	 e	 inglês
(preferred	 positions),	 e	 já	 teria	 sido	 citado	 duas	 vezes	 em	 votos	 do	 nosso
Supremo.	 O	 Ministro	 faz,	 então,	 um	mix	 dessa	 ideia	 com	 a	 teoria	 de	 Alexy,
indicando	 a	 preferência	 inicial	 por	 este	 direito	 numa	 ponderação	 (que	 não	 é
efetuada).

Ora,	 a	 “ponderação”	 foi	 utilizada	 tão	 somente	 como	 um	 artifício	 retórico,
justificando	 o	 subjetivismo	 do	 intérprete.	 É	 importante	 deixar	 bem	 claro	 os
problemas	 que	 vão	 se	 acumulando	 nesse	 procedimento:	 essa	 doutrina
das	 preferred	 positions	 não	 existe	 na	 teoria	 alexyana,	 cujas	 etapas,	 regras	 e
cargas	de	 argumentação	não	 foram	observadas	pelo	Ministro	Roberto	Barroso.
Tal	 procedimento	 anglo-americano-germânico-brasileiro	 é	 uma	 criação,
aparentemente,	feita	apenas	para	este	caso.

Assim,	 para	 o	 Ministro	 Roberto	 Barroso,	 a	 liberdade	 de	 expressão	 deve
prevalecer	prima	facie	e	transfere	o	ônus	argumentativo	de	quem	deseja	afastá-
la.	Apesar	de	soar	bem,	cabe	a	pergunta:	 isto	 também	não	poderia	ser	dito	dos
direitos	 à	 privacidade,	 intimidade,	 honra	 etc.?4	 Não	 seria	 perigoso	 alçar	 dessa
maneira	 pouco	 justificada	 alguns	 direitos	 da	 Constituição	 à	 uma	 condição	 de
superioridade	 hierárquica?	 Voltando	 a	 Alexy:	 não	 seria	 justamente	 por	 haver
colisão	 entre	 princípios	 (mandamentos	 de	 otimização,	 de	 caráter	 prima	 facie)
que	haveria	de	ser	feita	uma	ponderação,	bem	argumentada,	vencendo	todas	as
suas	etapas?	Que	passe	de	mágica	conceitual	é	esse	que	pondera	sem	ponderar?

Outra	confusão	que	deve	ser	mencionada	diz	respeito	às	chamadas	técnicas
decisórias	 em	 jurisdição	 constitucional.	 Como	 visto,	 o	 autor	 da	 ação	 havia
requerido	“declaração	de	 inconstitucionalidade	parcial	sem	redução	de	 texto”	e
“interpretação	 conforme	 a	 Constituição”.	 O	 STF	 concedeu	 “interpretação
conforme	a	Constituição	sem	redução	de	 texto”.	Lendo	os	artigos	 impugnados,
vê-se	que	a	redação	legislativa	não	ajuda.	Afinal,	diz	o	art.	20	do	CC	que:	“Salvo
se	autorizados	 [...]	poderão	ser	proibidos”.	Pela	maneira	como	foi	 formulada	a
decisão	final,	não	parece	ter	havido	uma	adição	de	sentido,	uma	leitura	correta
“desde	que”	por	parte	do	STF,	que	caracterizaria	a	 interpretação	conforme.	Ou
uma	 interpretação	 que	 dissesse	 “este	 dispositivo	 somente	 é	 constitucional	 se
entendido...”.	 Ao	 contrário,	 o	 foco	 esteve	 muito	 mais	 em	 abduzir	 sentido,



declarando	a	inconstitucionalidade	parcial	da	leitura	dos	arts.	20	e	21	do	CC	que
condicionassem	 o	 biógrafo	 à	 autorização	 prévia	 do	 biografado,	 retirando	 essa
possível	 incidência.	Alguns	ministros	 falaram	em	uma	das	 técnicas	de	decisão,
outros	na	outra.	O	Ministro	Roberto	Barroso	chega	a	misturar	as	duas	coisas	no
mesmo	parágrafo,	verbis:

Como	 consequência,	 declaro	 a	 inconstitucionalidade	 parcial,	 sem
redução	 de	 texto,	 dos	 dispositivos	 impugnados	 para,	 mediante
interpretação	conforme	a	Constituição,	afastar	do	ordenamento	jurídico	a
necessidade	 de	 consentimento	 dos	 biografados,	 demais	 pessoas
retratadas	ou	de	seus	familiares	para	a	publicação	e	veiculação	de	obras
biográficas.

Voltando	 aos	 demais	 itens	 da	 fundamentação	 do	 voto	 condutor,	 há	 uma
compilação	 imensa	 de	 leis,	 regulamentos,	 doutrina	 e	 jurisprudência,	 na	 sua
grande	maioria,	sem	relação	próxima	com	o	caso.	Trata-se	de	referências	muito
abstratas	 ao	 valor	 da	 liberdade	 de	 expressão	 e	 aos	 malefícios	 da	 censura	 em
regimes	 ditatoriais.	 Quem	 negaria	 que	 censura	 é	 algo	 ruim?	 Além	 disso,	 as
citações	 são	 pouco	 trabalhadas	 para	 demonstrar	 o	 que	 acrescentam	 de	 razões
substantivas	para	a	decisão	–	fenômeno	argumentativo	bem	denunciado	por	José
Rodrigo	Rodriguez.5	As	decisões	judiciais	diretamente	relacionadas	ao	caso	são
apenas	noticiadas,	não	sendo	reconstruídas	em	suas	razões	e	consideradas	como
precedentes	a	seguir,	ou	a	superar,	a	partir	de	melhor	consideração.	Isso	se	torna
ainda	 mais	 grave	 nas	 referências	 a	 Direito	 estrangeiro,	 que	 não	 são
contextualizadas	 na	 sua	 origem	 e	 adaptadas	 criticamente	 à	 nossa	 realidade
institucional.

Esta	 decisão,	 assim	 como	 a	 maioria	 do	 que	 é	 decidido	 pelo	 Supremo
Tribunal	Federal,	apenas	demonstra	a	fragilidade	da	tese	de	quem	defende	que	o
Tribunal,	 juntamente	com	o	STJ,	devam	ser	“Cortes	de	Vértice”	ou	“Tribunais
de	Precedentes”.	De	que	modo	se	pode	trabalhar	com	a	noção	de	precedente,	se
decisões	 antecedentes	 somente	 são	 referidas	 e	 indicadas,	 sem	 a	 necessária
reconstrução	da	respectiva	história	institucional?	A	agravar	o	quadro,	tem-se	que
o	 STF	 vem	 se	 especializando	 em	 formatar	 teses,	 como	 se	 fosse	 legislador,
fazendo	 o	 caminho	 inverso	 dos	 precedentes	 do	 Common	 Law.	 Aqui,	 um
precedente	 é	 construído	 para	 balizar	 casos	 futuros.	 Tanto	 é	 que,	 ao	 final	 dos
julgamentos,	o	Tribunal	faz	uma	espécie	de	enunciado,	que	se	autonomiza.	Cria
vida	 própria,	 descolando-se	 da	 faticidade	 (sua	 história	 institucional)	 que	 o
engendrou.	Não	é	o	caso	que	vira	precedente	e	dele	se	pode	tirar	uma	decisão	no
futuro,	mas,	sim,	é	da	tese	construída	que	se	balizarão	as	decisões	futuras.

Um	dos	 pontos	mais	 delicados	 da	 decisão	 é	 “dado	 de	 barato”.	 Explico.	A
eficácia	horizontal	dos	direitos	fundamentais,	ou	seja,	sua	observância	a	ser	feita
também	 nas	 relações	 entre	 particulares,	 foi	 simplesmente	 anunciada,	 não



discutida,	fundamentada	e	delimitada	em	seus	aspectos	problemáticos.6
Assim,	o	voto	condutor	do	julgamento	aparenta	(so)pesar	o	que	seria	bom	e

o	que	seria	ruim,	para	então	escolher	–	como	se	decidir	fosse	igual	a	escolher7	–
uma	solução	considerada	politicamente	satisfatória.	Mais	do	que	uma	questão	de
estilo,	 essa	 é	 a	 estrutura	 da	 decisão.	 E	 é	 a	 estrutura	 de	 uma	 escolha	 política,
legitimamente	cabível	ao	Legislativo,	e	não	ao	Judiciário.

Para	reflexão,	é	interessante	confrontar	esse	tipo	de	raciocínio	com	o	modelo
de	 interpretação	 jurídica	 discutido	 por	 Ronald	 Dworkin:8	 trata-se	 reconstruir
nossa	 história	 institucional,	 de	 identificar	 padrões	 normativos	 na	 nossa
Constituição,	 leis	 e	 práticas	 jurídicas,	 articulá-los	 no	 todo	 coerente	 do	 nosso
Direito,	desenvolvê-los	 sob	a	 sua	melhor	 luz	 e	decidir	de	 acordo	com	o	que	o
Direito,	 corretamente	 compreendido,	 exige.	 Nesses	 termos,	 Dworkin	 pretende
justificar	o	uso	do	poder	coercitivo	estatal	pelo	Judiciário,	sem	inventar	o	Direito
do	zero,	nem	supor	que	ele	possa	ser	descoberto	pronto	e	acabado.	Assim,	um
órgão	 de	 representação	 política,	 como	 o	 Legislativo,	 pode	 conviver
harmoniosamente	com	um	Judiciário	que	atua	como	“Fórum	de	Princípios”,	que
interpreta	o	Direito	democraticamente	produzido.	Mas	não	pode	 conviver	 com
um	órgão	como	o	Judiciário,	se	este	a	ele	–	Legislativo	–	se	sobrepor.

Neste	ponto,	a	Crítica	Hermenêutica	do	Direito	segue	fielmente	a	Dworkin.
Veja-se	que	este	não	tenta	estabelecer	um	procedimento	mecânico	para	decidir	–
nem	 simples,	 como	 o	 dos	 formalistas,	 nem	 complexo,	 como	 o	 da	 Teoria	 da
Argumentação	de	Robert	Alexy	–,	 por	 entender	que	 “a	própria	 interpretação	 é
interpretativa	all	the	way	down”.	Pode-se	dizer,	lendo	Dworkin	a	partir	da	lente
da	CHD,	que	não	há	um	fundamento	último	que	nos	desonere	dessa	tarefa	de	dar
sentido,	nem	mesmo	na	forma	de	um	consolo	metodológico.	A	própria	maneira
de	 interpretar	 deve	 ser	 continuamente	 reinterpretada,	 não	 pode	 ser	 uma	 mera
convenção.

O	interpretativismo	ou	integracionismo	dworkiniano	entra	no	movimentado
debate	 da	 Teoria	 do	 Direito	 sobre	 discricionariedade	 judicial,	 questão	 que
assume	centralidade	no	 cenário	 jurídico	brasileiro.	Neste	 ponto,	 suas	 teses	 são
incorporadas	 (antropofagicamente)	 pela	 Crítica	 Hermenêutica	 do	 Direito,
fundada	por	mim.	A	CHD	traz	de	Heidegger	e	Gadamer	uma	longa	tradição	de
crítica	 ao	 relativismo	 e	 também	 às	 importações	 dos	 métodos	 das	 Ciências
Naturais,	 demonstrando	 verdades	 que	 se	 manifestam	 para	 além	 da	 visão
epistemo-procedural.	 Nesse	 sentido,	 vejam-se	 seus	 exemplos	 privilegiados	 da
obra	de	arte,	da	história	e	da	linguagem.9

Em	todo	caso,	não	é	preciso	que	os	juristas	adiram	em	bloco	a	essas	teorias
para	 perceber	 o	 padrão	 voluntarista	 da	 fundamentação	 desenvolvida	 no	 caso.
Sendo	bem	direto:	é	perigoso	que	um	órgão	público	com	tamanho	poder	não	se
esforce	 para	 legitimar	 sua	 decisão	 perante	 uma	 sociedade	 aberta	 de



intérpretes,10	 não	 a	 fundamente	 com	 rigor,	 e	 tente	 apresentá-la	 como	 a	melhor
interpretação	possível	do	Direito.

Nesta	 anamnese	 que	 faço	 da	 decisão,11	 não	 caberia	 tentar	 formular	 um
substituto	 ao	 acórdão	 (afinal,	 tem	 268	 páginas12),	 para	 demonstrar	 o	 que	 se
esperaria	 de	 uma	 fundamentação	 correta	 para	 o	 caso.	 Contudo,	 é	 possível
apontar	algumas	questões	centrais.

Inicialmente,	o	foco	da	decisão	deveria	ter	sido	a	restrição	indevida	que	uma
interpretação	 dos	 arts.	 20	 e	 21	 do	 CC	 estavam	 gerando	 na	 CF,	 sobretudo	 nos
direitos	 assegurados	 no	 art.	 5º,	 como	os	 dos	 seguintes	 incisos:	 “IV	–	 é	 livre	 a
manifestação	do	pensamento,	sendo	vedado	o	anonimato”;	“V	–	é	assegurado	o
direito	 de	 resposta,	 proporcional	 ao	 agravo,	 além	 da	 indenização	 por	 dano
material,	 moral	 ou	 à	 imagem”	 e	 “IX	 –	 é	 livre	 a	 expressão	 da	 atividade
intelectual,	artística,	científica	e	de	comunicação,	independentemente	de	censura
ou	licença”.

A	partir	daí,	o	desenvolvimento	das	discussões	deveria	se	dar	sobre	o	direito
constitucionalmente	garantido	à	intimidade	(“X	–	são	invioláveis	a	intimidade,	a
vida	privada,	a	honra	e	a	imagem	das	pessoas,	assegurado	o	direito	a	indenização
pelo	dano	material	ou	moral	decorrente	de	sua	violação”),	não	“ponderando-o”
com	 a	 liberdade	 de	 expressão,	 mas	 interpretando	 seu	 alcance	 com	 relação	 a
informações	de	interesse	público	numa	sociedade	democrática.

Esse	 critério	 geral	 justifica,	 a	 princípio,	 adequar	 constitucionalmente	 a
leitura	 dos	 arts.	 20	 e	 21	 do	 CC	 a	 um	 “regime	 de	 autorização	 sob	 reserva	 de
proibição”,	 como	 diriam	 José	 Joaquim	 Gomes	 Canotilho,	 Jónatas	 E.	 M.
Machado	 e	 Antônio	 Pereira	 Gaio	 Júnior.13	 Isto	 privilegia	 a	 liberdade	 de
expressão,	 sem	deixar	 os	 direitos	 da	personalidade	desprotegidos.	 Informações
inverídicas,	 ofensas,	 desrespeito	 a	 relações	 que	 exigem	 confidencialidade	 etc.
poderiam	ser	 controladas	por	meio	de	 tutelas	 ressarcitórias,	 sancionatórias	 e,	 a
depender	do	caso,	até	de	tutelas	inibitórias.

Por	 sinal,	 houve	 uma	 discussão	 no	 STF,	 suscitada	 pelo	 Ministro	 Gilmar
Mendes	 e	 acolhida	 pelos	 demais	 ministros,	 para	 que	 não	 se	 restringissem
eventuais	 judicializações	de	biografias	não	autorizadas	à	busca	de	 indenização,
deixando	aberto	o	caminho	para	a	busca	de	eventual	tutela	inibitória	em	ocasiões
cuja	complexidade	o	Tribunal	não	poderia	antecipar	especulativamente.	Embora
não	se	tenha	afirmado	decisivamente	essa	possibilidade	de	tutela	inibitória,	tais
tutelas	 não	 podem	 ser	 afastadas.	 Afinal,	 na	 discussão	 feita	 para	 chegar	 ao
acórdão,	 esse	 caminho	 ficou	 pavimentado	 como	 sendo	 uma	 saída	 interessante,
deixando	 esse	 ponto	 da	 decisão	 em	 aberto,	 uma	 vez	 que	 permite	 que	 alguém
peça	a	tutela	inibitória	e	ela	possa	ser	considerada	a	partir	das	especificidades	de
um	caso	concreto.	Direito	é	uma	questão	de	caso	concreto.	Percebe-se	da	leitura
do	acórdão	que	o	Ministro	Gilmar	Mendes	pediu	à	Ministra	Cármen	Lúcia	para



que	 deixasse	 a	 decisão	 em	 aberto,	 e,	 para	 tanto,	 fosse	 retirado	 um	 trecho	 do
acórdão	que	vedaria	essas	tutelas	inibitórias	de	modo	abstrato.	De	todo	modo,	se
houve	 uma	 interpretação	 conforme	 e	 no	 modo	 como	 feita,	 a	 busca	 de	 tutela
inibitória	em	determinados	casos,	bem	delimitados,	não	entra	em	conflito	com	o
que	 foi	 decidido.	 Isso	 parece	 claro.	 Trata-se	 de	 uma	 questão	 necessariamente
derivada	 da	 impossibilidade	 de	 uma	 decisão	 não	 conseguir	 abranger	 todas	 as
possibilidades	de	incidências	futuras.	Uma	decisão	é	uma	resposta.	Mas	não	é	a
resposta	antecipada	para	todas	as	que	possam	exsurgir	em	face	das	contingências
de	 uma	 sociedade	 complexa	 como	 a	 nossa,	 mormente	 pela	 facilidade	 de	 se
construir	 biografias	 falsas,	 inventadas,	 mentirosas	 ou	 que	 apresentem	 perfis
ambíguos	dos	biografados.	A	decisão	do	STF	não	pode	querer	tratar	do	futuro	in
numerus	 clausus;	 deve,	 sim,	 resolver	 questões	 do	 passado	 e	 do	 presente.	 Até
porque,	em	hermenêutica,	não	existem	respostas	antes	das	perguntas.	Somente	o
positivismo	primitivo-legalista	é	que	tinha	essa	pretensão	metafísica.

Como	 situação	 emblemática	 em	 que	 esse	 tipo	 de	 tutela	 foi	 concedida,
Canotilho,	 Machado	 e	 Gaio	 Jr.	 citam	 caso	 cuja	 decisão	 recebeu	 a	 seguinte
ementa:

Liberdade	 de	 Imprensa.	 Decisão	 liminar.	 Proibição	 de	 reprodução	 de
dados	 relativos	 ao	 autor	 de	 ação	 inibitória	 ajuizada	 contra	 empresa
jornalística.	 Ato	 decisório	 fundado	 na	 expressa	 invocação	 da
inviolabilidade	constitucional	de	direitos	da	personalidade,	notadamente
o	 da	 privacidade,	mediante	 proteção	 de	 sigilo	 legal	 de	 dados	 cobertos
por	segredo	de	justiça.	Contraste	teórico	entre	liberdade	de	imprensa	e	os
direitos	previstos	nos	arts.	5º,	incs.	X	e	XII,	e	220,	caput,	da	CF.	Ofensa
à	 autoridade	 do	 acórdão	 proferido	 na	 ADPF	 nº	 130,	 que	 deu	 por	 não
recebida	 a	 Lei	 de	 Imprensa.	 Não	 ocorrência.	Matéria	 não	 decidida	 na
ADPF.	Processo	de	reclamação	extinto,	sem	julgamento	de	mérito.	Votos
vencidos.	Não	ofende	a	autoridade	do	acórdão	proferido	na	ADPF	nº	130
a	 decisão	 que,	 proibindo	 ao	 jornal	 a	 publicação	 de	 fatos	 relativos	 ao
autor	 de	 ação	 inibitória,	 se	 fundou,	 de	 maneira	 expressa,	 na
inviolabilidade	constitucional	de	direitos	da	personalidade,	notadamente
o	 da	 privacidade,	mediante	 proteção	 de	 sigilo	 legal	 de	 dados	 cobertos
por	segredo	de	justiça.	(RECL	9.428	–	Tribunal	Pleno	–	Rel.	Min.	Cezar
Peluso	–	j.	em	10.12.2009).14

Pode-se	 até	 cogitar	 eventuais	 casos	 em	 que	 não	 haja	 quebra	 de	 sigilo,
inverdade,	 ofensa	 etc.,	 mas	 a	 divulgação	 da	 informação	 não	 tenha	 qualquer
interesse	público	e,	só	por	isso,	gere	uma	exposição	injustificável	da	intimidade,
requerendo	proteção	judicial	da	pessoa	atingida.

Claro,	 a	 melhor	 solução	 “prática”	 para	 a	 questão	 das	 biografias	 não
autorizadas	 ficou	 restringida	 pelo	 âmbito	 em	que	 se	 estava	 dando	 a	 discussão,
isto	 é,	 no	 Judiciário.	 Fixada	 a	 decisão	 de	 princípio	 quanto	 à	 possibilidade	 de



publicar	 biografia	 sem	 autorização	 prévia,	 seria	 interessante	 o	 estabelecimento
de	critérios	pelo	Legislativo	ou	outras	instituições	com	poder	regulamentar	sobre
a	questão,	que	dialogassem	com	os	 fundamentos	da	decisão	 tomada	pelo	STF.
Isso	 ajudaria	 a	 evitar	 subjetivismos	 judiciais	 nos	 casos	 que	 vierem	 a	 surgir
futuramente,	a	partir	dos	detalhes	que	ficaram	em	aberto	no	julgamento.

Nesse	sentido,	Anderson	Schreiber15	há	muito	tempo	já	criticava	o	laconismo
do	 Projeto	 de	 Lei	 393/11,	 da	 Câmara	 dos	 Deputados,	 que	 se	 limitava	 a
acrescentar	um	parágrafo	ao	art.	20	do	Código	Civil,	estabelecendo	que:	“A	mera
ausência	 de	 autorização	 não	 impede	 a	 divulgação	 de	 imagens,	 escritos	 e
informações	com	finalidade	biográfica	de	pessoa	cuja	trajetória	pessoal,	artística
ou	profissional	tenha	dimensão	pública	ou	esteja	inserida	em	acontecimentos	de
interesse	 da	 coletividade”.	 Critérios	 mais	 específicos	 poderiam	 ajudar	 a	 nos
afastarmos	do	antigo	“poder	de	veto”	do	biografado,	sem	cairmos	numa	suposta
“carta	 branca”	 para	 o	 biógrafo.	 Há	 muito	 que	 se	 inspirar	 em	 experiências
estrangeiras	 na	 matéria.	 Anderson	 traz	 um	 breve	 apanhado	 geral,	 a	 título
meramente	exemplificativo:

[…]	proibição	de	uso	de	dados	de	prontuários	médicos	ou	de	descrições
da	intimidade	sexual	do	biografado,	de	um	lado,	e,	de	outro,	a	permissão
de	uso	de	dados	já	veiculados	publicamente	pelo	biografado	no	passado,
bem	 como	 de	 uso	 de	 dados	 constantes	 de	 processos	 judiciais	 ou
administrativos	 que	 não	 corram	 sob	 segredo	 de	 justiça.	 Além	 desses
parâmetros	específicos,	é	possível	fixar	parâmetros	mais	gerais,	como	(i)
a	 repercussão	emocional	do	fato	sobre	o	biografado;	 (ii)	a	atitude	mais
ou	menos	reservada	do	biografado	em	relação	ao	fato;	(iii)	a	importância
daquele	 fato	 para	 a	 formação	 da	 personalidade	 do	 biografado	 (e,
portanto,	 a	 necessidade	 da	 sua	 divulgação	 no	 âmbito	 da	 biografia);	 e
assim	por	diante.

E	cogita	outros	parâmetros	possíveis:
Um	modelo	muito	eficiente	e	didático	é	a	combinação	desses	parâmetros
no	 desenvolvimento	 de	 filtros	 ou	 “testes”	 voltados	 a	 aferir
concretamente	 se	 a	 veiculação	 de	 uma	 certa	 informação	 fere	 ou	 não	 a
privacidade	da	pessoa	a	que	diz	 respeito.	Um	exemplo	de	 teste	 seria	o
seguinte:	 1º)	 O	 fato	 retratado	 integra	 a	 dimensão	 pública	 da	 vida	 do
biografado?	2º)	Se	não	integra	a	dimensão	pública,	é	um	fato	necessário
ou	importante	para	a	compreensão	da	vida	do	biografado?	3º)	Caso	seja
um	 fato	 importante	 ou	 necessário,	 trata-se	 de	 fato	 “sensível”,	 assim
entendido	 o	 fato	 que,	 nunca	 tendo	 sido	 revelado	 publicamente	 pelo
próprio	 biografado,	 se	 afigura	 objetivamente	 capaz	 de	 expor	 a
intimidade	do	biografado	de	modo	indesejável?	4º)	Em	caso	afirmativo,
a	importância	ou	necessidade	do	fato	“sensível”	para	a	reconstrução	da
trajetória	 do	 biografado	 perante	 o	 público	 justifica	 proporcionalmente,



diante	do	seu	 impacto	sobre	o	biografado,	a	sua	divulgação?	5º)	Nesse
último	caso,	 foram	adotadas	cautelas	adequadas	no	modo	de	exposição
do	 fato,	 atenuando	 na	 medida	 do	 possível	 o	 seu	 impacto	 sobre	 o
biografado	 (por	 exemplo,	 houve	 limitação	 ao	 essencial	 para	 a
reconstrução	 da	 trajetória	 do	 biografado,	 houve	 contextualização
suficiente,	 foram	 ouvidas	 diferentes	 fontes	 com	 diferentes	 pontos	 de
vista,	 foi	 dada	 oportunidade	 ao	 biografado	 de	 expor	 sua	 impressão,	 e
assim	por	diante).

Contudo,	discordo	do	autor	quando	afirmou	que:
[...]	Uma	solução	real	para	a	questão	das	biografias	não	autorizadas	no
Brasil	somente	virá	se	o	Supremo	Tribunal	Federal	se	dispuser	a	ir	além,
propondo	uma	abordagem	mais	abrangente	do	problema	e	estabelecendo
testes	ou	parâmetros	para	a	ponderação	entre	os	 interesses	em	conflito,
como	aqueles	já	mencionados,	a	título	de	exemplo.

É	 importante	 dizer	 que	 tais	 critérios	 não	 poderiam	 ter	 sido	 inventados	 em
sede	 judicial,	 pois	 tais	 “exercícios	de	 imaginação	 institucional”16	 são	 atividade
tipicamente	(e	legitimamente)	legislativa.	A	invasão	desse	espaço	por	apenas	11
ministros,	 não	 eleitos	 pelo	 povo,	 é	 extremamente	 problemática	 para	 nossa
democracia.

Outras	 complexidades	 do	 tema	 também	 eram	 antecipadas	 por	Otávio	Luiz
Rodrigues	Junior:17

[...]	a)	o	artigo	20	do	Código	Civil	 trabalha	com	um	sistema	complexo
de	 derrogações	 de	 proibição	 ou	 de	 condicionamentos	 da	 proibição	 da
divulgação	 de	 escritos,	 da	 divulgação	 da	 palavra,	 da	 publicação,
exposição	ou	utilização	da	imagem	de	uma	pessoa;	b)	a	pura	e	simples
declaração	 de	 inconstitucionalidade	 (ou	 interpretação	 conforme)	 dos
artigos	 20	 e	 21	 do	 Código	 Civil	 não	 vedaria	 a	 que	 se	 impedisse	 a
publicação	 de	 obras	 biográficas,	 em	 razão	 do	 poder	 geral	 de	 cautela
existente	no	artigo	12	do	Código	Civil;	 c)	antes	mesmo	da	positivação
dos	arts.	12,	20	e	21	do	Código	Civil	de	2002,	a	jurisprudência	atuava,
em	 não	 poucas	 ocasiões,	 para	 impedir	 a	 publicação	 de	 biografias,
recolher	 as	 que	 foram	postas	 à	 venda	 em	 livrarias	 ou	 suprimir	 trechos
considerados	ofensivos.

O	 eminente	 civilista,	 conhecido	 por	 criticar	 a	 ingênua	 invasão
neoconstitucional	como	panaceia	do	Direito	privado,18	traça	um	padrão	sobre	as
liberdades	comunicativas	no	Brasil,	consistente	com	julgamentos	como	a	ADPF
130	e	o	Caso	Ellwanger:

[...]tendo	em	consideração	o	estado	da	arte	da	matéria	nos	tribunais	e	na
doutrina,	 pode-se	 formular	 desse	 modo	 a	 questão:	 (1)	 A	 liberdade	 de
imprensa	é	 ampla,	devendo	 ser	 confrontada	ex	post	 com	seus	excessos
por	meio	da	responsabilidade	civil;	(2)	É	possível	o	controle	ex	ante	da



liberdade	 de	 imprensa	 (e,	 por	 extensão,	 da	 liberdade	 de	 expressão
literária	 ou	 artística)	 no	 caso	 do	 discurso	 do	 ódio	 e	 de	 narrativas	 que
coloquem	 em	 risco	 vulneráveis,	 pessoas	 em	 situação	 de	 risco	 vital	 e
atinjam	a	segurança;	(3)	É	ampla	a	liberdade	de	imprensa	para	divulgar
fatos,	 inclusive	 ligados	à	 intimidade,	de	políticos	e	de	celebridades	em
sentido	 estrito;	 (4)	 Essa	 liberdade	 pode	 ser	 restringida	 se	 a	 exposição
implicar	danos	econômicos	não	razoáveis	em	relação	às	celebridades	em
sentido	 estrito	 e,	 no	 que	 se	 refere	 aos	 políticos,	 se	 a	 divulgação	 da
intimidade	 não	 se	 relacionar	 com	 o	 interesse	 público.	 Trata-se	 de	 um
campo	ainda	muito	polêmico,	mormente	por	não	se	ter	desenvolvido	um
modelo	 teórico	apropriado	para	 legitimar	 essas	 soluções	de	uma	 forma
impessoal	e	não	casuística.19

Ao	 levantar	 esse	 dilema,	 com	 rigor	 técnico,	 Rodrigues	 Jr.	 clamava	 contra
“soluções	 fáceis	e	de	caráter	ad	hoc”	pela	Corte,	 e	 pedia	 que	 ela	 “decida	 com
coerência	 e	 assuma	 os	 custos	 argumentativos	 desse	 ato”,	 o	 que	 não	 parece	 ter
ocorrido.

Para	 concluir:	 pode-se	 dizer	 que	 o	 mérito	 da	 decisão	 foi	 na	 direção
constitucionalmente	correta,	ao	possibilitar	as	biografias	 independentemente	de
autorização	 do	 biografado,	 familiares	 ou	 demais	 pessoas	 retratadas	 –	 sem
prejuízos	 de	 eventuais	 tutelas	 jurisdicionais	 ressarcitórias,	 sancionatórias	 e	 até
inibitórias,	a	depender	dos	casos	e	das	justificativas	discutidas	anteriormente.

Todavia,	 houve	 confusão	 na	 técnica	 decisória	 (“interpretação	 conforme	 à
constituição	sem	redução	de	texto”),	quando	seria	mais	adequada	a	declaração	de
inconstitucionalidade	parcial	sem	redução	de	texto	dos	arts.	20	e	21	do	CC.

A	Corte	 acertou	 ao	 deixar	 em	 aberto	 certas	 questões	mais	 complexas,	 que
não	poderiam	ser	bem	avaliadas	no	momento.	Contudo,	pecou	por	deficiências
na	fundamentação,	o	que	é	um	problema	em	si,	para	a	legitimidade	da	decisão,	e
também	para	o	desenvolvimento	futuro	da	questão.	Isto	aumenta	a	relevância	de
um	 tratamento	 legislativo/regulamentar	 mais	 específico	 do	 tema	 pelas
instituições	competentes,	em	diálogo	construtivo	com	o	STF,	desenvolvendo	da
melhor	maneira	possível	a	decisão	tomada.

1Nesse	 sentido,	 veja-se	 também:	 RODRIGUEZ,	 José	 Rodrigo.	Como	 decidem	 as	 cortes?	 Para	 uma
crítica	do	direito	(brasileiro).	Rio	de	Janeiro:	FGV,	2013.
2Consultar	o	livro	de:	MORAIS,	Fausto	Santos.	Ponderação	e	arbitrariedade:	a	inadequada	recepção
de	Alexy	pelo	STF.	Salvador:	Juspodivm,	2016.
3Além	 das	 obras	 do	 jurista	 alemão	 e	 das	 críticas	 que	 venho	 fazendo	 (à	 sua	 teoria	 e	 às	 vulgatas
brasileiras),	 consulte-se	 as	 excelentes	 análises	 de	 meus	 ex-orientandos:	 MORAIS,	 Fausto	 Santos
de.	Ponderação	 e	 arbitrariedade:	 a	 inadequada	 recepção	 de	Alexy	 pelo	 STF.	 Salvador:	 Juspodivm,



2016.	DALLA	BARBA,	Rafael	Giorgio.	Nas	fronteiras	da	argumentação:a	discricionariedade	judicial
na	teoria	discursiva	de	Robert	Alexy.	Salvador:	Juspodivm,	2016.
4Também	 criticando	 a	 maneira	 como	 esse	 argumento	 das	 preferred	 positions	 foi	 utilizado	 nesse
julgamento,	 veja-se:	 SARLET,	 Ingo	 Wolfgang.	 Direitos	 Fundamentais:	 Liberdade	 de	 expressão	 e
biografias	 não	 autorizadas	 –	 notas	 sobre	 a	ADI	 4.815.	Consultor	 jurídico,	 São	 Paulo,	 19	 jun.	 2015.
Disponível	 em:	 <https://www.conjur.com.br/2015-jun-19/direitos-fundamentais-liberdade--expressao-
biografias-nao-autorizadas>.
5RODRIGUEZ,	José	Rodrigo.	Como	decidem	as	cortes?	Para	uma	crítica	do	direito	(brasileiro).	Rio	de
Janeiro:	FGV,	2013.
6Na	Alemanha,	há	linha	oposta	ao	“expansionismo”	de	Robert	Alexy.	Outros	juristas	de	inspiração	mais
liberal	 não	 enxergam	 os	 direitos	 fundamentais	 como	mandados	 de	 otimização,	mas	 como	 defesas	 do
indivíduo	contra	o	Estado.	Para	uma	leitura	aprofundada	do	efeito	horizontal	dos	direitos	fundamentais
pelo	Tribunal	Constitucional	Federal	Alemão,	ver:	POSCHER,	Ralf.	Grundrechte	als	Abwehrrechte:
Reflexive	Regelung	Rechtlich	Geordneter	Freiheit.	Heidelberg:	JCB	Mohr	(Paul	Siebeck),	2003.	p.	272
e	segs.
7Sobre	 a	 diferença	 entre	 decisão	 e	 escolha,	 ver	 STRECK,	 Lenio	 Luiz.	 Dicionário	 de
hermenêutica:	 quarenta	 temas	 fundamentais	 da	 teoria	 do	 Direito	 à	 luz	 da	 Crítica	 Hermenêutica	 do
Direito.	Belo	Horizonte:	Editora	Casa	do	Direito,	2017.
8DWORKIN,	 Ronald.	O	 império	 do	 direito.	 3.	 ed.	 São	 Paulo:	 Martins	 Fontes,	 2014.	 Ainda,	 para
verificar	as	deficiências	na	fundamentação	do	STF,	leia-se	o	acórdão	a	partir	das	balizas	antecipadas	na
excelente	análise	de:	RODRIGUES	JUNIOR,	Otavio	Luiz.	Direito	Civil	Atual:	A	visão	do	Direito	Civil
sobre	 a	 questão	 das	 biografias	 (parte	 2).	 Consultor	 Jurídico,	 São	 Paulo,	 2015.	 Disponível	 em:
<https://www.conjur.com.br/2015-jun-08/direito-civil-atual-visao-direito-civil-questao-biografias-
parte>.	Ver	também:	RODRIGUES	JUNIOR,	Otavio	Luiz.	Direito	Civil	Atual:	A	visão	do	Direito	Civil
sobre	 a	 questão	 das	 biografias	 (parte	 1).	 Consultor	 Jurídico,	 São	 Paulo,	 2015.	 Disponível	 em:
<https://www.conjur.com.br/2015-jun-01/direito-civil-atual-direito-civil-dizer-constitucionalidade-
biografias-parte>.
9GADAMER,	Hans	Georg.	Verdade	e	método:	traços	fundamentais	de	uma	hermenêutica	filosófica.	4.
ed.	Petrópolis:	Vozes,	2002.
10HÄBERLE,	Peter.	Hermenêutica	constitucional:	a	sociedade	aberta	dos	intérpretes	da	Constituição:
contribuição	para	a	interpretação	pluralista	e	‘procedimental’	da	Constituição.	Porto	Alegre:	S.	A.	Fabris,
1997.
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STRECK,	 Lenio	 Luiz;	GONZAGA,	 Sergius;	DRUMMOND,	Victor;	ADOLFO,	Gonzaga.	Direito	 &
Literatura:	As	biografias	não	autorizadas.	São	Leopoldo:	TV	Unisinos,	27	jun.	2014.	Programa	de	TV.
(54	 min).	 Disponível	 em:	 <https://www.youtube.com/watch?v=dpeXorCc52w>.	 Acesso	 em:	 18	 mar
2018.
12Disponível	em:	<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10162709>.
13CANOTILHO,	 José	 Joaquim	 Gomes;	 MACHADO,	 Jónatas	 E.	 M.;	 GAIO	 JÚNIOR,	 Antônio
Pereira.	Biografia	 não	 autorizada	 versus	Liberdade	 de	 Expressão.	 3.	 ed.	 Curitiba:	 Juruá	 Editora,
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2017,	p.	82.
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Capítulo	17
CASO	MENSALÃO	(AP	470):	A	GRANDE
DERROTA	DA	DOGMÁTICA	JURÍDICA

1.	 RESUMO	DO	CASO
Antes	da	 chamada	Operação	Lava	 Jato,	 o	 julgamento	mais	 importante	que

aconteceu	no	Brasil	tratando	de	crimes	do	“andar	de	cima”	foi	a	Ação	Penal	470
(“Mensalão”),	envolvendo	importantes	figuras	da	República.	Marcando	o	início
do	governo	do	ex-presidente	Luiz	Inácio	Lula	da	Silva,	a	Ação	Penal	possuía	40
réus	 e	 foi	movida	 pelo	Ministério	 Público,	 com	 trâmite	 no	 Supremo	 Tribunal
Federal	 (e	 com	 acusados	 que	 lá	 responderam	 a	 ação	 “por	 arrastamento
competencial”).

A	 AP	 470	 tratou	 de	 um	 esquema	 de	 corrupção	 que	 se	 deu	 por	 meio	 da
compra	de	votos	de	parlamentares,	mediante	o	pagamento	de,	aproximadamente,
30	mil	reais	mensais,	desviados	dos	recursos	do	Banco	do	Brasil,	aos	deputados
da	 base	 aliada	 do	 Partido	 dos	 Trabalhadores	 (PT),	 para	 votarem	 de	 forma
favorável	às	orientações	do	atual	governo	no	Congresso	Nacional	do	Brasil.

O	 início	 das	 investigações	 se	 deu	 a	 partir	 de	 uma	 entrevista	 do	 então
Deputado	 Federal	 Roberto	 Jefferson	 –	 que	 já	 estava	 sendo	 investigado	 por
envolvimento	 em	 processos	 de	 licitações	 fraudulentas	 –	 concedida	 à	 Folha	 de
S.Paulo,	 em	 junho	 de	 2005.1	O	Deputado	 acusou	 o	 tesoureiro	 do	 PT,	Delúbio
Soares,	de	comandar	o	esquema	de	corrupção	e	repassar	as	quantias	prometidas
aos	 parlamentares	 dos	 partidos	PL	 (Partido	Liberal),	 PP	 (Partido	Progressista),
PMDB	 (Partido	 do	 Movimento	 Democrático	 Brasileiro)	 e	 PTB	 (Partido
Trabalhista	 Brasileiro),	 informando,	 ainda,	 que	 os	 crimes	 só	 vieram	 a	 cessar
quando	o	Presidente	Lula	tomou	conhecimento	do	caso.

A	denúncia	oferecida	pela	Procuradoria-Geral	da	República	imputou	aos	40
acusados	 os	 crimes	 de	 corrupção	 ativa,	 corrupção	 passiva,	 formação	 de
quadrilha,	peculato,	lavagem	de	dinheiro,	evasão	de	divisas	e	gestão	fraudulenta
de	 instituição	financeira.	A	 investigação,	 transformada	em	denúncia,	dividiu-os
em	núcleos:	o	político,	comandado	por	José	Dirceu;	o	publicitário/operacional,
comandado	 por	Marcos	 Valério;	 e	 o	 financeiro,	 integrado	 pelos	 dirigentes	 do
Banco	Rural.

A	 denúncia	 especificou	 que,	 ao	 final	 dos	 anos	 90,	 o	 Banco	Mercantil	 de



Pernambuco	 estava	 “quebrado”,	 de	 forma	 que	 o	 BC	 precisou	 intervir,
liquidando-o	 extrajudicialmente.	Ocorre	que	 esse	 fato	despertou	o	 interesse	do
Banco	Rural	(empresa	privada),	que	possuía	22%	das	ações	do	Banco	Mercantil
de	Pernambuco,	passando	a	buscar	formas	de	afastar	a	intervenção	do	BC	e,	com
isso,	obter	bilhões	de	reais	em	cima	do	Banco	que	havia	“quebrado”.	Conforme
a	 denúncia	 criminal,	 desse	 modo	 armou-se	 um	 dos	 maiores	 esquemas	 de
corrupção	do	Brasil.

Segundo	a	Procuradoria-Geral	da	República,	membros	do	Governo	Federal,
sob	a	 justificativa	de	que	necessitavam	de	empréstimos	para	 saldar	pendências
financeiras	dos	diretórios	regionais	do	PT,	referentes	às	eleições	dos	Deputados	e
Governadores,	 simularam	 contratos	 de	 empréstimos	 bancários	 com	 o	 Banco
Rural,	que	foram	oferecidos	de	forma	fracionada,	mas	que,	somados,	totalizaram
o	 valor	 de	 32	 milhões	 de	 reais.	 A	 garantia	 dos	 empréstimos	 era	 os	 créditos
relativos	 aos	 contratos	 publicitários,	 que	 eram	 mantidos	 por	 agências	 de
publicidade	 com	 os	 órgãos	 públicos	 do	 Governo	 Federal.	 Para	 o	 Ministério
Público	 Federal,	 isso	 configurou	 fraude,	 pois	 o	 dinheiro	 do	 empréstimo	 era
destinado	 à	 cúpula	 do	 núcleo	 político,	 que	 distribuía	 os	 recursos	 para	 os
parlamentares,	 como	 forma	 de	 garantir	 apoio	 em	 projetos	 políticos	 do	 atual
governo.	Ainda,	o	vínculo	com	os	contratos	de	publicidade	permitia	o	desvio	de
recursos	públicos	para	o	 financiamento	do	esquema	e	consequente	 lavagem	de
dinheiro	 –	 destaca-se,	 aqui,	 a	 agência	 de	 publicidade	 de	Marcos	 Valério,	 que
mantinha	 contrato	 com	 a	 Câmara	 dos	 Deputados	 e	 com	 o	 Banco	 do	 Brasil	 –
portanto,	as	operações	de	créditos	realizadas	no	esquema	permitiam	a	confusão
dos	recursos	obtidos	por	meio	de	empréstimos	com	o	dinheiro	público	desviado.

Ainda,	 como	 o	 dinheiro	 era	 pago	 de	 forma	 fracionada,	 o	 Banco	 Rural
viabilizava	a	segura	distribuição	desses	recursos	em	espécie	e	as	renovações	de
empréstimos	 fictícios	 sem	 efetuar	 a	 comunicação	 aos	 órgãos	 de	 controle	 dos
contratos.	 No	 fim	 das	 contas,	 o	 Banco	 Rural	 desenvolveu	 uma	 forma	 de
distribuir	 os	 valores	 sem	 a	 identificação	 dos	 verdadeiros	 destinatários	 para	 o
Banco	Central	do	Brasil	e	do	Conselho	de	Controle	de	Atividades	Financeiros.

A	PGR	informou,	ainda,	que	o	ganho	do	Banco	Rural	superaria	em	muito	o
gasto	 que	 obteve	 em	 benefício	 do	 esquema	 criminoso.	 O	 levantamento	 da
liquidação	extrajudicial	do	Banco	Mercantil	de	Pernambuco	lhe	concederia	um
lucro	 de	 aproximadamente	 um	 bilhão	 de	 reais.	 As	 ações	 do	 Banco	 Rural
influenciaram	 todas	 as	 etapas	 do	 Mensalão:	 desde	 a	 sua	 origem	 (o
financiamento),	passando	por	sua	operacionalização	 (distribuição	dos	 recursos)
até	a	garantia	da	sua	impunidade	(não	comunicação	aos	órgãos	controladores).

Após	o	recebimento	da	denúncia,	no	ano	de	2006,	o	STF,	então,	instaurou	a
AP	470	em	novembro	de	2007.



2.	 A	DECISÃO
O	julgamento	durou	cerca	de	cinco	anos,	tendo	iniciado	em	agosto	de	2012.

Foi	 o	 primeiro	 grande	 julgamento	 no	 Plenário	 do	 STF,	 seguindo	 um	 ritual
inusitado.	O	PGR,	 em	 face	da	quantidade	de	 acusados,	 teve	o	 tempo	de	 cinco
horas	 para	 a	 sustentação	 oral	 –	 momento	 em	 que	 houve	 menção	 à	 teoria	 do
domínio	 do	 fato,	 no	 sentido	 de	 que	 não	 haveriam	 provas	 concretas	 da
participação	 de	 José	 Dirceu,	 justamente	 por	 ter	 sido	 a	 pessoa	 que	 efetuou	 o
planejamento	e	a	organização	do	esquema	de	corrupção,	mantendo	o	controle	da
prática	delitiva.	Já	os	defensores	dos	acusados	tiveram	o	tempo	de	uma	hora	para
sustentar	 suas	 teses.	A	divisão	do	 tempo	e	a	organização	do	 julgamento	 foram
estabelecidos	 pelo	Ministro	 Ayres	 Britto,	 que	 presidiu	 a	 sessão.	 O	 Relator	 do
caso	foi	o	Ministro	Joaquim	Barbosa,	ficando	o	Ministro	Ricardo	Lewandowski
responsável	 pela	 revisão.	 No	 entanto,	 os	 embargos	 infringentes	 –	 interpostos
após	a	decisão	condenatória	–	foram	presididos	pelo	Ministro	Joaquim	Barbosa,
sendo	o	Relator	o	Ministro	Luiz	Fux.

O	julgamento	terminou	somente	após	um	ano	e	meio,	com	69	sessões	e	com
o	 trânsito	 em	 julgado	 dos	 embargos	 infringentes,	 último	 recurso	 possível.	 Ao
final,	dos	40	réus,	restaram	condenados	26	(um	deles	já	havia	falecido	antes	do
término	 da	 ação)	 além	 de	 receberem	 a	 suspensão	 de	 seus	 mandatos
parlamentares,	 sendo	absolvidos	os	 réus	Sílvio	José	Pereira,	Zilmar	Fernandes,
Geiza	Dias	dos	Santos,	Ayanna	Tenório,	Luiz	Gushiken,	Antônio	Lamas,	Paulo
Rocha,	Anita	 Pereira,	 Luiz	Carlos	 da	 Silva,	 João	Magno	 de	Moura,	Anderson
Adauto,	José	Luiz	Alves	e	José	Eduardo	Mendonça.	Nos	embargos	infringentes,
o	 STF	 absolveu	 todos	 os	 réus	 que	 haviam	 sido	 condenados	 por	 formação	 de
quadrilha.	 É	 importante	 ressaltar,	 ainda,	 que	 nenhum	dos	 réus	 condenados	 em
primeira	 decisão	 foram	 absolvidos	 por	 completo	 após	 o	 julgamento	 dos
embargos,	que	serviu,	mais	precisamente,	para	a	revisão	e	diminuição	das	penas.

Houve	 uma	 questão	 importante	 a	 ser	 levada	 em	 consideração	 durante	 o
julgamento	da	Ação	Penal.	Uma	das	frentes	de	defesa	arguiu,	pela	Ordem,	o	fato
de	haver	 réus	 sem	prerrogativa	de	 função	 sendo	 julgados	originariamente	pelo
STF	 –	 os	 dos	 núcleos	 financeiro	 e	 publicitário	 –,	 o	 que	 feriria	 a	 garantia
fundamental	desses	 réus	ao	duplo	grau	de	 jurisdição,	 requerendo,	dessa	 forma,
que	fosse	desmembrado	o	julgamento.	No	entanto,	a	Suprema	Corte	indeferiu	a
questão	 de	Ordem,	 argumentando	 que	 a	 natureza	 dos	 delitos	 aferidos	 aos	 réus
impossibilitaria	um	desmembramento,	uma	vez	que	se	cogitaria	a	possibilidade
de	dois	réus,	acusados	pelos	mesmos	delitos,	nas	mesmas	circunstâncias,	fossem
julgados	de	maneira	contraditória,	por	se	tratarem	de	diferentes	Tribunais.

3.	ANÁLISE



3.1.	A	diferença	entre	Direito	e	Moral
O	 julgamento	 da	 AP	 470	 movimentou	 o	 quadro	 político	 brasileiro.	 A

discussão	–	nos	meios	de	comunicação	e	no	 interior	da	comunidade	 jurídica	–
ultrapassou	 o	 Direito	 e	 seus	 pressupostos	 dogmáticos,	 tudo	 irrigado	 por
argumentos	morais	 e	 políticos.	Não	 é	 desarrazoado	 afirmar	 que	 o	 “Mensalão”
deixou	 nítida,	 como	 nunca	 antes	 acontecera,	 a	 enorme	 confusão	 entre
argumentos	morais	e	argumentos	jurídicos.

A	 comunidade	 jurídica,	 desde	 o	 início,	 não	 soube	 resistir	 à	 avalanche	 de
argumentos	teleológicos.	Não	soube	fazer	a	distinção	entre	julgar	por	política	e
julgar	 por	 princípio.	 Com	 efeito,	 quando	 decide	 conforme	 princípios,	 o
Judiciário	reconhece	a	existência	de	um	direito	que	as	partes	possuem	e	que	está
inscrito	 no	 contexto	 mais	 amplo	 da	 moralidade	 da	 comunidade	 política;	 já
quando	 decide	 por	 políticas,	 o	 Judiciário	 assenta	 sua	 decisão,	 não	 no
reconhecimento	 de	 um	 direito	 preexistente,	 mas,	 sim,	 em	 algum	 tipo	 de
argumento	 que	 anuncia	 uma	 avaliação	 de	 resultados	 que	 podem	 trazer	 maior
benefício	para	o	bem-estar	social.

Daí	 que,	 julgamentos	 por	 política,	 no	 fundo,	 representam	 aquilo	 que	 hoje
vem	 sendo	 chamado	 de	 consequencialismo:	 nele,	 o	 Judiciário	 não	 leva	 os
direitos	a	 sério	no	sentido	de	seriously	right	 como	 fala	Dworkin;	 ao	 contrário,
por	vezes	nega	direitos	a	pretexto	de	que	a	sua	efetiva	concretização	traria	maior
prejuízo	econômico,	ou	não	contribuiria	para	o	bem-estar	geral	etc.	Num	sentido
mais	prosaico,	seriam	também	políticas	as	decisões	tomadas	com	base	em	uma
pseudo-vontade	 da	 maioria,	 clamor	 popular	 ou	 até	 mesmo	 –	 e	 no	 limite	 –
interesse	partidário.	Claro	que,	aqui,	 é	necessário	um	certo	cuidado,	porque	na
discussão	com	Richard	Posner,	Dworkin	até	afirma	ser	consequencialista.	Mas,
então,	haveria	uma	contradição	aqui?	Na	verdade,	ele	é	“consequencialista”	não
no	sentido	de	Posner	(Análise	Econômica	do	Direito),	mas	o	é	no	sentido	de	que
o	juiz	é	responsável	politicamente	pelo	que	faz	com	os	princípios	que	constituem
internamente	uma	comunidade	democrática.	Aqui,	por	exemplo,	cabe	bem	dizer
que	minha	crítica	ao	pamprincipiologismo	é	um	argumento	“consequencialista”.

Em	 um	 sentido	mais	 geral,	 o	Direito	 possui	 uma	 justificação	 política.	 Em
Dworkin,	 isso	 aparece	 na	 construção	 do	 que	 ele	 nomeia	 de	 “responsabilidade
política	 dos	 juízes”.	 Segundo	 o	 jusfilósofo	 estadunidense,	 a	 responsabilidade
política	dos	juízes	implica	decisões	assentadas	em	argumentos	de	princípios.

Ou	 seja,	 a	 responsabilidade	 política	 dos	 juízes	 é	 decidir	 de	 modo	 a
reconhecer	 direitos,	 e	 não	 a	 criá-los	 a	 partir	 de	 argumentos	 subjetivos	 ou
políticos	 no	 sentido	 retratado	 anteriormente	 (o	 tipo	 de	 decisão	 que	 articula,
concomitantemente,	 argumentos	 de	 princípio	 e	 argumentos	 de	 política,	 são	 as
decisões	legislativas).



Direito	 não	 é	 moral.	 Direito	 não	 é	 sociologia.	 Direito	 é	 um	 conceito
interpretativo	e	é	aquilo	que	é	emanado	pelas	instituições	jurídicas,	sendo	que	as
questões	 a	 ele	 relativas	 encontram,	 necessariamente,	 respostas	 nas	 Leis,	 nos
princípios	constitucionais,	nos	regulamentos	e	nos	precedentes	que	tenham	DNA
constitucional,	 e	 não	 na	 vontade	 individual	 do	 aplicador.	 Ou	 seja,	 ele	 possui,
sim,	elementos	(fortes)	decorrentes	de	análises	sociológicas,	morais	etc.	Só	que
estas,	 depois	 que	 o	Direito	 está	 posto	 –	 nesta	 nova	 perspectiva	 (paradigma	 do
Estado	Democrático	de	Direito)	–	não	podem	vir	a	corrigi-lo.

É	verdade	que	o	Direito	presta	legitimidade	à	Política,	compreendida	como
poder	 administrativo,	 sendo	 que	 a	 Política	 lhe	 garante	 coercitividade.
Concebendo	 a	 Política	 como	 comunidade	 (Polity),	 o	 Direito	 faz	 parte	 dela.
Compreendida	como	exercício	da	Política	(politics),	há	uma	coimplicação	entre
eles	na	constituição	do	político.	Como	ponto	de	vista	partidário,	o	Direito	tem	o
papel	de	limitar	a	Política	em	prol	dos	direitos	das	minorias,	definindo	o	limite
das	 decisões	 contramajoritárias.	 O	 Direito	 é	 essencialmente	 político	 se	 o
considerarmos	 como	um	empreendimento	 público.	Daí	Política	 ou	 político,	 no
sentido	daquilo	que	é	da	polis,	é	sinônimo	de	público,	de	res	publica.

O	resultado	ou	a	consequência	desse	estado	d’arte	é	que,	chegando	próximo
a	julgamentos	tencionantes	–	como	foi	o	caso	do	“Mensalão”	–	a	Suprema	Corte
se	viu	pressionada	por	vários	grupos,	como	se	também	em	julgamentos	criminais
pudessem	ou	devessem	existir	“julgamentos	políticos”.

Por	 isso,	 desde	 o	 início	 do	 julgamento	 foi	 “ortodoxa”	 e/ou	 conservadora:
julgamentos	nunca	devem	ser	por	“políticas”,	ou,	melhor	dizendo,	 julgamentos
não	devem	ser	políticos	jamais.	Neste	caso,	nada	como	um	jusfilósofo	de	cariz
liberal	 como	 Ronald	 Dworkin	 para	 ajudar	 a	 compreender	 esse	 fenômeno	 da
aplicação	da	Constituição.	Afinal	de	contas,	a	Constituição	é	um	remédio	contra
maiorias.

3.2.	Teoria	do	domínio	do	fato	(tipo	“ponderação”)
Essa	tese	foi	trazida	para	o	julgamento	como	modo	de	contornar	a	ausência

ou	fragilidade	probatória	no	tocante	à	coautoria.	Trata-se	de	uma	tese	complexa.
O	que	aconteceu	é	que	ela	foi	transformada	em	uma	nova	“ponderação”	ou	em
uma	espécie	de	“argumento	de	proporcionalidade	ou	de	razoabilidade”,	como	se
fosse	uma	cláusula	aberta,	volátil,	dúctil.	Não	havia	qualquer	tradição	acerca	da
aplicação	da	tese	do	domínio	do	fato.	Não	havia,	até	então,	muitas	decisões	nos
Tribunais	adotando	a	tese.	E	as	que	adota(ra)m,	não	aprofunda(ra)m.	Nos	cursos
de	preparação	para	concurso	–	de	onde	sairão	os	futuros	juízes	e	promotores	–,
por	exemplo,	explica(va)-se	a	tese	do	seguinte	modo,	verbis:

Domínio	 do	 Fato.	 [...]	 O	 que	 é	 esta	 teoria	 do	 domínio	 do	 fato?	 Ela
amplia	 um	 pouco	 o	 conceito	 de	 autoria;	 ela	 complementa	 a	 teoria
restritiva,	 ampliando	 um	pouco	 o	 conceito	 de	 autor.	 Eu	 acho	 que	 todo



mundo	 já	 está	 ligado	no	que	 é	 a	 teoria	 do	 domínio	 do	 fato:	 também	é
autor	quem	tem	o	controle	da	ação	criminosa.	Então,	para	essa	teoria	(do
domínio	do	 fato),	 aí	 o	mandante	 seria	 considerado	 autor.	É	o	 cara	 que
tem	o	poder	de	fazer	e	acontecer,	de	mandar	abortar	a	operação:	“aborte
a	 operação!”;	 “vá!”;	 “prossiga!”;	 “vamos!”.	 É	 isso	 que	 o	 Fernandinho
Beira	 Mar	 faz,	 que	 está	 só	 no	 celular,	 só	 dando	 uns	 telefonemas,	 é
estranho	se	ele	for	considerado	apenas	partícipe	[...]:	ele	é	o	mandante;
ele	é	considerado	autor.	Então,	pela	teoria	do	domínio	do	fato,	ele	pode
ser	considerado	autor;	pela	teoria	restritiva,	ele	é	considerado	partícipe.
Certo?	Como	eu	disse,	essa	nomenclatura,	na	verdade,	não	 tem	grande
importância,	porque	o	juiz	não	fica	vinculado	a	ela.	O	juiz	só	tem	uma
obrigação:	 dosar	 a	 pena	 na	 medida	 da	 culpabilidade.	 Então,	 se	 ele
entender	 que	 aquela	 pessoa	 era	 importantíssima,	 um	peça-chave,	 era	 o
cabeça	da	operação,	nada	impede	de	ele	jogar	a	pena	lá	em	cima,	mesmo
chamando	de	partícipe.	Não	tem	uma	vinculação	direta.	Mas	eu	acho	que
fica	mais	coerente	chamá-lo	de	autor	–	fica	menos	esquisito.2

Desde	o	início,	esta	era	a	minha	preocupação.	Se	for	assim	como	explicado
pela	 professora,	 a	 tese	 do	 domínio	 do	 fato	 nem	 teria	 importância.	 Seguindo	 a
“dica”	da	professora,	 o	 juiz	 deve	 levar	 em	conta	 a	 tese	do	domínio	do	 fato	 se
quiser...	(afinal,	se	ele	pode	chamar	o	autor	de	partícipe	ou	vice-versa...).	E	pior:
por	 “pura	 discricionariedade”	 (que	 tem	 sido	 a	 doença	 contemporânea	 do
autoritarismo	 no	 Direito).	 Parece	 evidente	 que	 a	 tese	 não	 pode	 ser	 algo	 tão
singelo	assim.

Para	registro,	a	origem	da	teoria	está	em	Welzel,	mas	foi	Claus	Roxin	quem
deu	a	ela	uma	efetiva	direção/especificidade.	A	Tatherrschaftstheorie	tem	como
pressuposto	determinar	a	possibilidade	de	se	“pegar”	o	Hintermann,	 ou	 seja,	o
homem	que	está	por	trás	do	crime	ou	da	organização	criminosa.	É	o	sujeito	que
não	está	presente	diretamente	na	cena	do	crime,	mas	dele	partiu	a	ordem	para	a
consecução	 do	 delito.	 Sem	 ele,	 o	 crime	 não	 se	 configura(ria).	 Ele	 “domina	 a
vontade	da	ação”.	Algo	como	“os	autores	sempre	têm	o	domínio	do	fato;	 já	os
partícipes	não,	porque	sua	ação	é	acessória”.	Sendo	mais	claro:	segundo	Roxin,
em	 uma	 organização	 delitiva,	 os	 homens	 de	 trás,	 que	 ordenam	 fatos	 puníveis
com	 poder	 de	 mando	 autônomo,	 também	 podem	 ser	 responsabilizados	 como
autores	 mediatos,	 se	 os	 executores	 diretos	 igualmente	 forem	 punidos	 como
autores	plenamente	responsáveis.	Destes,	dos	homens	que	estão	por	trás,	diz-se
que	são	Schreibtischtäter	(os	que	ficam	nas	suas	mesas	escrevendo).

O	problema	é	o	contexto.	A	tese	é	do	longínquo	ano	de	1963,	quando	Claus
Roxin	 escreveu	 o	 artigo	 Straftaten	 im	 Rahmen	 organisatorischer
Machtapparate	 (que	 quer	 dizer	 “Crimes	 como	 parte	 das	 estruturas	 de	 poder
organizadas”)	na	Revista	Goltdammer’s	Archiv	für	Strafrecht,	pp.	193	e	segs.	(há
farto	material	sobre	isso,	v.g.,	Festschrift	 für	Claus	Roxin	zu	70.	Geburstag	am



15	mai	2001,	Verlag	de	Gruyter.	Berlin,	2001	–	Bernd	Schünemann	e	Cristian
Jager	 –	 editores).	 Veja-se,	 por	 exemplo,	 a	 aplicação	 da	 tese	 pelo	 STF
(Bundesgerichthof)	 alemão	 em	 1994,	 tratando	 de	 crimes	 relacionados	 à	 ex-
República	 Democrática	 Alemã	 (foram	 condenados	 os	 autores	 mediatos	 –	 por
exemplo,	 o	 Ministro	 do	 Interior	 –	 e	 os	 soldados	 atiradores).3	 Trata-se	 de
entender,	 nesse	 contexto,	 a	 importância	 da	 determinação	 da	 autoria	 dos
mandantes	 (autoridades	 políticas)	 que,	 por	 exemplo,	 decidiam,	 embora	 não
diretamente,	 que	 se	 atirasse	 nas	 pessoas	 que	 tentassem	 fugir	 da	 Deutsche
Demokratische	 Republik	 (Alemanha	 Oriental),	 no	 famoso	 caso	 Der
Mauerschützen-Prozesse	 –	 o	 processo	 dos	 atiradores	 do	 muro.	 O	 ex-ditador
Alberto	Fujimori	também	foi	condenado	com	a	utilização	da	tese	do	domínio	do
fato.	Também	o	julgamento	da	Junta	Militar	Argentina	albergou	a	tese.

A	 tese	 tem,	 digamos	 assim,	 no	 seu	 nascedouro,	 uma	 forte	 especificidade
“política”,	 porque	 mais	 destinada	 –	 o	 que	 não	 quer	 dizer	 exclusivamente	 –	 a
acusar	os	mandantes	de	crimes	políticos	ou	de	violadores	de	direitos	humanos.
Explico	 melhor:	 Roxin	 mesmo	 diz	 que	 escreveu	 a	 tese	 em	 virtude	 do	 “caso
Eichmann”	 (seria	 uma	 tese	 de	 exceção,	 portanto,	 datada?).	 Mas	 qual	 é	 o
problema	 da	 tese?	 Em	 primeiro	 lugar,	 a	 julgar	 pelas	 decisões	 mais
contemporâneas	 nos	 Tribunais	 alemães,	 não	 se	 sabe	 bem	 se,	 com	 a	 tese,
abandona-se	a	teoria	subjetiva	e	se	aceita	de	vez	a	teoria	objetiva	do	domínio	do
fato	 (essa	 é	 uma	preocupação	 de	 um	penalista	 do	 quilate	 de	Kai	Ambos,	 para
referir	 apenas	 esse).	 Só	 isso	 já	 dá	 azo	 a	 uma	 bela	 discussão,	 mormente	 se
trouxermos	 para	 dentro	 boas	 pitadas	 de	 filosofia.	 Em	 segundo	 lugar,	 parece
haver	uma	excessiva	abertura.	Ela	não	revoga,	e	nem	substitui,	a	questão	fulcral
da	 teoria	 do	 delito,	 que	 é	 a	 necessidade	 de	 se	 apurar	 efetivamente	 os
pressupostos	que	a	engendra(ra)m	historicamente.

O	que	quero	dizer	é	que	a	teoria	(ou	tese)	não	é	aberta	“em	si”.	Ela	não	foi
engendrada	 para	 ser	 uma	 espécie	 de	 “cláusula	 aberta	 do	 Direito	 Penal”.
Tampouco	foi	construída	para	ser	um	“mantra	jurídico”.	O	problema,	pois,	é	que
a	dogmática	jurídica	pode	vir	a	transformá-la	em	uma	“tese	indeterminada”,	algo
como	 uma	 “teoria	 que	 sofre	 de	 anemia	 significativa”.	 Já	 bastam	 as	 cláusulas
gerais	do	Código	Civil	e	os	conceitos	alargados	de	dignidade	da	pessoa	humana,
em	que	“cabe	qualquer	coisa”.	Sei	que	não	é	a	mesma	coisa.	Mas,	por	acaso	não
foi	 por	 aqui	 que	 se	 escreveu	 que	 “a	 culpabilidade	 era	 pressuposto	 da	 pena”,
cindindo	 (sic)	 o	 conceito	 de	 delito	 (crime	 seria	 apenas	 um	 fato	 típico	 e
antijurídico)?	Nessa	mesma	linha,	não	esqueçamos	que	as	teses	sobre	imputação
objetiva	estão	no	nosso	horizonte.

Por	 isso,	 a	 responsabilidade	 da	 comunidade	 jurídica	 com	 teorias,	 teses	 ou
posturas.	 Nosso	 passado	 não	 recomenda	 muito.	 Por	 exemplo,	 a	 ponderação
(Abwägung)	foi	idealizada	por	Philipp	Heck,	com	a	sua	Interessenjurisprudenz.



A	partir	dela,	o	 juiz	verificaria	os	 interesses	que	estão	por	detrás	da	Lei.	Mais
tarde,	foi	retrabalhada	por	Robert	Alexy,	como	uma	forma	de	resolver	colisão	de
princípios.	 Casos	 simples	 se	 resolvem	 por	 subsunção	 e	 casos	 difíceis	 por
ponderação,	 diz	 Alexy.	 A	Abwägung	 é,	 assim,	 uma	 regra,	 construída	 de	 uma
complexa	 maneira.	 No	 final,	 a	 regra	 resultante	 do	 processo	 da	 ponderação	 é
aplicada	por	subsunção	 também.	E	deve	ser	aplicada	a	casos	 futuros	similares,
igualmente,	por	subsunção.	A	colisão	entre	princípios/direitos	fundamentais	–	e
consequentemente	a	 aplicação	da	 fórmula	da	ponderação	–	 só	 se	dá	em	casos,
por	assim	dizer,	“inéditos”	ou	de	atestada	singularidade	frente	aos	demais.	Mas	o
que	 os	 juristas	 brasileiros	 (principalmente	 eles)	 fizeram?	 Transformaram	 a
ponderação	em	um	álibi	para	dizer	qualquer	coisa	sobre	qualquer	coisa.	Pegam
um	princípio	em	cada	mão	e	 fazem	um	sopesamento.	O	 resultado	disso,	 todos
sabemos.	O	establishment	deu	uma	resposta	dura	a	essa	fragmentação:	Súmulas
Vinculantes	 e	 Repercussão	 Geral.	 Ou	 seja,	 a	 vulgarização	 do	 uso	 da
“ponderação”	custou	e	continua	custando	caro.

Não	 descarto	 a	 tese	 roxiniana.	Nem	 poderia.	Mas	 também	 não	 a	 aplicaria
conforme	parcela	da	dogmática	 jurídico-penal	a	 tem	apresentado,	ou	seja,	algo
do	tipo	“tanto	faz	o	nome	que	se	dê	à	autoria	ou	ao	autor...”.	A	tese	do	domínio
do	fato	é	bem	mais	complexa	do	que	parece.	E	isso	ocorreu	no	julgamento	da	AP
470.	A	tese	do	domínio	do	fato	foi	aplicada	ao	modo	de	seu	nascimento.	Isto	é,
como	se	pudéssemos	utilizar	a	tese	para	atender	a	anseios	finalísticos.

3.3.	A	dogmática	jurídica	e	a	hermenêutica	da	acomodação
Há	muito	 venho	 denunciando	 que,	 nos	 últimos	 30	 anos,	 isto	 é,	 a	 partir	 da

Constituição	 do	 Brasil,	 ainda	 não	 desenvolvemos	 uma	 adequada	 teoria	 das
fontes.	Ao	 lado	 disso,	 também	não	 desenvolvemos	 uma	 nova	 teoria	 da	 norma
(não	 sabemos	 direito	 a	 diferença	 entre	 regra	 e	 princípio),	 uma	 nova	 teoria	 da
interpretação	 (ainda	 não	 resolvemos	 os	 “dilemas	 do	 positivismo”,	 sendo	 que
ainda	há	muita	gente	que	pensa	que	 “interpretação	é	um	ato	de	vontade”,	 isso
para	dizer	o	mínimo),	e,	por	último,	desdenhamos	a	necessidade	de	uma	teoria
da	decisão,	assunto	sobre	o	qual	venho	me	debruçando	nos	últimos	anos.

Na	verdade,	falta-nos	muito.	Basta	ver	algumas	das	sustentações	orais	feitas
no	 Supremo	 Tribunal	 no	 caso	 “Mensalão”.	 Não	 me	 refiro	 ao	 mérito	 de	 cada
acusação	 que	 pesou	 sobre	 cada	 um	 dos	 réus.	 Refiro-me,	 sim,	 ao	 conteúdo	 de
algumas	 das	 sustentações	 orais	 –	 de	 acusação	 e	 defesa.	 Quando	 se	 pensa	 que
“agora	 o	 advogado	 apresentará	 a	 tese	 e	 a	 matriz	 teórica	 que	 a	 sustenta”,	 ele
declama	 autores	 do	 senso	 comum	 teórico-dogmático.	 Por	 exemplo,	 uma	 forte
“sacada”	de	um	dos	causídicos	foi	trazida	do	Direito	norte-americano:	uma	juíza
de	 lá	 teria	dito	que	o	Parlamento	faz	as	Leis;	a	Suprema	Corte	as	cumpre.	Por
tudo	 isso,	 não	 é	 de	 admirar	 que	 não	 tenhamos	 elaborado	 nenhuma	 das	 teorias
anteriormente	elencadas	(fontes,	norma,	interpretação	e	decisão).	Por	isso,	mais



do	que	os	acusados	que	sofreram	com	a	aplicação	superficial	da	tese	do	domínio
do	fato,	a	derrotada	maior	no	julgamento	foi	a	dogmática	jurídica	tradicional.

3.4.	Inversão	do	ônus	da	prova,	algo	do	tipo,	“álibi	não	provado,
réu	culpado”.	Prova	produzida	com	contraditório

Vasculhando	 a	 dogmática	 processual	 penal,	 leio	 que	 Afrânio	 Silva	 Jardim
dizia,	lá	pelos	idos	de	2003,	que	se	o	crime	é	um	todo	indivisível,	somente	será
legítima	a	pretensão	punitiva	do	Estado	quando	provar	que	o	réu	praticou	uma
conduta	típica,	ilícita	e	culpável.	Como	fica,	desse	modo,	essa	questão	do	“ônus
da	prova”	na	confrontação	com	a	presunção	da	inocência	e	de	outros	princípios
garantidores?	 Afrânio	 diz,	 corretamente,	 que	 a	 acusação	 penal	 tem	 o	 ônus	 de
alegar	e	provar	o	fato	típico,	tanto	no	seu	aspecto	objetivo	quanto	subjetivo,	pois
quem	alega	fatos	no	processo	penal	é	a	acusação,	verbis:

O	 réu	 não	 formula	 qualquer	 pedido	 no	 processo	 penal,	 tratando-se	 de
ação	 condenatória.	 Não	 manifesta	 qualquer	 pretensão	 própria.	 Apenas
pode	 se	 opor	 à	 pretensão	 punitiva	 do	 Estado,	 procurando	 afastar	 o
acolhimento	do	pedido	do	autor.	 [...]	Repita-se:	a	defesa	não	manifesta
uma	verdadeira	pretensão,	mas	apenas	pode	se	opor	à	pretensão	punitiva
do	autor.	[...]	Sob	o	prisma	processual,	somente	a	acusação	é	que	alega
fatos,	atribuindo-os	ao	réu.4

Assim,	por	exemplo,	se	o	réu	apresenta	um	álibi,	dizendo	que	no	dia	e	hora
do	 crime	 se	 encontrava	 em	 lugar	 distante,	 não	 está	 alegando	 fato	 positivo
diverso,	mas	apenas	negando	o	que	lhe	é	atribuído	na	denúncia.	A	dúvida	sobre
se	ele	estava	ou	não	naquele	lugar	distante	nada	mais	é	do	que	a	dúvida	sobre	se
ele	estava	no	lugar	afirmado	na	denúncia	ou	queixa.	É	intuitivo.	Desta	maneira,
ao	sustentar	tal	álibi,	o	réu	não	assume	o	ônus	de	provar	fato	positivo	que	negue
a	 acusação,	 permanecendo	 o	 autor	 com	 o	 ônus	 de	 provar	 aquilo	 que
originalmente	 afirmou.5	 Por	 outro	 lado,	 é	 estreme	 de	 dúvidas	 que	 se	 o	 réu
conseguir	 comprovar	 seu	 álibi	 ele	 extingue	 qualquer	 pretensão	 punitiva	 do
Estado.	Tal	afirmação	não	pode	conduzir	ao	equivocado	entendimento	de	que	se
o	 réu	 não	 comprovar	 o	 álibi,	 a	 acusação	 ficaria	 desincumbida	 de	 provar	 suas
alegações	para	fins	de	assegurar	a	punição	do	réu.	E	vimos	essa	inversão	no	seio
da	AP	470.

Ademais,	 o	 réu	 tem	 o	 direito	 de	 até	mesmo	 nada	 dizer.	O	 resultado	 disso
nunca	 será	 uma	 absolvição	 com	 conteúdo	 explicitamente	 determinado,	 como,
por	exemplo,	o	inciso	I	do	art.	386	do	Código	de	Processo	Penal.	Mas,	mesmo
nada	 “provando”	 e	 a	 acusação	 não	 comprovando	 o	 alegado,	 a	 absolvição	 se
encaminha	para	a	famosa	insuficiência	de	provas.

Mesmo	que,	nesta	quadra	da	História,	o	Estado	não	mais	seja	“um	inimigo
do	cidadão”,	as	questões	relacionadas	ao	poder	punitivo	ainda	devem	ser	tratadas
de	forma,	digamos	assim,	iluminista.	Ou	seja,	prova	não	é	ordália.	O	monopólio



da	 força	estatal	 (legítima)	não	dispensa	esse	mesmo	Estado	–	agora,	 como	diz
Dieter	Grimm,	“Amigo	do	Cidadão”	(forma	do	Estado	Democrático	de	Direito
que	tem	o	dever	de	proteger	bens	jurídicos	–	Schutzplicht)	de	provar,	no	processo
criminal,	o	alegado.

A	questão	talvez	esteja	em	sabermos	se	os	raciocínios,	no	tocante	à	produção
da	 prova	 e	 ao	 respectivo	 ônus	 probandi,	 são	 teleológicos	 ou	 deontológicos,
problemática	 discutida	 no	 item	 3.1.	 Ou	 seja,	 são	 esses	 raciocínios	 de	 âmbito
finalístico	ou	funcionam	a	partir	do	código	lícito-ilícito?	Se	eles	são	teleológicos,
então	a	formalidade	na	produção	da	prova	não	assume	tanta	relevância.	Mas,	se
eles	 –	 os	 raciocínios	 –	 são	 deontológicos,	 então,	 para	 usar	 uma	 frase	 muito
batida,	os	fins	não	justificam	os	meios.	A	questão	é	saber	se	o	processo	penal	é
caminho	ou	um	atalho	para	a	decisão	judicial.

É	evidente	que	a	versão	de	qualquer	acusado	não	pode	ser	como	no	livro	“O
Estrangeiro”,	de	Camus,	em	que	o	personagem	Meursault	explica	que	matou	“à
cause	du	soleil”	(por	causa	do	sol).	No	entanto,	uma	fantasia	qualquer	não	exime
o	 Estado	 de	 mostrar	 que	 a	 vítima	 tenha	 sido	 morta	 por	 uma	 faca,	 em
determinadas	circunstâncias.

Mas,	 o	 que	 isso	 tem	 a	 ver	 com	 o	 Mensalão?	 Tudo.	 Em	 uma	 visão
hermenêutica	do	processo	penal,	se	exigimos	das	decisões	judiciais	coerência	e
integridade,	parece	razoável	exigir	o	mesmo	da	versão	defensiva	do	réu.	Não	é
seu	 o	 ônus	 da	 prova.	 Entretanto,	 na	 sua	 defesa,	 ele	 “não	 pode	 dizer	 qualquer
coisa	sobre	qualquer	coisa”.	Diz	um	provérbio	 indiano:	“Quando	falares,	cuida
para	que	 tuas	palavras	sejam	melhores	que	o	silêncio”.	Se	ele	 tem	o	direito	de
permanecer	 calado,	 no	momento	 em	que	opta	por	 se	defender	 a	 partir	 de	uma
versão,	acende-se	a	luz	da	construção	da	“versão	dos	autos”,	que	tem,	aí,	o	seu
começo.

Isto	é,	parece	claro	que	a	versão	de	qualquer	acusado	não	pode	ser	do	tipo
“matei	por	causa	do	sol”	(ou	porque	o	sol	bateu	na	faca).	Dito	de	outro	modo:	a
“questão”	 não	 se	 resume	 a	 “provar	 o	 alegado	 ou	 não	 provar	 o	 alegado...”.
O	busílis	da	questão	é	a	probabilidade	do	que	se	alegou.	No	caso	do	Mensalão,
algumas	 versões	 de	 acusados	 não	 se	 mostraram	 mais	 plausíveis	 do	 que	 o
argumento	do	personagem	de	Albert	Camus.	Veja-se,	 por	 exemplo,	o	 impacto,
no	plano	simbólico	da	construção	da	verdade	do	processo,	a	afirmação	de	que	o
saque	de	R$	50	mil	foi	para	pagar	a	TV	a	cabo!	Cornelius	Castoriadis,	na	grande
obra	 “A	 Instituição	 Imaginária	 da	 Sociedade”,	 fazendo	 uma	 análise	 quase
lacaniana,	fala-nos	do	“magma	de	significações”	por	meio	do	qual	interpretamos
a	realidade,	entendida	como	construção	simbólica.	Nem	tudo	é	simbólico;	mas,
diz	o	mestre	greco-francês,	nada	existe	fora	de	uma	rede	simbólica.	Esse	detalhe
parece	ter	sido	esquecido	pelo	réu	quando	da	construção	de	sua	versão.

Quero	dizer:	no	plano	de	uma	teoria	garantista,	não	há	dúvidas	de	que	o	réu



não	tem	o	ônus	da	prova	para	demonstração	de	um	álibi	(ou	de	sua	versão	para
os	fatos	que	lhe	são	antepostos).	Mas	a	sua	versão	–	se	optou	por	apresentar	uma
–	 deve,	 pelo	 menos,	 fazer	 sentido,	 sob	 pena	 de	 ser	 engolido	 pelo	 “magma”.
Algumas	fantasias	colocadas	na	boca	do	acusado	podem	ser	“mortais”,	como	o
argumento	do	matador	no	romance	de	Camus,	embora,	registre-se,	ele	tenha	sido
condenado	 por	 outra	 razão:	 a	 de	 ter	 ido	 ao	 enterro	 da	mãe	 e	 não	 ter	 chorado
(veja-se	a	famosa	“livre	convicção”	e	quão	perigosa	ela	é...!).

Há	 uma	 crise	 paradigmática	 do	 e	 no	 Direito.	 Fomos	 deixando	 a	 crise	 se
agravar.	 E	 agravar.	De	 há	muito	 venho	 alertando	 para	 o	 fato	 de	 que	 o	Direito
deve	 ser	 estudado	 para	 além	 da	 retórica	 e	 de	 excertos	 de	 livros	 do	 tipo
“Introdução	à	Lógica”,	de	Irving	Copi,	mormente	na	parte	em	que	mostra	o	uso
das	 falácias.	 Ou	 de	 livros	 “simplificadores”	 do	 Direito.	 A	 dogmática	 jurídica
tradicional	(senso	comum	teórico)	muito	contribuiu	para	tudo	o	que	aconteceu.
Direito	não	é	um	conjunto	de	falácias	bem	(ou	mal)	colocadas.	Temos	de	falar
sobre	 isso.	 Urgentemente.	 Assim	 como	 no	 livro	 “Precisamos	 Falar	 sobre	 o
Kevin”,	de	Lionel	Schriver,	em	que	o	adolescente	praticou	uma	chacina	e	seus
pais	só	se	deram	conta	tardiamente,	penso	que	também	precisamos	falar	sobre	o
“Direito	brasileiro”	e	sua	“crise	paradigmática”.

3.5.	Livre	convencimento	e	livre	apreciação	da	prova
O	jargão	“livre	convencimento	motivado”	ocupou	lugar	de	destaque	na	fala

de	 alguns	 ministros	 do	 Supremo	 (aliás,	 esse	 enunciado	 performativo	 é
comumente	 utilizado	 pela	 maioria	 dos	 Tribunais	 pátrios).	 Em	 verdade,	 o
enunciado	 representa	 retrocesso	 inqualificável,	 além	 de	 demonstrar	 nossa
precária	 compreensão	 constitucional	 e	 uma	 espécie	 de	 “ode	 ao	 sincretismo
teorético”.

É	bem	sabido	que	o	processo	de	 transição	paradigmática	representado	pela
CF/88	 ainda	 não	 se	 deu	 de	 forma	 plena,	 havendo,	 ainda,	 pegadas	 frescas	 de
alguns	conceitos	do	ancien	régime.	Não	 é	 fácil	 olhar	 o	 novo	 com	os	olhos	do
novo.	 Prova	 disso	 é	 a	 firmeza	 da	 grande	 parte	 da	 doutrina	 e	 quase	 toda	 a
jurisprudência	ao	afirmar	–	claro	que	apenas	 implicitamente	–	que	estamos	em
face	 de	 um	 “sistema	 processual	 misto”,	 em	 que	 a	 fase	 inquisitorial/pré-
processual	ainda	guarda(ria)	natureza	 inquisitiva,	de	modo	que	somente	após	o
recebimento	da	denúncia	valeriam	as	regras	do	sistema	acusatório.

Evidente	que,	no	plano	do	discurso,	 todos	 são	adeptos	do	“acusatório”;	na
prática,	vale	o	 inquisitivismo;	basta	que	se	observe	que	o	art.	212	do	CPP	não
vingou.6	 Por	 exemplo,	 um	 dos	 processualistas	 que	 sustenta	 que	 o	 sistema	 é
misto,	Guilherme	Nucci,7	é,	coincidentemente	(ou	não)	um	dos	mais	citados	nos
votos	 do	Mensalão.	 Tanto	 os	 que	 absolvem	 como	 os	 que	 condenam	 o	 citam.
Vejamos	o	que	ele	diz:



Registremos	 desde	 logo	 que	 há	 dois	 enfoques:	 o	 constitucional	 e	 o
processual.	 Em	 outras	 palavras,	 se	 fôssemos	 seguir	 exclusivamente	 o
disposto	 na	 Constituição	 Federal,	 poderíamos	 até	 dizer	 que	 nosso
sistema	é	acusatório	 (no	 texto	constitucional	encontramos	os	princípios
que	 regem	 o	 sistema	 acusatório).	 Ocorre	 que	 nosso	 processo	 penal
(procedimento,	 recursos,	provas	etc.)	é	 redigido	por	Código	específico,
que	data	de	1941,	elaborada	em	nítida	ótica	inquisitiva	(encontramos	no
CPP	muitos	princípios	regentes	do	sistema	inquisitivo).

Quer	 dizer	 que	 há	 uma	 nítida	 separação	 entre	 CPP	 e	 Constituição?	 Quer
dizer	que	o	CPP	pode	valer	mais	do	que	a	Constituição?	O	que	o	autor	quer	dizer
com	“fôssemos	seguir	exclusivamente	o	disposto	na	Constituição	Federal”?	Será
que	 é	 possível,	 nessa	 quadra	 da	 História,	 admitir-se	 a	 possibilidade	 da
coexistência,	 em	 um	 sistema	 normativo,	 de	 um	 texto	 legal	 e	 da	 Constituição,
havendo	 desconformidade	 do	 primeiro	 em	 relação	 à	 segunda?	 Depois	 nos
queixamos	 quando,	 em	 determinado	 momento,	 um	 Ministro	 do	 STF	 fala	 em
heterodoxia	processual.

É	 preciso	 compreender	 que	 o	 sistema	 inquisitivo	 está	 sustentado	 em	 um
paradigma	filosófico	ultrapassado,	no	qual	o	“sujeito”	assujeita	o	“objeto”	(isso
falando	grosso	modo,	porque	a	doutrina	em	geral,	quando	fala	nesse	assunto,	faz
uma	vulgata	da	filosofia	da	consciência,	misturando-a	com	a	metafísica	clássica
–	 o	 resultado	 é	 um	mix	 de	 idealismo	 com	 subjetivismo).	 É	 graças	 à	 (vulgata)
(d)esse	 ultrapassado	 paradigma	 que	 o	 jurista	 diz	 que	 possui	 “livre
convencimento”	 ou	 que	 pode	 “apreciar	 livremente	 a	 prova”	 (e,	 assim,	 colher
prova	ex	officio).

No	 julgamento,	 o	 livre	 convencimento	 apareceu	 explicitamente,	 como	 se
pode	ver	neste	voto	da	Ministra	Rosa	Weber:

A	 prova	 há	 de	 ser	 considerada	 no	 julgamento	 criminal,	 sem	 dúvida,
quando	 realizada	 sob	 o	 contraditório,	 conforme	 estabelecido
expressamente	no	art.	155	do	CPP.	Isso	não	significa,	porém,	que	o	juiz
não	possa	considerar	para	a	formação	de	sua	livre	convicção,	elementos
informativos	colhidos	na	fase	de	inquérito.

De	 fato,	 fica	 muito	 difícil	 o	 réu	 se	 defender	 se	 o	 juiz	 tem	 livre
convencimento.	 Observe-se	 o	 modo	 como	 os	 resquícios	 do	 inquisitivismo	 se
misturam	 com	 a	 “formação	 da	 livre	 convicção	 do	 juiz”.	 Na	 verdade,
inquisitivismo	e	livre	convicção	são	irmãos	siameses.	Vê-se,	aqui,	nitidamente,
uma	contradição	insolúvel	no	enunciado	da	ministra.	Se,	primeiro,	afirma	que	o
art.	155	diz	“X”,	não	pode,	na	sequência,	falar	que	o	mesmo	dispositivo	diz	“não
X”.	 O	 contexto	 em	 que	 utiliza	 a	 sintaxe	 e	 a	 semântica	 é	 o	 mesmo;	 logo,
explicitadas	 as	 condições	 de	 uso	 das	 palavras,	 não	 se	 pode	 alterar	 o	 seu
significado	no	interior	do	mesmo	enunciado	e	da	mesma	situação	hermenêutica.



Mas	vamos	adiante:
Essa	 função	 persuasiva	 da	 prova	 é	 a	 que	mais	 bem	 se	 coaduna	 com	o
sistema	 do	 livre	 convencimento	 motivado	 ou	 da	 persuasão	 racional,
previsto	no	art.	155	do	CPP	e	no	art.	93,	IX,	da	Carta	Magna,	pelo	qual	o
magistrado	 avalia	 livremente	 os	 elementos	 probatórios	 colhidos	 na
instrução,	mas	 tem	a	obrigação	de	 fundamentar	 sua	decisão,	 indicando
expressamente	suas	razões	de	decidir	(Ministro	Luiz	Fux).

Como	 se	 vê,	 já	 agora	 não	 é	 a	 “livre	 convicção”,	 e,	 sim,	 o	 “livre
convencimento”,	que,	ao	fim	e	ao	cabo,	dá	no	mesmo.	Mas	o	que	diz	o	art.	155
do	CPP?

O	juiz	 formará	sua	convicção	pela	 livre	apreciação	da	prova	produzida
em	 contraditório	 judicial,	 não	 podendo	 fundamentar	 sua	 decisão
exclusivamente	 nos	 elementos	 informativos	 colhidos	 na	 investigação,
ressalvadas	as	provas	cautelares,	não	repetíveis	e	antecipadas.

Esta	 redação	 é	 produto	 da	 Reforma	 de	 2008,	 substituindo	 texto
originalmente	de	1941,	elaborado	à	 luz	do	“Estado	Novo	varguista”,	 refletindo
um	ambiente	pouco	propício	às	aspirações	democráticas.	O	dispositivo	anterior
dizia	“secamente”	que	“o	 juiz	 formará	sua	convicção	pela	 livre	apreciação”	da
prova.	Já	o	de	agora,	não!	Não	é	o	ideal,	mas	melhorou.

Sendo	mais	claro:	a	Constituição	não	fala	em	livre	convencimento	ou	 livre
convicção.	E	nem	dá	pistas	disso.	Quem	fala	–	e	mal	–	em	livre	apreciação	da
prova	produzida	em	juízo	é	o	CPP.	O	 termo	“livre	convencimento”	aparece	no
artigo	 200,8	 ao	 falar	 da	 confissão.	 Esse	 dispositivo	 é	 de	 uma	 contradição
hermenêutica	insolúvel.	O	“livre	convencimento”	é	utilizado	como	uma	espécie
de	 “pedra	 filosofal	 da	 hermenêutica”	 (ou	 o	 santo	 graal	 da	 interpretação).	 Isto
porque,	 por	 ele	 –	 o	 livre	 convencimento	 –	 pode-se	 fazer	 (e	 afirmar)	 qualquer
coisa.	O	acusado	se	retrata	e,	mesmo	assim,	o	que	ele	disse	pode	ser	utilizado.
Porque,	 afinal,	o	princípio	 (sic)	 do	 “livre	 convencimento”	 é	 a	possibilidade	da
permanência	 daquilo	 que	 foi	 dito	 e	 depois	 desdito.	 Dependerá	 da	 liberdade
interpretativa	do	julgador.

Resumo:	 a	 comunidade	 jurídica	 não	 pode	 se	 queixar	 do	 uso	 do	 “livre
convencimento”.	Contra	ele,	pouco	tem	sido	feito.9	Talvez	porque	a	comunidade
jurídica	tenha	“livre	convencimento”	sobre	o	assunto.	Nesse	sentido,	a	doutrina
processual	penal	possui	um	enorme	débito	em	relação	à	matéria.

Se	o	contraditório	é	um	princípio	–	e,	definitivamente,	o	é	–,	 então	possui
densidade	 normativa.	 É,	 pois,	 deontológico	 e	 vinculante.	 Logo,	 de	 que	 modo
uma	prova	produzida	sem	respeitá-lo	pode	estar	apta	a	servir	de	subsídios	para
condenar?	Se	as	decisões	devem	ser	fundamentadas,	como	conjugar	isso	com	o
“livre	convencimento”?	Há	uma	questão	óbvia	aqui:	se	o	convencimento	é	livre
(sic),	 a	 eventual	 motivação	 não	 é	 mais	 que	 uma	 capa	 de	 sentido	 posta	 para



escamotear	sua	concepção	realizada	livremente,	de	forma	que	perderá	relevância
o	fato	de	se	observar	ou	não	a	imposição	de	due	process	of	law.

Nada	 justifica	 que	 parte	 da	 comunidade	 jurídica	 ainda	 se	 apegue	 a	 tais
concepções,	a	não	ser	a	 insistência	em	manter	um	modelo	 incompatível	com	a
República	e	que	se	torna	autorreferencial.	Fundamenta-se	em	si	próprio,	mesmo
que	de	forma	flagrantemente	 inautêntica.	Nessa	 linha,	 registro	que,	em	um	dos
votos,	argumentou-se	em	prol	da	utilização	de	elementos	de	prova	colhidos	sem
o	 crivo	 do	 contraditório	 em	 decisão	 que	 se	 valia	 do	 “princípio	 (sic)	 do	 livre
convencimento”,	verbis:

Indícios	 e	 presunções,	 analisados	 à	 luz	 do	 princípio	 do	 livre
convencimento,	quando	fortes,	seguros,	indutivos	e	não	contrariados	por
contraindícios	ou	por	prova	direta,	podem	autorizar	o	juízo	de	culpa	do
agente”	(AP	481,	Relator:	Min.	Dias	Toffoli,	Tribunal	Pleno,	julgado	em
08/09/2011).

Permito-me	 afirmar:	 um	 processo	 penal	 constitucional	 se	 pauta	 em	 um
Ministério	Público	responsável	por	perseguir	provas	e	acusar	quando	cabível	for,
uma	 defesa	 plena	 e	 com	 paridade	 de	meios,	 e	 um	magistrado	 independente	 e
imparcial	que	se	limite	a	decidir	com	base	nas	provas	produzidas	sob	o	crivo	do
contraditório	 e	 amarrado	 à	 necessidade	 de	 fundamentar	 cada	 uma	 de	 suas
decisões,	 nos	 termos	 da	 Constituição.	 É	 esse	 seu	 compromisso	 e	 seu	 dever
político	de	decidir	conforme	o	Direito.	Por	que	afirmo	isso?	É	porque,	no	fundo,
corremos	o	risco	–	pela	importância	real	e	simbólica	que	tem	a	Suprema	Corte	–,
de	os	juízes	passarem	a	aproveitar	provas	colhidas	sem	contraditório,	além	de	se
sacramentar	algo	que	nem	está	no	CPP:	o	tal	do	livre	convencimento	(motivado).
Alguém	dirá:	mas	está	na	doutrina.	Porém,	a	doutrina	pode	estar	tão	atrasada?	Se
a	doutrina	insiste	na	existência	do	livre	convencimento	ou	na	livre	apreciação	da
prova,	 então	 é	 porque	 ela	 mesma	 é,	 por	 assim	 dizer,	 “inconstitucional”.	 No
mínimo,	é	a-paradigmática.

Há	 uma	 lógica	 na	 discussão	 da	 “questão	 da	 prova”.	 Se	 o	 sistema	 é
inquisitório,	 então	 o	 juiz	 é	 inquisitivista.	 Trata-se,	 queiramos	 ou	 não,	 de	 um
“presidencialismo	 processual”.	 Nele,	 o	 juiz	 busca	 provas	 de	 ofício,	 inquire	 as
testemunhas	do	seu	modo	(sem	obedecer	aos	ditames	claros	do	art.	212	do	CPP)
e	coloca	a	sua	subjetividade	no	lugar	das	próprias	provas.	Afinal,	se	ele	“sente”
que	 o	 réu	 é	 culpado,	 poderá	 dizer	 que	 o	 conjunto	 probatório	 induz	 a	 uma
conclusão	(essa	espécie	de	“método	indutivo”	pode	ser	lida	em	vários	votos	em
acórdãos	da	própria	Suprema	Corte).

Filosoficamente,	não	tem	qualquer	sentido	dizer	que	o	livre	convencimento,
por	 ser	 “motivado”,	 torna-se	 compatível	 com	 a	 Constituição.	 Desde	 quando	 a
motivação-fundamen-tação	 supre	 algo	 que	 lhe	 é	 condição	 de	 possibilidade?
Explico.	Se	 tenho	“livre	convencimento”,	então	não	tenho	compromisso	com	a



efetiva	 prova	 dos	 autos	 (sou	 “o	 sujeito”	 que	 “assujeita”	 o	 objeto,	 a	 coisa,	 o
processo.	Isso	na	filosofia	tem	nome!).	Afinal,	“minha	convicção	é	livre”.	Então,
o	 que	 estaria	 por	 trás	 disso?	Simples:	 o	 fato	 de	 que	 “primeiro	 eu	decido	 e,	 só
depois,	vou	buscar	o	fundamento”.	Só	que	isso	transforma	a	sentença	em	um	ato
teleológico	e	não	deontológico.	Sentença	não	vem	de	 sentire(desafio	alguém	a
me	 demonstrar	 o	 contrário).	 Sentença	 não	 é	 escolha.	 Sentença	 é	 um	 ato	 de
responsabilidade	 política,	 como	 diz	 Dworkin.	 Impossível,	 no	 plano	 filosófico,
dizer	que	primeiro	se	decide	para	depois	fundamentar.	É	como	se	fosse	possível
atravessar	 o	 “abismo	 gnosiológico”	 do	 conhecimento	 e,	 depois,	 retornar	 para
construir	a	ponte	pela	qual	já	se	passou.	Ou,	simplesmente,	alguém	atravessar	de
uma	 montanha	 a	 outra	 e,	 depois,	 retornar	 para	 construir	 a	 ponte	 pela	 qual	 já
passou.	Se	alguém	decide	e	depois	fundamenta,	faz,	na	verdade,	uma	teleologia,
colocando-se	 fora	 do	 paradigma	 da	 intersubjetividade.	 Portanto,	 fora	 da
Democracia.

Acreditar	no	livre	convencimento	é	igualar	a	decisão	ao	que	Hans	Kelsen,	no
oitavo	capítulo	de	sua	Teoria	Pura	do	Direito,	destinava	para	a	decisão	jurídica:
um	ato	de	mera	política	jurídica	(como	se	sabe,	Kelsen	não	dava	importância	ao
ato	 de	 decidir.	 Para	 ele,	 isso	 não	 era	 ciência	 jurídica).	 Só	 que	 ele	 era	 um
pessimista	 moral.	 Por	 isso,	 a	 sua	 Ciência	 do	 Direito	 era	 uma	 metalinguagem
sobre	 a	 linguagem	 objeto.	Mas,	 infelizmente,	 isso	 parece	 ser	muito	 complexo
para	uma	parte	da	comunidade	jurídica.

Portanto,	falar	em	livre	convencimento	(motivado	ou	não)	é	uma	contradição
performativa.	O	que	acontece	é	que	a	doutrina	processual	–	parcela	considerável
dela	–	não	ultrapassou	os	marcos	da	filosofia	da	consciência.

Portanto,	para	resumir,	não	é	possível	concordar	com	a	seguinte	enunciação
ocorrida	durante	a	discussão	do	Mensalão,	verbis:

O	 ministro	 Celso	 de	 Mello	 sustentou	 que	 o	 voto	 do	 relator,	 Joaquim
Barbosa,	demonstrou	com	clareza	a	existência	de	provas	que	revelam	a
presença	 dos	 elementos	 e	 das	 circunstâncias	 que	 constituem	 os	 tipos
penais.	Mas	fez	uma	ressalva	quanto	à	natureza	das	provas	colhidas	em
fase	 pré-processual,	 que,	 na	 sua	 posição,	 não	 podem	 ser	 usadas,
unicamente,	 para	 basear	 condenações	 penais.	 Contudo,	 afirmou,	 nada
impede	que	esses	elementos	–	quer	sejam	colhidos	no	inquérito	policial
ou	em	uma	Comissão	Parlamentar	de	Inquérito	–	possam	influir	no	livre
convencimento	do	juiz,	desde	que	não	exclusivamente.

Indago:	se	as	provas	(colhidas	na	fase	pré-processual)	não	podem	ser	usadas,
unicamente,	para	basear	condenações	penais,	de	que	modo	é	possível	que	essas
mesmas	“provas”	possam	influir	no	livre	convencimento	do	juiz,	mesmo	que	a
frase	venha	acompanhada	com	a	expressão	“desde	que	não	exclusivamente”?	O
que	é	que	se	quer	dizer	com	“desde	que	não	exclusivamente”?	Ou	elas	influem



ou	não	influem.	Não	é	possível	X	e	não	X.
3.6.	A	 falsa	 tese	de	que	o	 livre	 convencimento	 superou	a	prova

tarifada
O	 sistema	 de	 provas	 tarifadas,	 que	 remonta	 ao	 tempo	 em	 que	 cada	modo

probatório	tinha	um	valor	previamente	estipulado	(confissão	valia	X,	testemunha
Y,	 perícia	 Z	 e	 assim	 por	 diante).	 Tem-se,	 também	 aí,	 uma	 externalização	 do
positivismo	 primitivo,	 que	 insistia	 em	 entificar	 os	 juízos	 e	 reduzi-los	 de
antemão,	 na	 ilusão	 de	 responder	 perguntas	 antes	mesmo	 de	 elas	 serem	 feitas.
Entretanto,	o	contrário	disso	não	deixa	de	ser	positivista,	embora	por	outro	viés.
Dizer	 que	 não	 há	 hierarquia	 entre	 as	 provas	 não	 significa	 que	 possa	 haver
discricionariedade	(ou	liberdade	“cognitiva”)	em	sua	apreciação.

Exemplifico:	 a	 palavra	 da	 vítima,	 nos	 crimes	 sexuais,	 adquire	 valor
diferenciado.	 Correto.	 E	 se	 o	 momento	 do	 suposto	 crime	 tiver	 sido	 filmado,
verificando-se	 que	 os	 fatos	 ocorreram	 de	 maneira	 completamente	 diversa	 do
afirmado	 pela	 vítima?	 Que	 valor	 terá	 esse	 depoimento?	 Ou	 seja,	 dizer	 que	 a
palavra	da	vítima	nos	 crimes	 sexuais	 é	de	 fundamental	 importância	pode	estar
correto,	mas	pode	não	ser	verdadeiro	em	dado	caso	concreto.10	Há	sempre,	pois,
uma	diferença	entre	o	que	é	“correto”	em	abstrato	e	aquilo	que	é	verdadeiro	em
concreto	(na	applicatio).	Se	o	convencimento	e	a	apreciação	da	prova	se	dá	de
maneira	“livre”	(sic)	–	aliás,	essa	tese	é	impossível	de	provar	filosoficamente	–
pode	o	magistrado	condenar	nessas	circunstâncias,	dando	prevalência	à	palavra
da	 suposta	 vítima?	Claro	 que	 não!	Portanto,	 há	 que	 se	 ter	muito	 cuidado	 com
jargões	e	lendas	urbanas.

3.7.	O	 ordinário	 se	 presume;	 só	 o	 extraordinário	 se	 prova
(Malatesta,	1894).	O	“Mensalão”	e	a	presunção	contra	o	réu

Confesso	que	não	entendi	essa	enunciação	constante	em	um	dos	votos.	Se	no
“ordinário”	alguém	é	um	mau	motorista	 (presumivelmente,	é	claro),	no	dia	em
que	ele	 se	envolve	em	um	novo	acidente	não	é	necessário	provar	a	 sua	culpa?
Caberia	 a	 esse	motorista	 provar	 a	 sua	 inocência,	 que,	 no	 caso,	 seria	 “um	 fato
extraordinário”?	Malatesta	 não	 disse	 isso.	 Posso	 presumir	 que	 fulano,	 por	 ter
comprado	uma	arma,	está	preparando	um	crime?	Posso	presumir	que,	pelo	fato
de	que	um	juiz	ou	um	promotor	jantar	com	determinadas	pessoas	regularmente,
isso	 seria	 o	 “ordinário”,	 que	 suas	 decisões	 serão	 a	 favor	 daquelas	 pessoas?
Alguém	 que	 costume	 ir	 a	 eventos	 sociais	 igualmente	 frequentados	 por
empresários	 que	 não	 recolhem	 os	 devidos	 tributos	 deve	 ser	 presumido
sonegador?	Ou,	para	utilizar	um	acórdão	do	Tribunal	Constitucional	Espanhol	–
posso	 presumir	 que	 o	 fato	 de	 alguien	 cargar	 ganzúas	 y	 otros	 instrumentos
propios	para	robo	é	suficiente	para	condená-lo	pelo	 tipo	penal	correspondente,
que	culmina	em	pena	de	1	 a	5	 anos	 àquele	que	 for	pego	carregando	ganzúas?
Pois	 o	 TC	 Espanhol	 aplicou,	 in	 casu,	 uma	 Teilnichtigerklärung	 ohne



Normtextreduzierung–	decisão	redutiva,	mostrando	que	não	há	responsabilidade
objetiva	em	Direito	Penal,	o	qual	não	se	contenta	com	presunções	(o	ordinário,
no	 caso,	 não	 se	 presume),	 problemática	 que	 analiso	 amiúde	 em	 Verdade	 e
Consenso,	6.	ed.,	p.	343.	O	TC	Espanhol	foi	bem	anti-malatesta,	pois	não?

Na	 verdade,	 não	 entendo	 essa	 reverência	 ao	 livro	A	 Lógica	 das	 Provas,
escrito	 por	Nicola	Dei	Malatesta	 no	 final	 do	 século	XIX.	Vejamos:	 ao	mesmo
tempo	em	que	Malatesta	diz	que	“o	ordinário	se	presume;	só	o	extraordinário	se
prova”,	ele	mesmo	diz,	mais	adiante,	que	“o	ordinário	no	homem	é	a	inocência,
por	isso	ela	se	presume	e	é	ao	acusador	que	cabe	a	obrigação	no	juízo	penal”	(p.
143).	E,	na	p.	144,	arremata:

A	experiência	mostra-nos	que	são,	 felizmente,	em	número	muito	maior
os	homens	que	não	cometem	crimes,	do	que	aqueles	que	os	cometem;	a
experiência	 afirma-nos	 por	 isso	 que	 o	 homem	 ordinariamente	 não
comete	 ações	 criminosas,	 isto	 é,	 que	 o	 homem	 ordinariamente	 é
inocente:	e	como	o	ordinário	se	presume,	a	inocência	por	isso	presume-
se.

E	o	que	dizer	dessa	outra	passagem	de	Malatesta,	p.	63:
Se	 se	 pudesse	 condenar	 em	 consequência	 de	 juízos	 simplesmente
prováveis,	 a	 justiça	 punitiva,	 já	 o	 dissemos,	 perturbaria	 mais	 a
consciência	social,	que	o	próprio	delito:	os	cidadãos	pacíficos	achar-se-
iam	expostos,	não	só	às	agressões	dos	delinquentes	particulares,	como	às
mais	 temíveis,	 por	 isso	 que	 mais	 irresistíveis,	 da	 denominada	 justiça
social.	É	sempre	a	certeza,	e	não	pode	ser	senão	a	certeza	como	estado
do	espírito,	que	deve	servir	de	base	à	condenação.

Na	verdade,	Malatesta	até	disse	o	que	o	voto	da	Ministra	do	STF	disse	que
ele	disse.	Mas	ele	também	disse,	lá	no	longínquo	século	retrasado,	o	que	acabei
de	citar.	O	problema	é	o	contexto.	Dizer	que	a	água	ferve	a	100	graus	pode	estar
certo	ou	errado;	depende	do	contexto	em	que	é	dito.	Noutros	termos:	Malatesta	é
uma	espécie	de	“ponderação”,11que	serve	para	qualquer	lado.

O	 quero	 dizer	 com	 tudo	 isso?	 Quero	 apenas	 dizer	 que	 julgamentos	 não
podem	ser	analisados	como	se	fossem	uma	disputa	de	argumentos.

3.8.	Abalo	à	paz	social
Uma	detida	 análise	 dos	 autos	mostra	 que	 foi	 exagerada	 a	 comparação	 dos

acusados	do	 crime	de	quadrilha	do	Mensalão	 com	grupos	 criminosos	 armados
(por	 exemplo,	 Comando	 Vermelho	 ou	 PCC),	 mormente	 se	 o	 bem	 jurídico
violado	 é/foi	 a	 “paz	 social”.	 A	 “paz	 social”	 é	 colocada	 em	 xeque/risco	 no
momento	 do	 crime	 (ou	 dos	 crimes)	 e	 não	 se	 a	 constata	 depois	 do	 crime	 ser
descoberto.	Ou	esteve	em	risco	e	foi	sentida	ou	não	esteve	em	risco	(porque	não
foi	sentida).	Pode	até	o	crime	(ou	os	crimes)	“objetivado(s)”	ainda	não	ter(em)
sido	cometido(s),	mas	a	comunidade	deve	“sentir	o	abalo	à	paz”.	Há	elementos



objetivos	a	serem	demonstrados.
Dito	de	outro	modo:	o	“abalo	à	paz	social”	não	se	detecta	retroativamente.

Não	existe	efeito	ex	tunc	na	colocação	em	xeque	da	“paz	social”!	Paz	social	não
é	 um	 “enunciado	 performativo”.	 Aliás,	 a	 dogmática	 jurídica	 –	 que,	 como	 já
referi	 em	 item	 anterior,	 foi	 a	 grande	 derrotada	 nesse	 case	 –	 não	 conseguiu
conceituar	 melhor	 o	 bem	 jurídico	 protegido	 pelo	 tipo	 penal	 “formação	 de
quadrilha”	 do	 que	 o	 que	 Nelson	 Hungria	 dizia	 na	 década	 de	 50.	 Como	 dizia
Umberto	Eco,	um	livro	fala	de	outro	 livro,	que	fala	de	outro	 livro,	que	fala	de
outro.

Hoje,	ainda	há	um	capítulo	no	Código	Penal	denominado	“dos	crimes	contra
a	 paz	 social”.	 Qual	 seria	 o	 conceito	 disso?	 Vejamos:	 uma	 coisa	 é	 o	 clamor
público	(ou	o	abalo	à	paz)	que	ocorre	depois	que	se	descobre	determinado	crime;
mas	 isso	 é	 relevante	 para	 aferir	 os	 requisitos	 da	 prisão	 preventiva;	 outra	 coisa
seria	 usar	 esse	 “abalo”	 ou	 “clamor”	 para	 agravar	 o	 crime,	 dando	 a	 essas
circunstâncias	um	efeito	ex	tunc.

3.9.	Lei	federal	vs.	Circular	do	Banco	Central	(BC).	A	ausência	de
uma	teoria	das	fontes.	A	prova	do	demônio

Uma	Portaria,	uma	Circular	ou	uma	Resolução	pode	valer	mais	do	que	uma
Lei	ou	a	Constituição?	Quantas	Portarias	do	INSS	valem	mais	do	que	a	CF?	No
Ministério	 da	 Educação	 existem	 até	 “pareceres	 normativos”	 que	 “alteram”	 a
Constituição.	 Trata-se	 do	 império	 de	 uma	 “portariocracia”,	 uma
“circulariocracia”,	configurando	um	imaginário	“pequeno	legislativo”.

Na	AP	470,	uma	Circular	emitida	pelo	BC	serviu	de	base	para	desconsiderar
o	crime	de	evasão	de	divisas	imputada	a	dois	acusados.	Com	efeito,	a	acusação
era	 de	 que	 dois	 dos	 37	 réus	 receberam	 R$	 11,2	 milhões	 do	 valerioduto	 e
enviaram	a	maior	parte	do	dinheiro	–	R$	10,8	milhões	–	para	uma	conta	do	Bank
of	Boston	em	Miami,	de	uma	empresa	aberta	pelo	publicitário	no	paraíso	fiscal
das	 Bahamas.	 Pois	 ampla	 maioria	 do	 STF	 entendeu	 que,	 in	 casu,	 não	 se
configurou	o	crime	de	evasão	de	divisas.	A	argumentação	de	quem	absolveu	foi
a	de	que	uma	Circular	do	BC	prevê	a	comunicação	de	depósitos	acima	de	US$
100	mil	no	exterior	apenas	no	 fim	do	ano	 fiscal,	 em	31	de	dezembro.	Logo,	a
Circular	do	BC,	por	assim	dizer,	“descriminalizou”	a	conduta.

No	decorrer	 do	processo,	 os	Ministros	 Joaquim	Barbosa	 e	Gilmar	Mendes
voltaram	atrás	e	condenaram	os	acusados.	Vejamos	o	que	disse	o	Ministro	Marco
Aurélio,	 que	 desde	 logo	 havia	 proferido	 veredicto	 condenatório	 pelo	 crime	 de
evasão	de	divisas.	Para	ele,	essa	regra	do	BC	não	tem	o	poder	de	descaracterizar
o	crime	de	evasão	de	divisas	que	ocorreu	durante	todo	o	ano,	verbis:	“Não	posso
conceber	 que	 fique	 a	 critério	 do	BC	estabelecer	 as	 balizas	 reveladoras	 do	 tipo
penal.	Os	réus	mantiveram	dinheiro	no	exterior	e	não	comunicaram	informação
ao	 BC.	 Está	 configurado	 o	 elemento	 do	 tipo”.	 E	 conclui,	 dizendo	 que,	 pela



Circular
[...]	 pode	 haver,	 sem	 comunicação,	 depósito	 seja	 de	 que	 valor	 for	 no
exterior,	mas	 que	 não	 existindo	 esse	 depósito	 ao	 término	 no	 exercício
fiscal,	em	31	de	dezembro,	não	se	tem	um	crime.	Esta	exclusão	não	está
no	 preceito	 normativo	 e	 não	 posso	 conceber	 que	 fique	 a	 critério	 do
Banco	Central	estabelecer	as	balizas	reveladoras	de	um	tipo	penal.

Os	 acusados	mantiveram,	 sim,	 “depósitos	 no	 exterior	 e	 não	 procederam	 a
comunicação	 ao	 Banco	 Central”,	 acrescentou,	 salientando,	 ainda,	 que	 o
Congresso	Nacional	 precisa	 fazer	 normas	mais	 rígidas	 sobre	 o	 crime,	 e	 não	 o
BC.

No	 voto	 retificativo,	 o	 Ministro	 Gilmar	 Mendes	 ressaltou	 que	 não	 havia
levado	em	consideração	datas	importantes	que	estavam	no	processo.	Segundo	o
Ministro,	a	conta	foi	aberta	no	dia	19	de	fevereiro	de	2003.	Uma	semana	antes,
no	 dia	 11,	 a	 SMP&B	 (que	 possui	Marco	Valério	 como	 sendo	 um	 dos	 sócios)
fechou	 um	 empréstimo	 com	 o	 Banco	 Rural	 no	 valor	 de	 R$	 10	 milhões.
“Examinando	os	extratos	da	conta	Dusseldorf,	percebi	que	ela	recebeu	depósitos
no	período	de	12	de	março	a	20	de	dezembro	de	2003.	Essa	é	a	consumação	do
primeiro	delito,	não	na	abertura	da	conta”.

Corretos	os	Ministro	Marco	Aurélio,	Gilmar	Mendes	e	Joaquim	Barbosa.	A
Portaria	cria	a	“prova	do	demônio”.	E	torna	inaplicável	a	Lei	Federal	respectiva.
Valendo	a	tese,	o	Ministério	Público	jamais	conseguiria	provar	a	evasão,	porque
basta	que	no	dia	31	de	dezembro	o	agente	retire	o	dinheiro	da	conta	e	recoloque
no	 dia	 2	 de	 janeiro.	 E	 mantendo-se	 esse	 entendimento,	 admite-se	 que	 uma
simples	Circular	tenha	o	poder	de,	primeiro,	alterar	uma	Lei,	transformando	um
tipo	 penal	 em	 norma	 penal	 em	 branco	 e,	 em	 seguida,	 torná-la	 ineficaz.
Elementar.	E	simples.12

Tirante	 o	 acerto	 dos	 votos	 dos	Ministro	Gilmar	Mendes,	Marco	Aurélio	 e
Joaquim	Barbosa,	o	que	neles	faltou?	Simples.	Faltou	afirmar	a	nova	teoria	das
fontes	 instituída	 pelo	Constitucionalismo	Contemporâneo	 (com	 “C”	maiúsculo
para	 diferenciar	 do	 neoconstitucionalismo,	 conforme	 explicito	 em	Verdade	 e
Consenso).	 Não	 há	 blindagem	 a	 favor	 de	 textos	 normativos	 que	 infrinjam
normas	de	hierarquia	superior	ou,	obviamente,	a	Constituição.

Se	a	Lei	Federal	(art.	22	da	Lei	7.492/86)	diz	que	uma	conduta	X	é	crime;	se
uma	Circular	diz	que,	em	agindo	de	determinado	modo,	a	referida	conduta	não	é
mais	criminosa	(em	outras	palavras,	é	claro),	então	é	porque	a	Circular	em	tela
valeu	mais	do	que	a	Lei	ou,	no	mínimo,	alterou-a,	porque	passou	a	ser	 lida	do
seguinte	modo:

É	 crime	 efetuar	 operação	 de	 câmbio	 não	 autorizada,	 com	 o	 fim	 de
promover	evasão	de	divisas	do	País;



Parágrafo	 primeiro:	 incorre	 na	 mesma	 pena	 quem,	 a	 qualquer	 título,
promove,	 sem	 autorização	 legal,	 a	 saída	 de	 moeda	 ou	 divisa	 para	 o
exterior,	ou	nele	mantiver	depósitos	não	declarados	à	repartição	federal
competente.
Parágrafo	segundo	(fictício,	“criado”	pela	Circular	do	BC):	se	o	agente
comunicar	 no	 dia	 31	 de	 dezembro	 do	 ano	 fiscal	 o	 valor	 remetido	 ao
exterior,	não	estará	configurada	a	infração.

Relendo	 a	 nova	 norma	 exsurgida	 da	 “combinação	 da	 Lei	 com	 a	 Circular,
tem-se	que:	se,	na	data	de	31	de	dezembro,	o	agente	informar	o	valor	remetido
(objeto	do	delito	de	evasão),	não	se	aplica	a	previsão	criminal	do	art.	22”.

Por	tudo	isso,	a	resposta	é	simples:	o	BC	“legislou”.	E,	com	essa	legislação,
alterou	 a	 tipificação	 de	 parte	 da	 Lei	 7.492/86.	 Consequentemente,	 é
inconstitucional	 a	 Circular,	 devendo	 ser	 assim	 levantada	 preliminarmente	 a
questão	 pelo	 STF.	 Trata-se	 de	 uma	 questão	 prejudicial:	 ou	 a	 constatação	 da
existência	 de	 antinomia	 entre	 a	 Circular	 e	 a	 Lei	 Federal,	 ou	 a
inconstitucionalidade	 da	 Circular	 diante	 do	 dispositivo	 que	 estabelece	 a
competência	do	Congresso	Nacional	em	legislar	sobre	Direito	Penal.

O	Ministro	Marco	Aurélio	 quase	 chegou	 lá.	 Vejamos:	 o	Ministro	 afirmou
que,	 pelas	 regras	 do	BC,	 os	 acusados	 não	 teriam	 cometido	 evasão	 de	 divisas.
Para	 ele,	 no	 entanto,	 “não	 é	 o	 BC	 que	 decide	 o	 que	 é	 crime,	 mas	 sim	 o
Congresso	Nacional.	Uma	regra	do	Banco	Central	afirma	que	é	preciso	declarar
o	que	está	na	conta	no	dia	31	de	dezembro”.	Disse,	ainda:

Há	uma	regra	de	hermenêutica	na	qual	a	lei	não	distingue.	Não	cabe	ao
julgador	distinguir,	sob	o	risco	de	ser	um	legislador.	[...]	Por	que	31	de
dezembro?	Qual	a	razão	daqueles	valores	lançados,	se	o	dispositivo	legal
não	 distingue.	 Quem	 insere	 ou	 afasta	 do	 cenário	 jurídico	 certa	 prática
criminosa	é	o	Congresso	Nacional,	não	o	Banco	Central.

Está	correto	o	Ministro.	Mas,	então,	por	que	não	inquinar	de	nulidade	a	tal
Circular?	Ao	não	fazê-lo,	a	Suprema	Corte	errou	ao	absolver	os	acusados	pelo
crime	de	evasão	de	divisas;	e	assim	o	fez,	porque	considerou	válida	uma	Circular
incompatível	parametricamente	com	a	Lei	Federal	e	a	Constituição.

3.10.	A	grande	derrotada:	a	dogmática	jurídica
Numa	 palavra	 final,	 quem	mais	 perdeu	 nesse	 processo	 do	Mensalão	 foi	 a

dogmática	jurídica.	E	os	reflexos	dessa	derrota	derramaram-se	nos	julgamentos
da	Operação	Lava	 Jato.	A	 dogmática	 jurídica	 necessita	 de	 reciclagem.	Se,	 por
um	 lado,	não	é	 adequado	que	os	 juízes	 se	utilizem	do	 livre	 convencimento	ou
livre	 apreciação	 e	 de	 teses	 que	 beiram	 a	 algo	 do	 tipo	 “álibi	 não	 provado,	 réu
culpado”,	 também	 é	 verdade	 que,	 no	 próprio	 Mensalão,	 alguns	 advogados
apostaram	 em	 uma	 “hermenêutica	 da	 acomodação”	 e	 de	 um	 “imaginário
relativista”,	pensando	que	bastaria	alegar	que	“a	acusação	era	falsa”	e	que	“fatos



não	há;	só	há	interpretações”.	Ora,	se	fatos	não	existem,	então	é	possível	negar
tudo.	Talvez	a	frase	relativista	de	Nietzsche	deva	ser	(re)lida,	no	Direito,	hoje,	do
seguinte	modo:	só	há	interpretações	porque	há	fatos	(veja-se	que	foi	exatamente
isso	 que	 fez	 o	 Ministro	 Relator;	 contrariando	 ao	 que	 disse	 a	 defesa,	 ele	 foi
juntando	 indícios	 e	 “pequenos	 fatos”,	 interpre-tando-os;	 ou	 seja,	 só	 há
interpretações	porque	há	fatos).

Que	não	se	acuse	tanto	assim	o	STF.	A	culpa	–	ou	a	responsabilidade	sobre	o
caso	Mensalão	–	não	é	dele.	Nem	de	longe.	O	réu,	aqui,	é	a	dogmática	jurídica,
um	 queijo	 suíço	 que	 insiste	 em	 construir	 concepções	 ad	 hoc,	 a	 partir	 de	 um
senso	 comum	 teórico	 que	 repete	 e	 reforça	 lendas	 urbanas	 como	 “livre
convencimento”,	 “livre	 apreciação”	 etc.	 Os	 juristas	 –	 (aqueles)	 inseridos	 no
senso	 comum	 teórico	 –	 não	 podem	 se	 queixar.	 E	 nem	 alegar	 surpresas	 ou
heterodoxias.	 Há,	 pois,	 uma	 história	 institucional	 que	 aponta	 para	 essa
fenomenologia.	 A	 propósito,	 lembro	 de	 um	 folclore	 que	 corre	 em	 torno	 de
Picasso.	Conta-se	que	um	oficial	alemão,	diante	do	quadro	Guernica,	perguntou-
lhe	se	havia	sido	ele	quem	tinha	feito	aquilo.	O	pintor,	então,	 teria	respondido:
“Não,	foram	vocês!	Eu	apenas	pintei!”.

O	STF	 simplesmente	 seguiu	uma	 linha	de	 julgamentos	que	vinha	 fazendo.
Apenas	 fez	 aquilo	 que	 se	 diz	 folcloricamente:	 uma	 simples	 Lei	 derruba	 uma
biblioteca.	Pois	o	Supremo	Tribunal,	com	o	julgamento	do	Mensalão,	derrubou
várias	 bibliotecas.	 As	 “várias	 bibliotecas”	 são	 representadas	 pela	 dogmática
jurídica.	O	que	sustentou	(todos)	os	votos	do	STF?	Nada	mais,	nada	menos	do
que	aquilo	que	a	dogmática	jurídica	vem	pregando	e	ensinando	historicamente:	a
tese	 de	 que	 os	 juízes	 possuem	 “livre	 convencimento”	 e/ou	 que	 podem	 fazer
“livre	 apreciação	 da	 prova”,	 e	 que	 sentença	 vem	 de	 sentire	 etc.	 No	 fundo,	 a
dogmática	 (em	 geral)	 é	 refém	 do	 normativismo	 kelseniano,	 ou	 seja,	 grosso
modo,	 juiz	produz	norma	 jurídica;	 juiz	 faz	política	 jurídica.	A	 interpretação	do
juiz	é	um	ato	de	vontade.	Em	Kelsen	está	o	ovo	da	serpente	do	decisionismo.

O	que	é	preciso	lembrar	é	que	a	dogmática	 jurídica	dominante	é	 tão	frágil,
tão	 estandardizada,	 que,	 com	 ela	 e	 a	 partir	 dela,	 é	 possível	 sustentar	 sempre
múltiplas	 respostas	 sobre	 qualquer	 assunto.	 Sempre	 há	 um	 discurso	 prêt-à-
portêra	disposição	do	utente.	A	dogmática	 jurídica	 (no	modo	como	é	ensinada
nas	escolas	de	Direito	e	praticada	cotidianamente)	é,	mesmo,	decisionista.	Essa	é
a	palavra	adequada.	Tempos	“pós-modernos”.	São	tempos	de	relativismo.

Quem	 sabe	 trabalhemos	 para	 que	 a	 doutrina	 volte	 a	 doutrinar	 e	 não	mais
fique	 caudatária	 de	 decisões	 tribunalícias?	 Aliás,	 embora	 as	 palavras	 não
reflitam	 a	 essência	 das	 coisas	 (afinal,	 a	 palavra	 borboleta	 não	 voa,	 a	 palavra
bomba	não	explode	e	o	tipo	penal	“estupro”	não	tem	a	essência	de	“estuprez”),
“doutrina”	 quer	 dizer	 que	 “deve	 doutrinar”	 e	 não	 ficar	 repetindo	 o	 que	 os
Tribunais	dizem.	Quando	me	pré-ocupo	com	as	decisões	dos	Tribunais,	também



me	preocupo	com	as	decisões	do	dia	seguinte.

1Jefferson	denuncia	mesada	paga	pelo	tesoureiro	do	PT.	Folha	de	S.Paulo.	São	Paulo,	2005.	Disponível
em:	<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u69402.shtml>.
2A	explicação	–	aqui	criticada	no	plano	especificamente	acadêmico	–	consta	de	um	vídeo	na	Internet,
destinado	a	estudantes	de	curso	de	preparação	para	concurso.	Permiti-me	retirar	o	tom	coloquial	da	fala
da	autora.
3A	decisão	foi	confirmada	pelo	Bundesverfassungsgericht	(Tribunal	Constitucional	Alemão).
4JARDIM,	Afrânio	Silva.	Direito	processual	penal.	11.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Forense,	2007,	p.	212-213.
5JARDIM,	Afrânio	Silva.	Direito	processual	penal.	11.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Forense,	2007,	p.	213.
6Aliás,	 registre-se:	o	art.	212,	que	encarna	o	sistema	acusatório	desde	2008,	simplesmente	não	vingou
porque	não	teve	apoio	da	doutrina	processual	penal.	Na	verdade,	a	doutrina	que	mais	influenciou	para	o
não	cumprimento	do	art.	212	foi/é	a	de	Guilherme	de	Souza	Nucci	e	Luiz	Flávio	Gomes,	citados,	aliás,
no	leading	case	do	STJ	que	sepultou	a	eficácia	do	aludido	dispositivo	(6ª	Turma,	HC	121.215).
7NUCCI,	Guilherme	de	Souza.	Manual	de	Processo	Penal	e	Execução	Penal.	8.	ed.	São	Paulo:	Revista
dos	Tribunais,	2011,	p.	122.
8“Art.	200:	A	confissão	será	divisível	e	retratável,	sem	prejuízo	do	livre	convencimento	do	juiz,	fundado
no	exame	das	provas	em	conjunto”.	Código	de	Processo	Penal.
9Registro	que	o	Código	de	Processo	Civil	de	2015	expungiu	a	palavra	“livre”,	a	partir	de	uma	intensa
luta	que	empreendi	junto	ao	Parlamento.	Todavia,	parcela	considerável	da	comunidade	jurídica	continua
a	insistir	na	tese	de	que	o	juiz	possui	livre	convencimento.	Nesse	sentido,	há	vasta	literatura	denunciando
esse	“desvio	hermenêutico”,	valendo	referir	STRECK,	Lenio	Luiz;	NUNES,	Dierle;	CUNHA,	Leonardo
(orgs.).	Comentários	ao	Código	de	Processo	Civil.	São	Paulo:	Saraiva,	2016;	FERREIRA,	Fábio	Luiz
Bragança.	A	possibilidade	de	superação	da	discricionariedade	judicial	positivista	pelo	abandono	do
livre	convencimento	no	CPC/2015.	Salvador:	Juspodivm,	2018.
10Nesse	 sentido,	 ver	 acórdão	 70000193532	 –	 TJRS,	 problemática	 que	 trabalho	 em	 STRECK,	 Lenio
Luiz.	Hermenêutica	Jurídica	e(m)	Crise:	uma	exploração	hermenêutica	da	construção	do	Direito.	11.
ed.	Porto	Alegre:	Livraria	do	Advogado,	2013.
11Alguém	diria:	mas	Nicola	Dei	Malatesta	é	um	homem	do	seu	tempo.	Pois	bem.	É	só	nesse	sentido	que
Malatesta	pode	ser	reverenciado.	Depois	dele,	o	mundo	mudou.	A	filosofia	mudou.	O	Direito	mudou.	E,
convenhamos,	não	podemos	sequestrar	o	tempo.	Como	bem	disse	Gadamer,	a	distância	temporal	é	um
aliado,	jamais	um	inimigo.	Por	exemplo,	não	se	pode	defender	a	inferioridade	das	mulheres	com	base	em
um	texto	de	Platão	ou	a	escravidão	com	base	em	um	texto	de	Aristóteles.	E	nem	colocar	defeitos	na	obra
de	Monteiro	Lobato.	Eles	escreveram	sobre	uma	série	de	coisas,	mas	naquela	época.
12Vou	explicar	isso:	qualquer	um	pode	ter	dinheiro	no	exterior,	desde	que	licitamente.	Eu	posso	mandar
quanto	quiser	para	fora,	desde	que	tenha	origem.	E	sem	pagar	um	tostão	de	imposto	para	mandar.	Mas
quem	recebe	lá	fora	e	não	declara	a	razão,	é	simples:	falta	de	origem.	Caso	indiscutível	da	AP	470.	Ora,
a	finalidade	da	incriminação	é	ter	o	dinheiro	depositado,	independentemente	da	data.	Razão?	A	qualquer



momento	 eu	 posso	 querer	 trazer	 o	 dinheiro	 para	 o	 Brasil,	 e	 o	 Brasil	 precisa	 ter	 a	 previsão	 de
contrapartida	de	recursos	para	permitir	a	internalização	(lastro).	Claro,	se	eu	recebi	lá	fora	licitamente,
devo	pagar	imposto	ao	entrar.	Mas	o	Brasil	deve	ter	este	lastro	para	a	contrapartida.	Em	que	consiste	o
truque?	Simples:	tenho	dinheiro	até	30	de	dezembro.	Por	“precaução”,	transfiro	para	outra	conta	dia	30.
Dia	2	de	 janeiro	do	ano	seguinte,	 retorno	o	dinheiro	para	a	conta.	E	não	cometi	crime.	Graças	a	uma
Circular	que	dispõe	de	forma	diferente	daquilo	que	consta	em	Lei	Federal.

	



Capítulo	18
SISTEMA	POLÍTICO:	A

(IN)CONSTITUCIONALIDADE	DA	LEI	DA	FICHA
LIMPA	(ADCS	29	E	30,	ADI	4.578)	E	DA

“CLÁUSULA	DE	BARREIRA”	(ADIS	1.351	E
1.354)

1.	RESUMO	DO	CASO
1.1.	Lei	da	Ficha	Limpa
Em	julgamento	conjunto	das	Ações	Declaratórias	de	Constitucionalidade	29

e	 30,	 e	 da	 Ação	 Direta	 de	 Inconstitucionalidade	 4.578,	 o	 Supremo	 Tribunal
Federal	decidiu	pela	constitucionalidade	da	Lei	Complementar	135/10,	a	Lei	da
Ficha	 Limpa.	 As	 ADCs,	 julgadas	 procedentes,	 foram	 ajuizadas	 pelo	 Partido
Popular	Socialista	(PPS)	e	pelo	Conselho	Federal	da	Ordem	dos	Advogados	do
Brasil	(OAB).	Por	sua	vez,	a	ADI	4.578	–	ajuizada	pela	Confederação	Nacional
das	Profissões	Liberais	(CNPL),	que	questionava,	mais	especificamente,	um	dos
dispositivos	 da	 lei,	 que	 torna	 inelegível	 por	 oito	 anos	 quem	 for	 excluído	 do
exercício	 da	 profissão,	 por	 decisão	 do	 órgão	 profissional	 competente,	 em
decorrência	 de	 infração	 ético-profissional	 –,	 foi	 julgada	 improcedente.	 Por
maioria	de	votos,	prevaleceu	o	entendimento	em	favor	da	constitucionalidade	da
lei,	 alcançando	 atos	 e	 fatos	 ocorridos	 antes	 de	 sua	 vigência.	 Assim,	 a	 Lei
Complementar	 135,	 de	 4	 de	 junho	 de	 2010,	 que	 deu	 nova	 redação	 à	 Lei
Complementar	 64,	 de	 18	 de	 maio	 de	 1990,	 instituiu,	 para	 além	 das	 que	 já
constavam	 no	 diploma	 legal,	 novas	 hipóteses	 de	 inelegibilidade,	 voltadas,	 em
tese,	 à	 proteção	 da	 probidade	 e	 moralidade	 administrativas	 no	 exercício	 do
mandato,	nos	termos	do	art.	14,	§	9º,	da	Constituição	Federal	de	1988.

Em	 síntese,	 em	 abril	 de	 2011,	 o	 Partido	 Popular	 Socialista	 postulava,	 na
ADC	29,	 a	 declaração	de	 constitucionalidade,	 com	pedido	de	medida	 cautelar,
das	 normas	 contidas	 na	 Lei	 Complementar	 135/10,	 que	 alterou1	 a	 Lei
Complementar	 64/90.	 A	 lei	 prevê	 que	 serão	 considerados	 inelegíveis	 os
candidatos	 que	 forem	 condenados,	 em	 decisão	 transitada	 em	 julgado	 ou



proferida	por	 órgão	 judicial	 colegiado,	 em	 razão	da	prática	 de	 crimes	 contra	 a
economia	popular,	a	fé	pública,	a	administração	pública	e	o	patrimônio	público;
contra	 o	 patrimônio	 privado,	 o	 sistema	 financeiro,	 o	mercado	 de	 capitais	 e	 os
previstos	 na	 lei	 que	 regula	 a	 falência;	 e	 contra	 o	 meio	 ambiente	 e	 a	 saúde
pública.	Serão	declarados	inelegíveis,	ainda,	os	candidatos	que	tenham	cometido
crimes	eleitorais	para	os	quais	a	lei	comine	pena	privativa	de	liberdade;	de	abuso
de	 autoridade,	 nos	 casos	 em	 que	 houver	 condenação	 à	 perda	 do	 cargo	 ou	 à
inabilitação	 para	 o	 exercício	 de	 função	 pública;	 de	 lavagem	 ou	 ocultação	 de
bens,	 direitos	 e	 valores;	 de	 tráfico	 de	 entorpecentes	 e	 drogas	 afins,	 racismo,
tortura,	 terrorismo	 e	 hediondos;	 de	 redução	 à	 condição	 análoga	 à	 de	 escravo;
contra	 a	 vida	 e	 a	 dignidade	 sexual;	 e	 praticados	 por	 organização	 criminosa,
quadrilha	ou	bando.

Sustentando	 seu	 pedido	 no	 art.	 14,	 §	 9º,2	 da	 Constituição,	 o	 PPS
argumentava	no	sentido	de	que	esses	dispositivos,	tratando	das	inelegibilidades,
da	LC	135/10	poderiam	 ser	 aplicados	 a	 fatos	 anteriores	 à	 vigência	 da	 norma,
sem	 que	 isso	 atentasse	 à	 irretroatividade	 das	 leis	 e	 à	 segurança	 jurídica.	 Isso
porque,	 pelo	 raciocínio	 do	 Partido,	 as	 inelegibilidades	 ali	 dispostas	 visavam
atingir	 aqueles	 cuja	 vida	 pregressa	 desautorizaria,	 em	 tese,	 o	 acesso	 a	 um
mandato	 eletivo;	 assim,	 já	 que	 os	 dispositivos	 da	 Lei	 da	 Ficha	 Limpa	 apenas
dariam	cumprimento	ao	que	já	determina	a	Constituição,	poderiam	ser	aplicados
a	atos	e	 fatos	anteriores.	Da	mesma	forma,	a	argumentação	do	Partido	Popular
Socialista	era	no	sentido	de	que	inelegibilidade	não	é	pena,	mas	mera	restrição
ao	direito	de	ser	votado.

Já	na	ADC	30,	ajuizada	em	maio	de	2011,	a	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil
também	pedia	que	a	Lei	da	Ficha	Limpa	fosse	declarada	constitucional.	Partindo
de	uma	racionalidade	muito	similar	à	do	PPS,	a	argumentação	da	OAB	levava	à
conclusão,	 em	 linhas	 gerais,	 de	 que	 “não	haveria	 sentido	 a	Lei	Complementar
estabelecer	 novas	 hipóteses	 de	 inelegibilidade	 e	 não	 transcender	 seus	 efeitos	 a
atos/fatos	passados	à	sua	publicação	[junho	de	2010],	visto	que	é	a	própria	Carta
Federal	 que	 determina	 seja	 observada	 a	 vida	 pregressa	 do	 candidato”.3	 Assim
como	o	Partido,	também	a	Ordem	dizia	que	as	regras	e	sanções	previstas	na	Lei
da	Ficha	Limpa	são	de	natureza	eleitoral.

Frise-se,	 também,	 que,	 anteriormente	 –	 ainda	 em	 março	 de	 2011	 –,	 a
Confederação	Nacional	das	Profissões	Liberais	(CNPL)	propôs	a	Ação	Direta	de
Inconstitucionalidade	4.578,	referente	à	alínea	m	do	art.	1º	da	LC	64/90,	com	a
redação	 dada	 pela	 LC	 135/10	 –	 precisamente,	 o	 dispositivo	 da	 Lei	 da	 Ficha
Limpa	 que	 torna	 inelegível	 por	 oito	 anos	 quem	 for	 excluído	 do	 exercício	 da
profissão,	 por	 decisão	 do	 órgão	 profissional	 competente,	 em	 decorrência	 de
infração	ético-profissional.	Para	a	Confederação,	os	conselhos	profissionais	são
órgãos	 de	 estrita	 fiscalização	 da	 atividade	 profissional	 –	 razão	 pela	 qual	 as



sanções	 que	 eventualmente	 são	 aplicadas	 a	 seus	 fiscalizados	 não	 poderiam
transcender	seu	próprio	âmbito	corporativo.

A	 Procuradoria-Geral	 da	 República	 emitiu	 um	 parecer	 favorável	 ao
conhecimento	das	ações	e	da	procedência	dos	pedidos	na	ADC	29	e	na	ADC	30,
bem	como	da	improcedência	do	pedido	na	ADI	4.578.	Assim,	o	parecer	da	PGR
era	pela	 (consequente)	declaração	da	constitucionalidade	da	Lei	Complementar
135/10	em	sua	integralidade.

1.2.	Cláusula	de	Barreira
Em	 dezembro	 de	 2006,	 o	 Plenário	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 (STF)

declarou	 a	 inconstitucionalidade	 de	 dispositivos	 da	 Lei	 9.096/95	 (Lei	 dos
Partidos	Políticos)	que	instituiriam	a	chamada	“cláusula	de	barreira”.	A	decisão,
unânime,	 foi	 tomada	 no	 julgamento	 conjunto	 de	 duas	 ações	 diretas	 de
inconstitucionalidade	 (ADIs	 1351	 e	 1354),	 ajuizadas,	 respectivamente,	 pelo
Partido	Comunista	 do	Brasil	 (PCdoB)	 e	 pelo	Partido	Socialista	Cristão	 (PSC).
Em	síntese,	a	Lei,	em	seu	art.	13,	impunha	a	necessidade	de	demonstração	de	um
percentual	mínimo	de	desempenho	eleitoral,	 a	cada	eleição	para	a	Câmara	dos
Deputados,	para	que	os	partidos	políticos	pudessem	ter	direito	ao	funcionamento
parlamentar,	bem	como	participar	de	forma	mais	abrangente	da	distribuição	das
quotas	 do	 fundo	 partidário	 e	 do	 tempo	 de	 propaganda	 eleitoral	 no	Rádio	 e	 na
TV.4

PCdoB	 e	 PSC	 alegavam,	 em	 síntese,	 que	 a	 submissão	 do	 funcionamento
parlamentar	 ao	 desempenho	 de	 seu	 partido	 no	 período	 eleitoral	 violaria	 o	 art.
17,	caput	 e	 §	 1º	 da	Constituição	 Federal,	 segundo	 os	 quais	 “é	 livre	 a	 criação,
fusão,	 incorporação	 e	 extinção	 de	 partidos	 políticos,	 resguardados	 a	 soberania
nacional,	o	regime	democrático,	o	pluripartidarismo,	os	direitos	fundamentais	da
pessoa	 humana”	 e	 “é	 assegurada	 aos	 partidos	 políticos	 autonomia	 para	 definir
sua	estrutura	interna,	organização	e	funcionamento	e	para	adotar	os	critérios	de
escolha	 e	 o	 regime	 de	 suas	 coligações	 eleitorais,	 sem	 obrigatoriedade	 de
vinculação	 entre	 as	 candidaturas	 em	 âmbito	 nacional,	 estadual,	 distrital	 ou
municipal,	devendo	seus	estatutos	estabelecer	normas	de	disciplina	e	fidelidade
partidária”.

2.	AS	DECISÕES
2.1.	Lei	da	Ficha	Limpa
Em	 16	 de	 fevereiro	 de	 2012,	 como	 já	 dito,	 o	 Supremo	 julgou,

conjuntamente,	as	Ações	Declaratórias	de	Constitucionalidade	29	e	30,	e	a	Ação
Direta	 de	 Inconstitucionalidade	 4.578.	 Em	 síntese,	 abordar-se-ão	 os	 principais
pontos	de	argumentação	nos	votos	de	cada	um	dos	ministros.



O	Relator,	Ministro	Luiz	Fux,	 considerou	 improcedente	 a	ADI	 4.578,	mas
declarou	a	parcial	constitucionalidade	da	Lei,	 ressalvando	no	sentido	de	haver
uma	 desproporcionalidade	 na	 fixação	 do	 prazo	 de	 oito	 anos	 de	 inelegibilidade
após	 o	 cumprimento	 da	 pena	 –	 tempo	 que,	 para	 o	 Ministro,	 deveria	 ser
descontado	do	prazo	entre	a	condenação	e	o	trânsito	em	julgado	da	sentença.

Em	linhas	gerais,	o	Ministro	Luiz	Fux	fez	uma	análise	histórica	da	presunção
da	 inocência	 para	 reforçar	 que,	 diferentemente	 do	 que	 acontece	 no	 âmbito	 do
Direito	 penal,	 tal	 presunção	 deve(ria)	 ser	 flexibilizada	 no	 campo	 do	 Direito
eleitoral,	 o	 que,	 como	 se	 viu,	 acabou	 sendo	 levado	 ao	 Direito	 penal,	 com	 a
relativização	 do	 instituto	 (HC	 126.292).	 Para	 o	 Relator,	 a	 Lei	 Complementar
135/10	respeitou	tanto	a	adequação	e	a	necessidade	quanto	a	proporcionalidade.

Para	 o	Ministro	 Joaquim	Barbosa,	 a	 Lei	 da	 Ficha	 Limpa	 é	 constitucional.
Segundo	o	Ministro,	as	alegações	de	inconstitucionalidade	da	LC	135	“decorrem
de	 uma	 interpretação	 limitada	 da	 Constituição,	 que	 privilegia	 uma	minoria	 de
ocupantes	de	cargos	eletivos	em	detrimento	de	toda	a	sociedade,	que	anseia	pela
moralização	da	política	brasileira,	para	que	não	haja	mais	engodo	do	eleitorado,
manipulações	 e	 falsas	 promessas;	 para	 que	 os	 eleitores	 comecem	 a	 ter	 a
liberdade	de	escolha	real,	verdadeira”.

Nesse	sentido,	portanto,	a	Lei	está	“em	perfeita	harmonia	com	o	parágrafo	9º
do	artigo	14	da	Constituição	Federal”.	Ainda,	argumentando	que	um	indivíduo
impedido	de	atuar	na	área	própria	de	sua	especialização	não	poderia	“cuidar	da
coisa	pública”,	entendeu	pela	constitucionalidade	do	dispositivo	da	Lei	da	Ficha
Limpa	questionado	na	ADI	4.578.

Com	 relação	à	 retroatividade	da	 lei,	 o	Ministro	Dias	Toffoli	 entendeu	pela
sua	aplicação	a	fatos	ocorridos	anteriormente	à	sua	edição.	Contudo,	o	Ministro
não	 concordou	 com	 o	 entendimento	 do	 Relator,	 Ministro	 Luiz	 Fux,
pela	 flexibilização	 da	 presunção	 da	 inocência	 em	 âmbito	 eleitoral.	 Para	 o
Ministro	Dias	Toffoli	–	que,	em	sua	argumentação,	invocou	o	art.	15,	inciso	III,
da	Constituição	Federal,	 que	 somente	 admite	 a	 suspensão	 de	 direitos	 políticos
por	sentença	condenatória	transitada	em	julgado	–,	um	cidadão	só	pode	vir	a	ser
considerado	inelegível	após	condenação	transitada	em	julgado.

Também	a	Ministra	Rosa	Weber	votou	pela	total	constitucionalidade	da	Lei
da	Ficha	Limpa.	Para	a	Ministra	–	acompanhando,	nesse	sentido,	o	Relator	–	não
há,	nas	regras	relativas	à	inelegibilidade,	qualquer	caráter	de	sanção	ou	qualquer
natureza	 jurídica	 de	 sanção	 penal.	 Disse	 a	 Ministra	 que	 “o	 escopo	 da
inelegibilidade	 não	 é	 punir.	 A	 norma	 jurídica	 não	 tem	 no	 indivíduo	 seu
destinatário	 primeiro.	 O	 foco	 é	 outro.	 O	 foco,	 a	 meu	 juízo,	 é	 a	 coletividade,
buscando	 preservar	 a	 legitimidade	 das	 eleições,	 a	 autenticidade	 da	 soberania
popular	e,	 em	última	análise,	 assegurar	o	processo	de	concretização	do	Estado
Democrático	de	Direito”.



“No	caso,	 o	direito	 traça,	marca	 e	 corta	qual	 é	 a	 etapa	 e	os	dados	da	vida
passada	 que	 precisam	 ser	 levados	 em	 consideração”.	 Com	 essas	 palavras,	 a
Ministra	 Cármen	 Lúcia	 também	 entendeu	 que	 a	 lei	 era	 nada	 mais	 que	 “a
pregação	e	a	reafirmação	de	cada	qual	dos	princípios	constitucionais”.

A	 ministra,	 assim,	 acompanhou	 plenamente	 o	 entendimento	 do	 Ministro
Relator,	pela	improcedência	da	ADI	4.578,	e	pela	procedência	parcial	das	ADCs
29	 e	 30	 –	 parcial	 porque,	 lembremos,	 o	Ministro	 Luiz	 Fux	 (como	 a	Ministra
Cármen	Lúcia)	 considerou	desproporcional	 a	 fixação	do	prazo	de	oito	anos	de
inelegibilidade	 (previsto	 na	 alínea	 e	 do	 inciso	 I	 do	 art.	 1º	 da	 norma)	 após	 o
cumprimento	 da	 pena.	 Com	 relação	 à	 presunção	 de	 inocência,	 a	Ministra	 não
aderiu	 à	 tese	 de	 que	 haveria	 qualquer	 violação.	 Para	 ela,	 há	 que	 se	 fazer	 uma
diferenciação	entre	as	esferas	penal	e	eleitoral.

O	 Ministro	 Ricardo	 Lewandowski	 também	 votou	 pela	 total
constitucionalidade	da	Lei	da	Ficha	Limpa,	ressaltando	que	a	norma	foi	apoiada
por	mais	de	1,5	milhão	de	assinaturas,	teve	aprovação	unânime	das	duas	Casas
do	 Congresso	 Nacional	 e	 foi	 sancionada	 sem	 qualquer	 veto.	 Entendeu	 que	 o
princípio	da	presunção	de	inocência	não	pode	ser	interpretado	de	forma	“ampla”
–	também	diferenciando,	portanto,	as	esferas	penal	e	eleitoral.

O	Ministro	Ayres	Britto,	que	também	votou	pela	constitucionalidade	da	Lei,
trouxe	 à	 tona	 o	 §	 4º	 do	 art.	 37	 da	 Constituição,	 que	 prevê	 que	 atos	 de
improbidade	 administrativa	 importarão	 a	 suspensão	 dos	 direitos	 políticos,	 a
perda	 da	 função	 pública,	 a	 indisponibilidade	 dos	 bens	 e	 o	 ressarcimento	 ao
erário,	na	forma	e	gradação	previstas	em	lei,	sem	prejuízo	da	ação	penal	cabível.
Para	 o	 Ministro	 Ayres	 Britto,	 devem	 ser	 combatidas,	 por	 uma	 questão
constitucional,	 a	 imoralidade	 e	 a	 improbidade.	 Seu	 entendimento	 foi	 de	 que	 a
Lei	 da	 Ficha	 Limpa	 “muda	 uma	 cultura	 perniciosa,	 deletéria,	 de	 maltrato,	 de
malversação	da	coisa	pública”.

O	Ministro	 Gilmar	 Mendes	 não	 apenas	 acompanhou	 a	 divergência	 aberta
pelo	 Ministro	 Dias	 Toffoli,	 como	 também	 aprofundou	 a	 questão.	 Para	 o
primeiro,	 a	 lei	 não	 poderia	 retroagir	 para	 alcançar	 candidatos	 que	 já	 tivessem
perdido	 seus	 cargos	 eletivos	 por	 infringência	 a	 dispositivo	 da	 Constituição
estadual,	da	Lei	Orgânica	do	Distrito	Federal	ou	da	Lei	Orgânica	dos	municípios.
Para	 o	Ministro,	 se	 Lei	 retroagisse	 para	 alcançar	 atos	 e	 fatos	 passados	 (como
assim	o	 foi),	 restaria	 violado	 um	princípio	 constitucional	 –	 notadamente,	 o	 da
segurança	jurídica	(art.	5º,	XXXVI).

O	Ministro	Marco	Aurélio,	por	sua	vez,	julgou	totalmente	procedente	a	ADC
30	e	improcedente	a	ADI	4.578.	Votou	pela	improcedência,	contudo,	da	ADC	29
–	 já	 que,	 para	 o	 Ministro,	 em	 razão	 da	 segurança	 jurídica,	 a	 lei	 não	 poderia
retroagir	para	alcançar	atos	e	fatos	jurídicos	pretéritos	a	junho	de	2010.

O	Ministro	Celso	 de	Mello	 divergiu.	 Para	 ele,	 além	de	 não	 ser	 admissível



qualquer	 possibilidade	 de	 que	 decisão	 ainda	 recorrível	 gerasse	 hipótese	 de
inelegibilidade,	também	a	Lei	não	poderia	retroagir	para	alcançar	fatos	pretéritos
–	ou	seja,	justamente	os	fatos	ocorridos	antes	da	entrada	em	vigor	da	norma,	em
junho	 de	 2010.	 Para	 o	 decano,	 isso	 ofende(ria)	 o	 inciso	XXXVI	 do	 art.	 5º	 da
Constituição	Federal,	que	dispõe	que	“a	lei	não	prejudicará	o	direito	adquirido,	o
ato	jurídico	perfeito	e	a	coisa	julgada”.

Por	 fim,	 o	 presidente	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 à	 época,	 o	 Ministro
Cezar	Peluso,	 fez	 parte	 dos	divergentes,	 que	 entendiam	que	 a	Lei	 não	poderia
alcançar	 fatos	 anteriores	 à	 vigência.	 O	 Ministro,	 além	 de	 concordar	 com	 o
argumento	 de	 que	 o	 momento	 de	 aferir	 a	 elegibilidade	 de	 um	 candidato	 é	 o
momento	do	pedido	de	registro	de	candidatura,	mencionou	que	o	juiz	eleitoral,
ao	 decidir	 a	 norma	 aplicável	 em	 tal	 avaliação,	 deve	 seguir	 uma	 lei	 vigente	 ao
tempo	do	fato,	e	não	uma	lei	editada	posteriormente.

Foi	assim,	portanto,	que	o	Supremo	Federal	Tribunal	decidiu,	por	sete	votos
a	 quatro,	 pela	 constitucionalidade	 da	Lei	 da	 Ficha	Limpa.	Com	 a	 procedência
das	ADCs,	e	a	improcedência	da	ADI,	o	entendimento	foi	no	sentido	de	que	(i)	a
Lei	 poderia	 incidir	 sobre	 fatos	 ocorridos	 antes	 da	 sua	 vigência	 e	 (ii)	 é
constitucional	 o	 dispositivo	 que	 torna	 inelegíveis	 por	 oito	 anos	 os	 políticos
condenados	por	órgãos	colegiados	da	Justiça,	mesmo	que	ainda	caiba	recurso.	A
Corte	também	entendeu	pela	validade	do	dispositivo	que	proíbe	a	candidatura	de
políticos	 que	 renunciaram	 a	 mandatos	 para	 evitar	 processos	 de	 cassação,	 a
despeito	da	renúncia	ser	anterior	à	vigência	da	lei.

Mas	o	ativismo	judicial	por	parte	do	Supremo	Tribunal	Federal	tem	aspectos
ainda	 mais	 marcantes.	 É	 nesse	 sentido	 que	 se	 torna	 importante,	 também,
comentar	 o	 julgamento	 acerca	da	 cláusula	de	barreira,	 cuja	 consequência	 foi	 a
proliferação	 de	 partidos	 políticos,	 dando	 imenso	 combustível	 ao
presidencialismo	de	coalisão.

Com	efeito,	como	dito,	em	dezembro	de	2006,	no	julgamento	conjunto	das
Ações	 Diretas	 de	 Inconstitucionalidade	 1.351	 e	 1.354,	 o	 Supremo	 Tribunal
Federal,	 por	 unanimidade,	 extirpou	 a	 chamada	 cláusula	 de	 barreira	 (art.	 13	 da
Lei	9.096/95)	do	ordenamento	jurídico	pátrio.	Todos	os	ministros	acompanharam
o	Relator,	Ministro	Marco	Aurélio.

Para	 o	 Ministro	 Relator,	 o	 cerne	 da	 discussão	 estaria	 exatamente	 na
harmonia	do	art.	13	da	Lei	dos	Partidos	Políticos	com	a	Constituição	Federal,	a
partir	 do	qual	 todos	os	demais	dispositivos	 seriam	atacados,	 como	decorrência
lógica	 de	 um	 arrastamento.	 E,	 ao	 analisá-lo,	 a	 abordagem	 do	Ministro	Marco
Aurélio	 restou	 diretamente	 ligada	 a	 uma	 reflexão	 sobre	 as	 consequências	 da
cláusula	de	barreira:

Em	síntese,	a	prevalecer,	sob	o	ângulo	da	constitucionalidade,	o	disposto



no	 artigo	 13	 da	 Lei	 9.096/95,	 somente	 esses	 [sete,	 dos	 vinte	 e	 nove
existentes	 à	 época]	 partidos	 terão	 funcionamento	 parlamentar,
participarão	 do	 rateio	 de	 cem	 por	 cento	 do	 saldo	 do	 fundo	 partidário,
gozarão,	em	cada	semestre	e	em	cadeias	nacional	e	estadual,	de	espaço
de	vinte	minutos	para	a	propaganda	eleitoral	e	desfrutarão	de	inserções,
por	semestre	e	também	em	redes	nacional	e	estadual,	de	trinta	segundos
ou	 um	 minuto,	 totalizando	 oitenta	 minutos	 no	 ano.	 [...]	 Os	 demais
ficarão	 à	 míngua,	 vale	 dizer,	 não	 contarão	 com	 o	 funcionamento
parlamentar,	 dividirão,	 com	 todos	 os	 demais	 partidos	 registrados	 junto
ao	Tribunal	Superior	Eleitoral,	a	percentagem	de	um	por	cento	do	fundo
partidário	 e,	 no	 tocante	 à	 propaganda	 partidária,	 terão,	 por	 semestre,
apenas	dois	minutos	restritos	à	cadeia	nacional.

Para	o	Ministro	Marco	Aurélio,	 a	Lei	9.096/95	 (especialmente,	 como	dito,
seu	art.	13)	mitigaria	direitos	constitucionais	dos	partidos	políticos.	E	isso,	para
o	Ministro,	poderia	“ferir	de	morte”	[sic]	certa	parcela	de	brasileiros.	Os	demais
ministros	 da	 Corte	 acompanharam	 o	 voto	 do	 Ministro	 Relator,	 julgando
procedente,	 em	 parte,	 os	 pedidos	 formulados	 nas	 duas	 ADIs.	 Assim,	 o	 STF
decidiu	 pela	 declaração	 da	 inconstitucionalidade	 dos	 seguintes	 dispositivos	 da
Lei	9.096/95:	a)	do	art.	13;	b)	no	caput	do	art.	41,	a	expressão	“obedecendo	aos
seguintes	 critérios”;	 c)	 incisos	 I	 e	 II	 do	 art.	 41;	 d)	 do	 art.	 48;	 e)	 da	 expressão
“que	atenda	ao	disposto	no	artigo	13”,	no	art.	49;	f)	incisos	I	e	II	do	art.	49;	g)
dar	 ao	 caput	 dos	 arts.	 56	 e	 57	 interpretação	 que	 elimina	 qualquer	 limitação
temporal;	 h)	 no	 inciso	 II	 do	 art.	 57,	 a	 expressão	 “no	 artigo	 13”	 (veja	 a	 seguir
quais	foram	as	partes	da	lei	declaradas	inconstitucionais).5

2.	 ANÁLISE
Primeiro,	examino	o	julgado	que	tratou	da	Lei	da	Ficha	Limpa.	Despiciendo

lembrar	que	a	análise	é	jurídica.	Não	sou	cientista	político	ou	filósofo	moral,	e,
por	isso,	não	pretendo	discorrer,	aqui,	sobre	os	impactos	políticos	e	os	méritos	ou
deméritos	 morais	 das	 decisões	 a	 partir	 da	 qual	 a	 Lei	 da	 Ficha	 Limpa	 foi
declarada	 constitucional.	 É	 intuitivo	 que	 uma	 lei	 que	 pretende	 garantir	 que
candidatos	com	passado	obscuro	deve	ser	bem-vista.	Ocorre	que	uma	lei	desse
jaez	 deve	 ser	 vista	 no	 contexto	 central	 da	 democracia:	 a	 vontade	 popular.	 O
ponto	central	é	a	voto	da	população,	que	não	deve	ser	tutelado.

Do	 ponto	 de	 vista	 jurídico,	 portanto	 –	 o	 único	 que,	 para	 agora,	 é	 de	meu
interesse	–,	é	 latente,	na	decisão	(e,	portanto,	em	alguns	dos	votos),	uma	visão
equivocada	 da	 Suprema	 Corte.	 Do	 ponto	 de	 vista	 da	 Teoria	 do	 Direito	 –
ultrapassando,	assim,	os	limites	da	Crítica	Hermenêutica	do	Direito	(quero	dizer,
com	isso,	que	as	críticas	são	possíveis	a	partir	de	diversos	autores,	de	diversas
matrizes	teóricas)	–,	o	entendimento	que	subjaz	alguns	dos	argumentos	por	trás
da	flexibilização	do	princípio	da	presunção	de	 inocência	fragiliza	sobremodo	o



Direito.
Não	é	de	agora	que	venho	denunciando	o	pamprincipiologismo;	em	outras

palavras,	venho	denunciando,	há	muito	tempo,	a	equivocada	recepção,	no	Brasil,
do	conceito	de	princípio.6	Um	standard	normativo,	de	caráter	deontológico,	que
institui	o	mundo	prático	no	Direito	 foi	 transformado	em	um	álibi	 retórico.	Por
vezes,	um	princípio	é	transformado	em	um	conceito	vazio,	tirado	do	bolso,	para
fundamentar	qualquer	decisão.	O	que	serve	para	conduzir	o	raciocínio	jurídico,
fechando	a	interpretação,	acaba	sendo	um	meio	de	abrir	a	interpretação.

No	caso	da	Ficha	Limpa,	contudo,	o	polo	foi	invertido:	o	Supremo	Tribunal
Federal	optou	por	uma	retração	de	princípio.	Optou	por	aquilo	que	já	chamei	de
hipossuficiência	principiológica.

Explico:	 ao	 “flexibilizar”	 a	 presunção	 da	 inocência,	 o	 Supremo	 negou,	 ao
padrão	normativo,	 a	 qualidade	de	princípio	que	 ele,	 de	 fato,	 possui	 no	Direito
pós-bélico;	negou	sua	densidade	normativa.	Vejam	as	palavras	do	Ministro	Luiz
Fux,	que,	no	ponto,	ilustram	perfeitamente	o	erro	no	qual	a	Corte	incorreu:

A	presunção	de	inocência	consagrada	no	artigo	5º,	LVII	da	Constituição
deve	 ser	 reconhecida,	 segundo	 lição	 de	 Humberto	 Ávila,	 como	 uma
regra,	ou	seja,	como	uma	norma	de	previsão	de	conduta,	em	especial	de
proibir	a	imposição	de	penalidade	ou	de	efeitos	da	condenação	penal	até
que	 transitada	em	 julgado	decisão	penal	 condenatória.	Concessa	venia,
não	 se	 vislumbra	 a	 existência	 de	 um	 conteúdo	 principiológico	 no
indigitado	enunciado	normativo.

Não	 se	 vislumbra	 no	 enunciado	 normativo	 (presunção	 da	 inocência)	 um
conteúdo	principiológico?	Permito-me	divergir.	Autores	como	Ronald	Dworkin
e	 Robert	 Alexy,	 para	 falar	 apenas	 nesses,	 igualmente	 me	 acompanhariam	 na
discordância.	 Unir-se-iam,	 ainda	 que	 sob	 pontos	 de	 vista	 muito	 diferentes,	 na
crítica	ao	erro	por	trás	da	decisão.

Com	 efeito,	 para	 Alexy,	 “os	 princípios	 [...]	 são	 normas	 que	 ordenam	 que
algo	 deva	 ser	 realizado	 na	 maior	 medida	 possível	 dentro	 das	 possibilidades
jurídicas	 e	 fáticas,	 consistindo	 em	 mandamentos	 de	 otimização”.7	 Já	 para
Dworkin,	 todos	 sabem,	 a	diferença	entre	 regras	 e	princípios	 tem	uma	natureza
lógica:	as	 regras	 têm	sua	aplicação	na	base	do	 tudo-ou-nada;	os	princípios,	em
dimensão	de	peso	ou	importância.8	Tanto	as	posições	de	Dworkin	quanto	as	de
Alexy	concordam	que	um	dos	fatores	a	diferenciar	os	princípios	das	regras	diz
respeito	ao	fato	de	que	sua	não	incidência	(ou	aplicação)	em	determinado	caso
concreto	 não	 exclui	 a	 possibilidade	 de	 sua	 aplicação	 em	 outro,	 cujo	 contexto
fático-existencial	seja	diferente	daquele	que	originou	seu	afastamento.

Assim,	tendo	em	mente	a	“regra”	[sic]	da	presunção	de	inocência	por	parte
do	Supremo,	pergunto:	1)	se	a	presunção	de	inocência	é	mesmo	uma	regra,	como
é	 possível	 dizer	 que	 ela	 pode	 ter	 sua	 aplicação	 restringida	 no	 caso	 de



condenações	 confirmadas	pelo	Tribunal	 (e	 os	 casos	de	 competência	originária,
seriam	o	 quê?)	 e,	 ao	mesmo	 tempo,	 valer	 para	 aqueles	 que	 foram	condenados
pelo	juiz	singular	apenas?	2)	se	ela	é	uma	regra,	não	deveria	então	também	ser
afastada	nesses	casos?	Mais:	3)	se	a	presunção	de	inocência	não	é	um	princípio,
o	devido	processo	legal	 também	não	o	é?	4)	E	a	igualdade?	São	perguntas	que
fica(ra)m	sem	respostas.

Uma	 última,	 de	 caráter	mais	 amplo	 –	 e	 importantíssima	 para	 as	 reflexões
aqui	propostas:	o	que	os	juristas	tê(ria)m	a	dizer	sobre	essa	flexibilização?	Para
além	 do	 equívoco	 acerca	 do	 sentido	 de	 princípio,	 essa	 hipossuficiência
representa	um	grave	risco	para	qualquer	concepção	de	Direito	que	esteja	inserida
em	um	contexto	democrático.	É	esse	o	ponto.	E	é	para	isso	que	deve(ria)	servir	a
doutrina:	para	doutrinar.	A	doutrina	 jurídica	deve	servir	para,	epistemicamente,
fazer	 valer	 as	 conquistas	 democráticas,	 e	 para	 constranger
epistemologicamente9	 o	 julgador	 que	 passa	 ao	 lado	 da	 teoria	 do	 Direito	 ao
decidir.

Reconheço	 que	 existem	 teorias,	 especialmente	 o	 realismo	 jurídico,	 que
afirmam	que	o	Direito	é	aquilo	que	os	Tribunais	dizem	que	ele	é.	Há	posturas
que	entendem	ser	o	Direito	um	jogo.	E	há	teses	que	afirmam	que	decisões	devem
ser	 pragmáticas,	 teleológicas	 ou	 eficientes,	 sobressaindo-se,	 neste	 caso,	 as
análises	 econômicas	 do	 Direito.	 Todas	 devem	 ser	 respeitadas.	 Possuem
perspectivas	diferentes	daquilo	que	defendo	no	âmbito	da	Crítica	Hermenêutica
do	Direito	 acerca	 de	 como	 o	 Direito	 deve	 ser	 aplicado.	 De	 todo	modo,	 todas
provavelmente	 têm	 como	 ponto	 comum	 a	 importância	 da	 doutrina	 para	 a
construção	dos	 fundamentos	das	decisões	 jurídicas,	mesmo	as	 teorias	 realistas.
Afinal,	o	realismo	também	é	uma	teoria,	e	seus	adeptos	teorizam.	Isso	vale	para
todas	as	teorias,	teses	ou	posturas	sobre	a	validade	do	Direito.

Já	 com	 relação	 à	 inconstitucionalidade	 da	 “Cláusula	 de	Barreira”,	 há	 uma
pergunta	que	deve(ria)	 ser	 feita:	qual	é,	de	 fato,	a	vedação	constitucional	a	 ser
imposta	 ao	 legislador	ordinário	 com	 relação	 à	 fixação	de	 critérios	mínimos	de
desempenho	eleitoral	para	os	partidos?	Porque	eu,	confesso,	não	a	visualizo.	Não
consigo	enxergá-la	de	modo	algum.

Vejam	que	o	Ministro	Relator	Marco	Aurélio	–	e,	 logicamente,	o	Plenário,
que	 o	 acompanhou	 por	 unanimidade	 –	 erram	 ao	 argumentar	 teleologicamente.
“Dos	 vinte	 e	 tais	 partidos,	 apenas	 sete	 sobreviveriam.	 Isso	 não	 é	 bom”.
Basicamente,	 essa	 é	 a	 lógica	 subjacente	 à	 declaração	 de	 inconstitucionalidade.
De	 novo,	 aqui,	 presente	 o	 dualismo	 metodológico	 de	 Jellinek	 e	 Laband,
contrapondo	realidade	social	à	normatividade	constitucional.

E	 aqui,	 repito	 o	 alerta	 que	 fiz	 ao	 início,	 ao	 abordar,	 em	 primeiro	 lugar,	 a
questão	 da	Lei	 da	 Ficha	Limpa:	 não	 vou	 discutir	 se,	 do	 ponto	 de	 vista	moral,
político,	o	Ministro	Marco	Aurélio	está	certo	ou	errado.	É	bom	que	apenas	sete



partidos	 sobrevivam?	 Ou	 é	 ruim?	 A	 resposta	 não	 importa,	 porque	 a	 própria
pergunta	 se	mostra	 equivocada.	 Porque,	 quando	 se	 está	 em	 juízo,	 não	 se	 quer
saber	a	opinião	do	julgador.	A	pergunta	é:	é	constitucional?	Esse	é	o	ponto.

Vou	 dar	 um	 exemplo	 para	 demonstrar	 o	 problema	 de	 uma	 argumentação
teleológica,	consequencialista,	quando	se	está	tratando	de	inconstitucionalidades:
partindo	da	mesma	premissa	do	Supremo	–	isto	é,	a	ideia	de	que	poucos	partidos
políticos	 “sobreviveriam”	 –,	 poder-se-ia	 argumentar	 na	 direção	 contrária.	 Ora,
não	posso	dizer	que	o	excesso	de	 legendas,	que	só	“sobrevive”	 (para	 ficar	nos
mesmos	 termos	do	STF,	que,	à	época,	 falou	até	em	“ferir	de	morte”)	em	razão
dessa	declaração	de	institucionalidade	torna	nossa	democracia	ainda	mais	frágil?

Evidente	 que	 sim,	 e	 poderia	 ficar,	 aqui,	 em	 parágrafos	 e	 mais	 parágrafos
argumentando	nesse	sentido.	Mas	isso	não	vem	ao	caso:	como	disse,	sou	jurista,
não	cientista	político.	E	seria	bom	que	o	Supremo	também	tivesse	entendido	seu
lugar	de	fala.	Suponhamos	que	uma	maioria	de	ministros	concordasse	com	essa
nova	 argumentação	 que	 tracei	 aqui:	 a	 de	 que	 “ferir	 de	 morte”	 o	 número
excessivo	 de	 partidos	 seria	 algo	 bom;	 isso	 tornaria	 a	 lei	 constitucional?	 Se
aceitamos	que	a	argumentação	seja	consequencialista,	sim.

O	ponto	fulcral	nisso	tudo	–	que	também	demonstra	o	motivo	pelo	qual	tratei
desses	dois	casos	em	conjunto	–	é	que	há	uma	unidade	fundamental	sustentando
tudo	 que	 afirmo	 neste	 livro.	 Os	 casos	 são	 ilustrações	 a	 partir	 das	 quais	 eu
demonstro	as	lentes	com	que	enxergo	o	Direito,	a	interpretação,	a	Constituição	e
agora,	 nessa	 ilustração	 em	 análise	 –	 a	 Cláusula	 de	 Barreira	 e	 sua
“inconstitucionalidade”	–,	que	serve	para	que	vejamos	a	falta	de	sentido	de	uma
declaração	 de	 (in)constitucionalidade,	 qualquer	 que	 seja,	 em	 quaisquer	 casos,
baseada	nas	consequências:	a	Constituição	Federal	já	está	lá,	desde	1988!	Não	se
pode	argumentar	a	partir	do	que	vem	depois.

(In)Constitucionalidades	dão-se	de	acordo	com	a	Constituição.	Claro	que	a
Constituição	 não	 se	 esgota	 em	 si	 mesma.	 O	 texto	 não	 contém	 a	 norma.
Entretanto,	a	norma	exige	uma	relação	substantiva	com	o	texto.	Este	é	o	custo	da
democracia.	 Ou	 corremos	 o	 risco	 de	 fazer	 um	 pamconstitucionalismo	 ou	 um
hipoconstitucionalismo.

As	lições	deste	capítulo,	portanto,	são	flagrantemente	óbvias:	(i)	declarações
de	 (in)	constitucionalidade	devem	 ter,	 como	critério,	a	Constituição,	e	 (ii)	 só	é
um	 princípio	 jurídico	 aquilo	 que	 de	 fato	 for	 um	 princípio	 jurídico,	 dotado	 de
força	normativa	e	ajuste	institucional.

1Art.	2º.	A	Lei	Complementar	nº	64,	de	1990,	passa	a	vigorar	com	as	seguintes	alterações:	‘Art.	1º.	[...]	I
–	 [...]	 c)	 o	 Governador	 e	 o	 Vice-Governador	 de	 Estado	 e	 do	Distrito	 Federal	 e	 o	 Prefeito	 e	 o	Vice-



Prefeito	que	perderem	seus	cargos	eletivos	por	 infringência	a	dispositivo	da	Constituição	Estadual,	da
Lei	Orgânica	do	Distrito	Federal	ou	da	Lei	Orgânica	do	Município,	para	as	eleições	que	se	realizarem
durante	o	período	 remanescente	 e	nos	8	 (oito)	 anos	 subsequentes	 ao	 término	do	mandato	para	o	qual
tenham	sido	eleitos;	d)	os	que	tenham	contra	sua	pessoa	representação	julgada	procedente	pela	Justiça
Eleitoral,	em	decisão	transitada	em	julgado	ou	proferida	por	órgão	colegiado,	em	processo	de	apuração
de	abuso	do	poder	econômico	ou	político,	para	a	eleição	na	qual	concorrem	ou	tenham	sido	diplomados,
bem	 como	 para	 as	 que	 se	 realizarem	 nos	 8	 (oito)	 anos	 seguintes;	 e)	 os	 que	 forem	 condenados,	 em
decisão	 transitada	 em	 julgado	 ou	 proferida	 por	 órgão	 judicial	 colegiado,	 desde	 a	 condenação	 até	 o
transcurso	do	prazo	de	8	(oito)	anos	após	o	cumprimento	da	pena,	pelos	crimes:	1.	contra	a	economia
popular,	a	fé	pública,	a	administração	pública	e	o	patrimônio	público;	2.	contra	o	patrimônio	privado,	o
sistema	financeiro,	o	mercado	de	capitais	e	os	previstos	na	lei	que	regula	a	falência;	3.	contra	o	ambiente
e	a	saúde	pública;	4.	eleitorais,	para	os	quais	a	 lei	comine	pena	privativa	de	liberdade;	5.	de	abuso	de
autoridade,	nos	casos	em	que	houver	condenação	à	perda	do	cargo	ou	à	inabilitação	para	o	exercício	de
função	pública;	6.	de	lavagem	ou	ocultação	de	bens,	direitos	e	valores;	7.	de	tráfico	de	entorpecentes	e
drogas	afins,	racismo,	tortura,	terrorismo	e	hediondos;	8.	de	redução	à	condição	análoga	à	de	escravo;	9.
contra	a	vida	e	a	dignidade	sexual;	e	10.	praticados	por	organização	criminosa,	quadrilha	ou	bando;	f)	os
que	forem	declarados	indignos	do	oficialato,	ou	com	ele	incompatíveis,	pelo	prazo	de	8	(oito)	anos;	g)	os
que	tiverem	suas	contas	relativas	ao	exercício	de	cargos	ou	funções	públicas	rejeitadas	por	irregularidade
insanável	que	configure	ato	doloso	de	 improbidade	administrativa,	e	por	decisão	 irrecorrível	do	órgão
competente,	salvo	se	esta	houver	sido	suspensa	ou	anulada	pelo	Poder	Judiciário,	para	as	eleições	que	se
realizarem	nos	8	(oito)	anos	seguintes,	contados	a	partir	da	data	da	decisão,	aplicando-se	o	disposto	no
inciso	 II	 do	 art.	 71	 da	 Constituição	 Federal,	 a	 todos	 os	 ordenadores	 de	 despesa,	 sem	 exclusão	 de
mandatários	 que	 houverem	agido	nessa	 condição;	 h)	 os	 detentores	 de	 cargo	na	 administração	 pública
direta,	indireta	ou	fundacional,	que	beneficiarem	a	si	ou	a	terceiros,	pelo	abuso	do	poder	econômico	ou
político,	 que	 forem	 condenados	 em	 decisão	 transitada	 em	 julgado	 ou	 proferida	 por	 órgão	 judicial
colegiado,	 para	 a	 eleição	 na	 qual	 concorrem	 ou	 tenham	 sido	 diplomados,	 bem	 como	 para	 as	 que	 se
realizarem	 nos	 8	 (oito)	 anos	 seguintes;	 […]	 j)	 os	 que	 forem	 condenados,	 em	 decisão	 transitada	 em
julgado	ou	proferida	por	órgão	colegiado	da	Justiça	Eleitoral,	por	corrupção	eleitoral,	por	captação	ilícita
de	sufrágio,	por	doação,	captação	ou	gastos	ilícitos	de	recursos	de	campanha	ou	por	conduta	vedada	aos
agentes	públicos	em	campanhas	eleitorais	que	impliquem	cassação	do	registro	ou	do	diploma,	pelo	prazo
de	8	(oito)	anos	a	contar	da	eleição;	k)	o	Presidente	da	República,	o	Governador	de	Estado	e	do	Distrito
Federal,	 o	 Prefeito,	 os	 membros	 do	 Congresso	 Nacional,	 das	 Assembleias	 Legislativas,	 da	 Câmara
Legislativa,	 das	 Câmaras	 Municipais,	 que	 renunciarem	 a	 seus	 mandatos	 desde	 o	 oferecimento	 de
representação	 ou	 petição	 capaz	 de	 autorizar	 a	 abertura	 de	 processo	 por	 infringência	 a	 dispositivo	 da
Constituição	Federal,	da	Constituição	Estadual,	da	Lei	Orgânica	do	Distrito	Federal	ou	da	Lei	Orgânica
do	Município,	para	as	eleições	que	se	realizarem	durante	o	período	remanescente	do	mandato	para	o	qual
foram	eleitos	e	nos	8	(oito)	anos	subsequentes	ao	término	da	legislatura;	l)	os	que	forem	condenados	à
suspensão	 dos	 direitos	 políticos,	 em	 decisão	 transitada	 em	 julgado	 ou	 proferida	 por	 órgão	 judicial
colegiado,	 por	 ato	 doloso	 de	 improbidade	 administrativa	 que	 importe	 lesão	 ao	 patrimônio	 público	 e
enriquecimento	ilícito,	desde	a	condenação	ou	o	trânsito	em	julgado	até	o	transcurso	do	prazo	de	8	(oito)



anos	após	o	cumprimento	da	pena;	m)	os	que	 forem	excluídos	do	exercício	da	profissão,	por	decisão
sancionatória	 do	 órgão	 profissional	 competente,	 em	 decorrência	 de	 infração	 ético-profissional,	 pelo
prazo	de	8	(oito)	anos,	salvo	se	o	ato	houver	sido	anulado	ou	suspenso	pelo	Poder	Judiciário;	n)	os	que
forem	condenados,	em	decisão	transitada	em	julgado	ou	proferida	por	órgão	judicial	colegiado,	em	razão
de	terem	desfeito	ou	simulado	desfazer	vínculo	conjugal	ou	de	união	estável	para	evitar	caracterização
de	inelegibilidade,	pelo	prazo	de	8	(oito)	anos	após	a	decisão	que	reconhecer	a	fraude;	o)	os	que	forem
demitidos	 do	 serviço	 público	 em	decorrência	 de	 processo	 administrativo	 ou	 judicial,	 pelo	 prazo	 de	 8
(oito)	anos,	contado	da	decisão,	salvo	se	o	ato	houver	sido	suspenso	ou	anulado	pelo	Poder	Judiciário;	p)
a	pessoa	física	e	os	dirigentes	de	pessoas	jurídicas	responsáveis	por	doações	eleitorais	tidas	por	ilegais
por	decisão	transitada	em	julgado	ou	proferida	por	órgão	colegiado	da	Justiça	Eleitoral,	pelo	prazo	de	8
(oito)	 anos	 após	 a	decisão,	 observando-se	o	procedimento	previsto	no	 art.	 22;	 q)	os	magistrados	 e	os
membros	 do	Ministério	 Público	 que	 forem	 aposentados	 compulsoriamente	 por	 decisão	 sancionatória,
que	tenham	perdido	o	cargo	por	sentença	ou	que	tenham	pedido	exoneração	ou	aposentadoria	voluntária
na	 pendência	 de	 processo	 administrativo	 disciplinar,	 pelo	 prazo	 de	 8	 (oito)	 anos;	 […]	 §	 4º	 A
inelegibilidade	prevista	na	alínea	e	do	inciso	I	deste	artigo	não	se	aplica	aos	crimes	culposos	e	àqueles
definidos	 em	 lei	 como	 de	menor	 potencial	 ofensivo,	 nem	 aos	 crimes	 de	 ação	 penal	 privada.	 §	 5º	 A
renúncia	para	atender	à	desincompatibilização	com	vistas	a	candidatura	a	cargo	eletivo	ou	para	assunção
de	mandato	não	gerará	a	inelegibilidade	prevista	na	alínea	k,	a	menos	que	a	Justiça	Eleitoral	reconheça
fraude	ao	disposto	nesta	Lei	Complementar’.
2Art.	 14.	A	 soberania	 popular	 será	 exercida	pelo	 sufrágio	universal	 e	 pelo	voto	direto	 e	 secreto,	 com
valor	 igual	 para	 todos,	 e,	 nos	 termos	 da	 lei,	 mediante:	 I	 –	 plebiscito;	 II	 –	 referendo;	 III	 –	 iniciativa
popular.	 [...]	 §	 9º	 Lei	 complementar	 estabelecerá	 outros	 casos	 de	 inelegibilidade	 e	 os	 prazos	 de	 sua
cessação,	 a	 fim	 de	 proteger	 a	 probidade	 administrativa,	 a	 moralidade	 para	 exercício	 de	 mandato
considerada	vida	pregressa	do	candidato,	e	a	normalidade	e	legitimidade	das	eleições	contra	a	influência
do	poder	econômico	ou	o	abuso	do	exercício	de	função,	cargo	ou	emprego	na	administração	direta	ou
indireta.
3Era	 o	 que	 afirmava	 o	 presidente	 da	 OAB	 à	 época	 da	 ação,	 Ophir	 Cavalcante.	 Ver	 em
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178612>.
4Art.	13.	Tem	direito	a	funcionamento	parlamentar,	em	todas	as	Casas	Legislativas	para	as	quais	tenha
elegido	representante,	o	partido	que,	em	cada	eleição	para	a	Câmara	dos	Deputados	obtenha	o	apoio	de,
no	mínimo,	cinco	por	cento	dos	votos	apurados,	não	computados	os	brancos	e	os	nulos,	distribuídos	em,
pelo	menos,	um	terço	dos	Estados,	com	um	mínimo	de	dois	por	cento	do	total	de	cada	um	deles.
5Art.	13.	Tem	direito	a	funcionamento	parlamentar,	em	todas	as	Casas	Legislativas	para	as	quais	tenha
elegido	representante,	o	partido	que,	em	cada	eleição	para	a	Câmara	dos	Deputados	obtenha	o	apoio	de,
no	mínimo,	cinco	por	cento	dos	votos	apurados,	não	computados	os	brancos	e	os	nulos,	distribuídos	em,
pelo	menos,	um	terço	dos	Estados,	com	um	mínimo	de	dois	por	cento	do	total	de	cada	um	deles.	[...]	Art.
41.	O	Tribunal	Superior	Eleitoral,	dentro	de	cinco	dias,	a	contar	da	data	do	depósito	a	que	se	refere	o	§
1º	do	artigo	anterior,	 fará	a	 respectiva	distribuição	aos	órgãos	nacionais	dos	partidos,	obedecendo	aos
seguintes	critérios:	I	–	um	por	cento	do	total	do	Fundo	Partidário	será	destacado	para	entrega,	em	partes
iguais,	 a	 todos	 os	 partidos	 que	 tenham	 seus	 estatutos	 registrados	 no	Tribunal	 Superior	 Eleitoral;	 II	 –



noventa	 e	 nove	 por	 cento	 do	 total	 do	 Fundo	 Partidário	 serão	 distribuídos	 aos	 partidos	 que	 tenham
preenchido	 as	 condições	 do	 art.	 13,	 na	 proporção	 dos	 votos	 obtidos	 na	 última	 eleição	 geral	 para	 a
Câmara	dos	Deputados.	Art.	48.	O	partido	registrado	no	Tribunal	Superior	Eleitoral	que	não	atenda	ao
disposto	no	art.	13	tem	assegurada	a	realização	de	um	programa	em	cadeia	nacional,	em	cada	semestre,
com	a	duração	de	dois	minutos.	Art.	49.	O	partido	que	atenda	ao	disposto	no	art.	13	tem	assegurado:	I	–
a	 realização	 de	 um	 programa,	 em	 cadeia	 nacional	 e	 de	 um	 programa,	 em	 cadeia	 estadual	 em	 cada
semestre,	com	a	duração	de	vinte	minutos	cada;	II	–	a	utilização	do	tempo	total	de	quarenta	minutos,	por
semestre,	 para	 inserções	de	 trinta	 segundos	ou	um	minuto,	 nas	 redes	 nacionais,	 e	 de	 igual	 tempo	nas
emissoras	estaduais.	[...]	Art.	56.	No	período	entre	a	data	da	publicação	desta	Lei	e	o	início	da	próxima
legislatura,	será	observado	o	seguinte.	[...]	Art.	57.	No	período	entre	o	início	da	próxima	Legislatura	e	a
proclamação	dos	 resultados	da	 segunda	eleição	geral	 subsequente	para	a	Câmara	dos	Deputados,	 será
observado	 o	 seguinte:	 [...]	 II	 –	 vinte	 e	 nove	 por	 cento	 do	 Fundo	 Partidário	 será	 destacado	 para
distribuição,	 aos	Partidos	que	 cumpram	o	disposto	no	 art.	 13	ou	no	 inciso	 anterior,	 na	proporção	dos
votos	obtidos	na	última	eleição	geral	para	a	Câmara	dos	Deputados.
6Sobre	 isso,	 ver	 o	 verbete	Diferença	 entre	 regras	 e	 princípios,	 em	meu	Dicionário	 de	Hermenêutica.
STRECK,	Lenio	Luiz.	Dicionário	de	Hermenêutica:	quarenta	temas	fundamentais	da	Teoria	do	Direito
à	luz	da	Crítica	Hermenêutica	do	Direito.	Belo	Horizonte:	Casa	do	Direito,	2017.
7DALLA	BARBA,	Rafael	Giorgio.	Nas	Fronteiras	da	Argumentação:	a	discricionariedade	judicial	na
Teoria	Discursiva	de	Robert	Alexy.	Salvador:	Juspodivm,	2017,	p.	101.
8Ver	O	Modelo	de	Regras	I	em	DWORKIN,	Ronald.	Levando	os	Direitos	a	Sério.	São	Paulo:	Martins
Fontes,	2002.
9Permito-me	remeter	o	leitor	para	STRECK,	Lenio	Luiz.	Dicionário	de	Hermenêutica:	quarenta	temas
fundamentais	da	Teoria	do	Direito	à	 luz	da	Crítica	Hermenêutica	do	Direito.	Belo	Horizonte:	Casa	do
Direito,	2017,	verbete	Constrangimento	epistemológico.

	



Capítulo	19
A	IMUNIDADE	TRIBUTÁRIA	DA	EMPRESA	DE

CORREIOS	E	TELÉGRAFOS

1.	 RESUMO	DO	CASO
Tratou-se	 do	 Recurso	 Extraordinário	 601.392	 do	 Paraná,	 interposto	 pela

Empresa	 Brasileira	 de	 Correios	 e	 Telégrafos	 (ECT)	 em	 face	 do	Município	 de
Curitiba/PR,	objetivando	a	reforma	da	decisão	proferida	pelo	Tribunal	Regional
Federal	 da	 4ª	 Região,	 que	 entendeu	 ser	 devido	 pela	 ECT	 o	 imposto	 sobre	 a
Prestação	de	Serviços	–	 ISS.	O	 julgamento	do	RE,	em	fevereiro	de	2013,	com
repercussão	 geral,1	 sob	 relatoria	 do	 Ministro	 Joaquim	 Barbosa,	 travou	 ampla
discussão	acerca	do	requerimento	da	imunidade	recíproca	pela	ora	Recorrente	–
ECT.	 O	 RE	 versa	 sobre	 a	 distinção,	 para	 fins	 de	 tratamento	 normativo	 entre
empresas	 públicas	 prestadoras	 de	 serviço	 público	 e	 empresas	 públicas
exploradoras	de	atividade,	a	incidência	de	ISS	sobre	a	cobrança	e	recebimentos
por	 conta	 de	 terceiros,	 prevista	 no	 item	 95	 da	 Lista	 de	 Serviços,	 anexa
ao	Decreto-lei	 406,	de	 31	de	dezembro	de	 1968,	 com	 redação	 dada	 pela	Lei
Complementar	 87,	 de	 13	 de	 setembro	 de	 1996.	 A	 decisão	 recorrida	 buscou
obter	 o	 reconhecimento	 da	 imunidade	 recíproca,	 o	 exercício	 simultâneo	 de
atividades	 em	 regime	 de	 exclusividade	 e	 em	 concorrência	 com	 a	 iniciativa
privada.	Irrelevância.	Existência	de	peculiaridades	no	serviço	postal.	Incidência
da	imunidade	prevista	no	art.	150	VI,	a,	da	Constituição	Federal.

A	 Recorrente	 sustentou	 que	 a	 imunidade	 tributária	 seria	 aplicável	 sem
restrições,	em	razão	do	fato	de	as	receitas	obtidas	pela	ECT	serem	integralmente
aplicadas	em	seus	objetivos	institucionais.	Verificou-se	que	a	empresa-recorrente
sustenta,	em	síntese,	que	a	imunidade	tributária	recíproca	tem	extensão	maior	do
que	 a	 definida	 pelo	 acórdão	 recorrido.	 Segundo	 argumenta,	 todas	 as	 suas
atividades	 deveriam	 ser	 tidas	 por	 imunes	 aos	 impostos,	 e	 alega	 a	 Recorrente
ofensa	 aos	 arts.	 20,	 inciso	 X,	 e	 150,	 inciso	 VI,	 a,	 da	 Constituição	 Federal.
Sustenta,	 em	 apertada	 síntese,	 que	 executa	 serviços	 próprios	 da	 União	 e
correlatos,	de	modo	a	permanecer	sem	fins	lucrativos,	arcando	com	despesas	não
cobertas	pelo	preço	cobrado	nas	postagens,	razão	pela	qual	a	imunidade	deveria
alcançar	 todas	 as	 atividades	 postais	 realizadas	 pela	 empresa.	 As	 razões	 de
recurso	são	antecedidas	por	preliminar	de	repercussão	geral.



O	 município	 recorrido	 não	 apresentou	 contrarrazões	 ao	 RE.	 O	 Supremo
Tribunal	 Federal	 reconheceu	 a	 existência	 de	 repercussão	 geral	 da	 matéria
constitucional	debatida	(fls.	487-494).	O	Ministério	Público	Federal,	em	parecer
elaborado	 pelo	 Subprocurador-geral	 da	 República,	 Dr.	 Francisco	Adalberto	 da
Nóbrega,	opinou	pelo	provimento	do	recurso.

2.	 A	DECISÃO
O	Relator	 utiliza-se	 de	 diversos	 precedentes	 da	 Corte,	 na	 medida	 em	 que

reitera	 as	 três	 funções	 da	 imunidade	 tributária	 recíproca	 que	 condicionam	 o
alcance	do	benefício:	1)	a	imunidade	recíproca	opera	como	salvaguarda	do	pacto
federativo,	para	evitar	que	a	tributação	funcione	como	instrumento	de	coerção	ou
indução	 de	 entes	 federados;	 2)	 a	 imunidade	 recíproca	 deve	 proteger	 atividade
desprovida	 de	 capacidade	 contributiva,	 isto	 é,	 atividades	 públicas	 em	 sentido
estrito,	executadas	sem	intuito	lucrativo;	3)	a	imunidade	tributária	recíproca	não
deve	 beneficiar	 a	 expressão	 econômica	 de	 interesses	 particulares,	 sejam	 eles
públicos	 ou	 privados,	 nem	 afetar	 intensamente	 a	 livre-iniciativa	 e	 a	 livre
concorrência	(excetuadas	as	permissões	constitucionais).	Ao	demais,	desenvolve
o	 Relator	 que	 a	 questão	 debatida	 diz	 respeito	 à	 exoneração	 integral	 e
incondicionada	 à	 ECT,	 e	 desvia-se	 dos	 objetivos	 justificadores	 da	 proteção
constitucional.	 A	 resposta	 a	 essa	 questão,	 sem	 dúvida,	 é	 positiva.	 A	 ECT
desempenha	 algumas	 atividades	 de	 intenso	 e	 primário	 interesse	 privado-
particular,	ou	seja,	não	público.	Portanto,	 segundo	o	entendimento	do	Ministro
Relator,	a	aplicação	de	recursos	pela	ECT,	aferidos	em	atividades	de	primordial
interesse	econômico	de	terceiros	em	suas	atividades	essenciais	é	insuficiente,	tão
somente	por	si	para	reconhecer-lhe	imunidade	ampla	e	irrestrita.	Deste	modo,	se
conhece	do	RE,	mas	a	ele	é	negado	provimento.

3.	 ANÁLISE
O	 RE	 consagrou	 a	 posição	 do	 STF,	 fundada	 no	 art.	 102,	 III,	 a,	 da

Constituição	 Federal,	 contra	 acórdão	 em	 que	 o	 TRF	 da	 4ª	 Região	 entendeu
estarem	 sujeitos	 à	 incidência	do	 ISS	os	 serviços	 elencados	no	 item	95	da	 lista
anexa	 do	 Decreto-lei	 56/87.	 Assim,	 deixou	 assentado	 que	 a	 imunidade	 deve
alcançar	 todas	 as	 atividades	 desempenhadas	 pela	 ECT,	 inclusive	 as	 atividades
afins	autorizadas	pelo	Ministério	das	Comunicações,	conforme	art.	2º,	§	1º,	d,	da
Lei	6.538/78,	 independentemente	da	sua	natureza,	 tendo	em	vista	que	a	ECT	é
empresa	pública	prestadora	de	serviços	públicos,	criada	por	 lei	para	os	 fins	do
art.	21,	X,	da	Constituição	Federal,	sendo,	ou	devendo	ser,	suas	rendas	revertidas
para	as	suas	finalidades	precípuas.

Sobre	 o	 tema,	 o	 voto	 do	 Ministro	 Relator	 Joaquim	 Barbosa	 balizou	 os
debates	 com	 sua	 fundamentação	 cediça	 em	 termos	 da	 polêmica	 no	 tocante	 à



questão	envolvendo	se	a	exoneração	integral	e	incondicionada	à	ECT	desvia-se
dos	objetivos	justificadores	da	proteção	constitucional,	e	sua	sustentação	de	que
essa	é	a	realidade.	É	notório	que	os	Correios	cedem	intenso	e	primário	interesse
privado-particular,	ou	seja,	não	público,	vez	que	os	Correios	cedem	sua	estrutura
e	 serviços	 para	 a	 “venda”	 de	 títulos	 de	 capitalização.	 As	 operações	 com	 tais
títulos	 têm	 como	 objetivo	 o	 lucro	 das	 entidades	 públicas	 ou	 privadas	 que	 os
disponibilizam,	sem	qualquer	vinculação	com	a	função	institucional	da	ECT.

Desta	 feita,	 a	 exoneração	 tributária	 teria	 como	 resultado	 a	 diminuição	 do
preço	 a	 ser	 cobrado	 do	 interessado	 em	 distribuir	 os	 títulos,	 dado	 ser	 possível
calcular	a	carga	tributária	e	repassá-la	àquele	que	terá	o	maior	benefício	com	a
exploração	 da	 atividade.	 Para	 o	 Ministro	 Joaquim	 Barbosa,	 as	 agências	 dos
Correios	 são	 utilizadas	 para	 operações	 do	 chamado	 “Banco	 Postal”,	 o	 que,
enquanto	atividade	econômica,	ensejaria	risco	de	desequilíbrio	entre	empresa	da
União	 e	 outros	 entes	 federados,	 assim,	 não	 há	 razão	 para	 aplicar	 a	 imunidade
tributária	ao	produto	obtido	com	este	tipo	de	parceria.

Por	 derradeiro,	 em	 seu	 bem	 arrazoado	 voto,	 o	Ministro	 Joaquim	 Barbosa
aborda	o	 tópico	 referente	a	 ser	a	 imunidade	 tributária	aplicável	 sem	restrições,
em	razão	do	fato	de	as	receitas	obtidas	pela	ECT	serem	integralmente	aplicadas
em	 seus	 objetivos	 institucionais.	 A	 relevância	 da	 atividade	 protegida	 pela
imunidade	não	pode	justificar	a	colocação	dos	princípios	da	livre-iniciativa	e	da
concorrência	 em	 segundo	 plano,	 em	 toda	 e	 qualquer	 hipótese.	 No	 mesmo
sentido,	entende	que	a	ênfase	na	aplicação	dos	recursos	como	motivo	suficiente
em	 si	 para	garantir	 o	benefício	 abre	margem	ao	 abuso	 e	 à	 desconsideração	do
equilíbrio	concorrencial.	A	exemplo,	não	há	como	aplicar	pura	e	simplesmente	a
uma	grande	rede	de	panificação	o	mesmo	precedente	firmado.	Assim,	advém	a
circunstância	de	a	ECT	aplicar	os	recursos,	aferidos	em	atividades	de	primordial
interesse	econômico	de	terceiros	em	suas	atividades	essenciais	é	insuficiente,	tão
somente	por	si,	para	reconhecer-lhe	imunidade	ampla	e	irrestrita.

Na	 sequência	 do	 julgamento,	 houve	 o	 pedido	 de	 vista	 pelo	Ministro	 Luiz
Fux,	 em	 razão	 da	 divergência	 teórica	 entre	 o	 parecer	 ministerial	 e	 o	 voto	 do
Relator.	Contudo,	após	a	retomada	do	julgamento,	concluiu	pela	total	adesão	aos
termos	do	voto	proferido	pelo	Ministro	Joaquim	Barbosa,	visto	que	segundo	seu
entendimento	 o	 deslinde	 ultrapassa	 mera	 questão	 tributária,	 perspectiva	 mais
ampla	 do	 caso,	 que	 também	 aborda	 a	 repercussão	 da	 imunidade	 recíproca	 da
Recorrida	 sobre	 a	 livre	 concorrência.	 Nesse	 sentido,	 a	 Recorrente	 se	 expõe	 à
concorrência	 de	 mercado	 no	 desempenho	 de	 atividade	 econômica.	 No
prosseguimento	 da	 sessão	 plenária,	 a	 Ministra	 Cármen	 Lúcia	 acompanha	 o
Relator	 e	 o	 Ministro	 Luiz	 Fux,	 no	 entendimento	 de	 que	 essa	 atividade	 da
Recorrente	 não	 está	 incluída	 no	 núcleo	 central	 das	 atividades	 contempladas
como	serviço	público	de	privilégios,	assim	como	nega	provimento	ao	recurso.



Do	mesmo	modo,	o	Ministro	Ricardo	Lewandowski	acompanhou	o	Relator,
ressaltando	que	a	antiga	jurisprudência	do	STF	devia	ser	revista,	inclusive	à	luz
da	recente	Medida	Provisória	532,	de	28/4/2011,	pois	altera	substancialmente	a
própria	natureza	da	ECT.

Porém,	 a	 partir	 do	 voto	 do	 Ministro	 Ayres	 Britto,	 o	 julgamento	 passa	 a
transcorrer	em	outra	direção,	visto	que	o	julgador	considera	que	sempre	que	essa
questão	 vem	 ao	 Plenário	 –	 a	 imunidade	 tributária	 extensível	 às	 atividades	 da
ECT,	atividades	por	completo	ou	 limitadamente	à	correspondência,	ao	que	nós
chamamos	 de	 serviço	 postal	 –,	 vê-se	 com	 extrema	 dificuldade	 de
equacionamento,	 haja	 vista	 que	 estender	 aos	 Correios	 o	 regime	 de	 imunidade
tributária	 de	 que	 fala	 a	Constituição	 parece	 uma	 coisa	 natural,	 necessária,	 que
não	pode	deixar	de	ser,	independentemente	de	a	atividade	ser	exclusiva	ou	não,	e
de	tal	forma	que	os	fins	a	que	se	destinam	essas	atividades	são	mais	importantes
do	que	a	própria	compostura	jurídica	ou	a	estrutura	jurídico-formal	da	empresa.
O	 conteúdo	 de	 suas	 atividades	 é	 que	 me	 parece	 relevar	 sobremodo	 à	 luz	 da
Constituição.	Então,	em	posição	divergente,	deu	provimento	ao	RE.	Na	mesma
senda,	o	Ministro	Gilmar	Mendes	acompanhou	o	voto	do	Ministro	Ayres	Britto,
aduzindo	 ter	 manifestado	 na	 Arguição	 de	 Descumprimento	 de	 Preceito
Fundamental	 46	 certo	 desconforto	 em	 relação	 a	 este	 caso	–	matéria	 que	 já	 foi
objeto,	agora,	até	de	leitura	do	Ministro	Dias	Toffoli.

A	 partir	 do	 presente	 julgado,	 resta	 essencial	 a	 superação	 da	 visão	 de
organização	de	poder	político	estrito	do	Estado	e	as	liberdades	públicas,	frente	a
este	fim	de	trazer	para	a	Constituição	não	apenas	os	direitos	sociais,	mas	também
os	 valores	 inerentes	 a	 esses	 direitos	 em	 direção	 à	 construção	 do	 Estado
Democrático	 de	Direito.	A	 legitimidade2	 não	 resiste	mais	 apenas	 com	 a	 visão
formal	 de	 organização	 de	 poderes	 políticos	 e	 a	 legitimidade	 passiva	 que	 lhe
caracterizava.	 A	 (nova)	 hermenêutica3	 pretendida	 por	 Gadamer	 surge	 no
horizonte	de	um	problema	totalmente	humano	(Fernandez-Largo:	a	experiência
de	 encontrarmos	 frente	 à	 totalidade	 do	mundo	 como	 contexto	 vital	 da	 própria
existência).	O	que	a	nova	hermenêutica	–	aqui	 representada	pela	CHD,	Crítica
Hermenêutica	 do	 Direito	 –	 irá	 indagar	 é	 a	 respeito	 da	 totalidade	 do	 existente
humano	e	a	sua	inserção	no	mundo.	Temos	uma	estrutura	do	nosso	modo	de	ser,
que	 é	 a	 interpretação.	 Por	 isso,	 sempre	 interpretamos.	 O	 horizonte	 do	 sentido
nos	é	dado	pela	compreensão	que	temos	de	algo.	O	ser	humano	é	compreender.
Ele	só	se	faz	pela	compreensão.	Ele	só	se	dá	pela	compreensão.	Compreender	é
um	existencial,	que	é	uma	categoria	pela	qual	o	homem	se	constitui.

Registre-se	 que	 o	 Ministro	 Dias	 Toffoli,	 ao	 basear	 o	 seu	 voto	 na
jurisprudência	assentada	na	ADPF	46,	decidiu	pela	não	 inovação	ou	superação
de	 algo	 consolidado	 pela	Corte.	Deste	modo,	 ao	 acompanhar	 o	 voto	 proferido
pelo	Ministro	Ayres	Britto	e	prover	o	recurso,	acabou	por	sustentar	a	imunidade



recíproca	 também	 em	 relação	 ao	 ISS,	 tal	 como	 buscado	 no	 presente	 RE,
acompanhando	o	voto	do	Ministro	Ayres	Britto.

Em	 seu	 voto,	 o	 Ministro	 Cezar	 Peluso	 acompanhou	 o	 Relator,	 negando
provimento	ao	recurso,	por	algumas	brevíssimas	razões	–	não	vou	retomar	todas
as	já	aventadas	nos	votos	proferidos,	em	especial,	os	votos	do	Ministro	Joaquim
Barbosa	e	do	Ministro	Ayres	Brito.

O	Ministro	Dias	Toffoli,	após	a	retomada	do	julgamento,	fundou	seu	pedido
de	vista	no	argumento	de	que	o	RE,	em	comento,	fundado	no	art.	102,	III,	a,	da
Constituição	 Federal,	 contra	 acórdão	 em	 que	 o	 TRF	 da	 4ª	 Região	 entendeu
estarem	 sujeitos	 à	 incidência	do	 ISS	os	 serviços	 elencados	no	 item	95	da	 lista
anexa	do	Decreto-lei	56/87.	Portanto,	entendeu	que	a	 imunidade	deve	alcançar
todas	 as	 atividades	 desempenhadas	 pela	 ECT,	 inclusive	 as	 atividades	 afins
autorizadas	pelo	Ministério	das	Comunicações,	conforme	art.	2º,	§	1º,	d,	da	Lei
6.538/78,	 independentemente	 da	 sua	 natureza,	 tendo	 em	 vista	 que	 a	 ECT	 é
empresa	pública	prestadora	de	serviços	públicos,	criada	por	 lei	para	os	 fins	do
art.	21,	X,	da	Constituição	Federal,	sendo,	ou	devendo	ser,	suas	rendas	revertidas
para	as	suas	finalidades	precípuas.

A	 Ministra	 Rosa	 Weber	 acompanhou	 a	 divergência	 aberta	 pelo	 Ministro
Gilmar	Mendes	e	o	Ministro	Celso	de	Mello	dando	provimento	ao	RE.	Por	fim,
o	 Ministro	 Ricardo	 Lewandowski,	 que	 acompanhara	 inicialmente	 o	 voto	 do
Relator,	 muda	 seu	 posicionamento,	 pois	 havia	 proferido	 um	 voto	 no	 sentido
contrário	aos	interesses	da	ECT,	dizendo,	entre	outras	coisas,	que	“ontem	à	noite
ainda	 dediquei-me	 a	 essa	 tarefa	 –	 uma	 coleção	 de	 CDs	 que	 reproduziam	 um
seminário	 havido	 em	 Minas	 Gerais,	 exclusivamente,	 dedicado	 aos	 aspectos
fiscais	da	atividade	dos	Correios,	 seminário	no	qual	 compareceram	os	maiores
tributaristas	 do	País,	 eu	 vou	 pedir	 vênia	 para	mudar	 de	 posição	 e	 esclarecer	 o
meu	ponto	de	vista	em	poucas	palavras”.	Com	isso,	o	RE	obteve	provimento.

A	decisão	 teve	como	protagonismo	epistêmico	o	enfrentamento	de	conflito
de	normas,	uma	vez	que	–	e	isso	deveria	ser	óbvio	–	não	podem	ser	as	normas
constitucionais	 interpretadas	 isoladamente.	 Não	 se	 interpreta	 em	 fatias.	 Na
medida	 em	 que	 a	 ECT	 tem	 uma	 nítida	 ligação	 com	 iniciativas	 privadas,	 seria
inconstitucional	obrigar	os	cidadãos	não	beneficiados	pelos	negócios	com	a	ECT
a	arcarem	com	a	desoneração	de	impostos	por	“arrastamento”.

Além	 disso,	 afigura-se	 inadmissível,	 sob	 o	 argumento	 da	 fruição	 da
imunidade	 tributária	 recíproca,	 venha	 uma	 empresa	 pública	 federal	 a	 atingir
exagerada	 vantagem	 concorrencial.	 Tal	 situação	 traz	 em	 mente,	 entretanto,	 a
circunstância	de	o	discurso	jurídico	carecer	de	autonomia,	na	medida	em	que	o
Direito	 é	 simultaneamente	 um	 sistema	 aberto	 e	 fechado.	 A	 partir	 do	 discurso
jurídico	 e	 por	 intermédio	 dele,	 é	 possível,	 conforme	 Entelman,	 controlar
instituições	 sociais,	 o	 que	 torna	 a	 Constituição	 terreno	 de	 disputas



extraordinárias	 entre	 os	 que	 preconizam	 a	 civilização	 como	 necessidade
humanista	 e	 os	 que	 não	 veem	 no	 caminho	 da	 barbárie	 problema	 a	 ser
contornado.	Para	ambos,	controlar	o	discurso	jurídico	desde	o	(próprio)	discurso
jurídico	 é	 vital.	 Neste	 diapasão,	 tais	 posturas	 crítico-hermenêuticas	 não
prescindem	 de	 um	 dar-se	 conta	 da	 superação	 da	 dicotomia	 sujeito-objeto
(paradigma	 epistemológico	 da	 filosofia	 da	 consciência),	 tarefa	 que	 se	 torna
possível	 por	 meio	 do	 primado	 da	 linguagem,	 que	 encontrou	 terreno	 e	 lastro
seguro	 naquilo	 que	 se	 convencionou	 chamar	 de	 viragem	 linguística	 que	 se
estabeleceu	neste	século.

1A	grande	 inovação	deu-se	com	a	 introdução	do	 instituto	da	 repercussão	geral	no	§	3º	do	art.	102	da
Constituição	 da	 República:	 “No	 Recurso	 Extraordinário	 o	 recorrente	 deverá	 demonstrar	 repercussão
geral	das	questões	constitucionais	discutidas	no	caso,	nos	termos	da	lei	a	fim	de	que	o	tribunal	examine	a
admissão	do	recurso,	somente	podendo	recusá-lo	pela	manifestação	de	dois	terços	de	seus	membros”.	A
repercussão	 geral	 possui	 como	 antecedentes	 históricos	 a	 jurisprudência	 defensiva	 e	 a	 arguição	 de
relevância.	Ainda:	não	se	pode	olvidar	que	o	escopo	da	Constituição	–	é	uma	de	suas	garantias	fulcrais	–
é	o	acesso	à	justiça.	Não	se	pode,	portanto,	sucumbir	ao	canto	de	sereia	das	“efetividades	quantitativas”,
deixando	 de	 lado	 as	 “efetividades	 qualitativas”.	 Mecanismos	 como	 a	 repercussão	 geral	 e	 súmula
vinculante	devem	ser	utilizados	para	aprimorar	o	acesso	à	justiça	e	não	para	barrá-lo.	Numa	palavra:	a
repercussão	 geral	 foi	 uma	 resposta	 darwiniana	 dada	 pelo	 establishment	 dogmático-político	 contra	 as
próprias	idiossincrasias	permitidas	por	ele	mesmo,	ao	longo	da	história.	Foi	uma	construção	com	claros
objetivos	 de	 desafogar	 o	 sistema,	 por	 intermédio	 de	 efetividades	 quantitativas.	 Foi	 uma	 opção	 que
sacrificou,	 inexoravelmente,	 a	 qualidade,	 especialmente	 aquilo	 que	 é	 mais	 caro	 ao	 direito:	 a
individualização	de	um	direito	 concreto,	 enfim,	o	 “caso	 concreto”.	STRECK,	Lenio	Luiz.	Jurisdição
Constitucional.	5.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Forense,	2018,	p.	219	e	ss.
2HESSE,	 Konrad.	 Elementos	 de	 Direito	 Constitucional	 da	 República	 Federal	 da
Alemanha.	Tradução	Luís	Afonso	Heck.	Porto	Alegre:	Sérgio	Antônio	Fabris	Editor,	1998,	p.	116-118.
3“Se	Schleiermacher	havia	liberado	a	hermenêutica	de	suas	amarras	com	a	leitura	bíblica,	e	Dilthey,	da
dependência	 das	 ciências	 naturais,	Gadamer	 pretende	 liberar	 a	 hermenêutica	 da	 alienação	 estética	 e
histórica,	para	estudá-la	em	seu	elemento	puro	de	experiência	da	existência	humana.	E	Heidegger	será	o
corifeo	 dessa	 postura	 que	 se	 caracterizará	 por	 explicar	 a	 compreensão	 como	 forma	 de	 definir
o	Dasein	 (ser-aí).	O	 que	 nos	 é	 dado	 a	 entender	 acerca	 da	 existência	 humana,	 com	 sua	 finitude,	 sua
mobilidade,	 sua	 projeção	 para	 o	 futuro	 e,	 em	 suma,	 sua	 precariedade,	 tudo	 isto	 pertencerá	 à	 forma
primordial	 do	 compreender.Por	 isto,	 Gadamer	 vai	 dizer,	 já	 no	 início	 de	Verdade	 e	 Método,	 que	 a
compreensão	pertence	 ao	 ser	 do	 que	 se	 compreende.[...]	 Para	 desenvolver	 sua	 tese,	Gadamer	 diz	 que
Heidegger,	quando	ressuscita	o	tema	do	ser	e	ultrapassa	todo	o	pensamento	metafísico,	ganha	frente	às
aporias	 do	 historicismo	 uma	 posição	 fundamentalmente	 nova.	 O	 aspecto	 da	 compreensão	 não	 é	 um
conceito	 metódico	 como	 queria	 Droysen	 e	 tampouco	 é,	 como	 entendia	 Dilthey,	 uma	 operação	 que



seguiria,	 em	direção	 inversa,	 ao	 impulso	da	vida	 sobre	 a	 idealidade.	Compreender	 é	 o	 caráter	 ôntíco
original	 da	 vida	 humana	 mesma.	 Heidegger,	 assim,	 registra	 Gadamer,	 intenta	 cumprir	 a	 tarefa	 de
ilustrar	 a	 estrutura	 do	 estar-aí	 mediante	 uma	 analítica	 transcendental	 do	 estar-aí.	 (grifo	 meu)”
STRECK,	 Lenio	 Luiz.	 Hermenêutica	 Jurídica	 e(m)	 Crise:	 uma	 exploração	 hermenêutica	 da
construção	do	Direito.	11.	ed.	Porto	Alegre:	Livraria	do	Advogado,	2013,	passim.

	



Capítulo	20
MS	Nº	32.326	MC/DF	–	CASO	DONADON:	QUEM

CASSA	MANDATO	DE	PARLAMENTAR?

1.	 RESUMO	DO	CASO
Antes	 de	 tudo,	 um	 esclarecimento.	 Este	 caso	 só	 se	 tornou	 relevante,

merecendo	constar	como	um	dos	mais	importantes,	em	face	do	extremo	ativismo
que	 representou	 a	 decisão,	 inclusive	 por	 ser	 julgamento	 monocrático.	 Como
poderá	ser	percebido,	o	mesmo	Ministro	que	dias	antes	se	declarara	uma	espécie
de	 “escravo	 da	 Constituição”,	 passa	 a	 ser	 o	 proprietário	 do	 sentido	 da
Constituição.

Com	 efeito,	 esse	 julgamento	 tratou	 de	 Medida	 Cautelar	 em	 Mandado	 de
Segurança	32.326	do	Distrito	Federal,	de	relatoria	do	Ministro	Roberto	Barroso,
em	que	foi	requerido	pelo	Partido	da	Social	Democracia	Brasileira	a	cassação	do
mandato	do	Deputado	Federal	Natan	Donadon,	condenado	que	 fora	a	13	anos,
quatro	meses	e	dez	dias	de	reclusão,	em	regime	inicial	fechado.	O	requerimento
do	Partido	Político	foi	no	sentido	de	que	fosse	reconhecido	que,	na	hipótese,	a
perda	do	mandato	parlamentar	não	está	sujeita	a	decisão	do	Plenário,	mas	a	mera
declaração	da	Mesa	da	Câmara	dos	Deputados.

Foi	 sustentado,	 como	 causa	 de	 pedir,	 que	 a	Emenda	Constitucional	 35,	 de
20.12.2001,	ao	tornar	desnecessária	a	prévia	licença	da	Casa	Legislativa	para	a
instauração	 de	 processo	 penal	 em	 face	 de	 parlamentar,	 teria	 provocado	 uma
mutação	 constitucional	 quanto	 ao	 sentido	 e	 alcance	 do	 art.	 55,	 VI	 e	 §	 2º	 da
Constituição.	 Como	 consequência,	 não	 mais	 prevaleceria	 a	 exigência	 de
deliberação	 pelo	 Plenário,	 para	 fins	 de	 perda	 do	mandato,	 quando	 se	 trate	 de
condenação	criminal	definitiva.	Ou	seja,	a	nova	redação	dada	aos	§§	1º	e	3º	do
art.	53	da	Constituição	teria	tornado	inaplicável	o	procedimento	previsto	no	§	2º
do	art.	55	à	hipótese	prevista	no	inciso	VI.

No	desenvolvimento	do	seu	argumento,	afirma	o	requerente	que	as	referidas
alterações	 teriam	adequado	o	§	2º	do	art.	55	a	outros	preceitos	constitucionais,
tais	 como	a	 autoridade	do	Poder	 Judiciário	 (art.	 2º),	 o	 respeito	 à	 coisa	 julgada
(art.	5º,	XXXVI)	e	a	necessidade	de	gozo	dos	direitos	políticos	como	condição
de	 elegibilidade	 (art.	 14,	 §	 3º,	 II),	 que	 fica	 prejudicada	 com	 a	 condenação
criminal	transitada	em	julgado	(art.	15,	III).	Com	base	nisso,	conclui	que,	nessa



hipótese,	a	perda	do	mandato	deve	apenas	ser	declarada	pela	Mesa	(art.	55,	§	3º).

2.	 A	DECISÃO
Do	voto	do	Relator,	 tem-se	que:	a)	a	Constituição	prevê,	como	regra	geral,

que	 cabe	 a	 cada	 uma	 das	 Casas	 do	 Congresso	 Nacional,	 respectivamente,	 a
decisão	 sobre	 a	 perda	 do	 mandato	 de	 Deputado	 ou	 Senador	 que	 sofrer
condenação	criminal	transitada	em	julgado;	b)	esta	regra	geral,	no	entanto,	não
se	aplica	em	caso	de	condenação	em	regime	inicial	fechado,	que	deva	perdurar
por	 tempo	 superior	 ao	 prazo	 remanescente	 do	 mandato	 parlamentar.	 Em	 tal
situação,	 a	 perda	 do	 mandato	 se	 dá	 automaticamente,	 por	 força	 da
impossibilidade	jurídica	e	fática	de	seu	exercício;	c)	como	consequência,	quando
se	tratar	de	Deputado	cujo	prazo	de	prisão	em	regime	fechado	exceda	o	período
que	falta	para	a	conclusão	de	seu	mandato,	a	perda	se	dá	como	resultado	direto	e
inexorável	da	condenação,	sendo	a	decisão	da	Câmara	dos	Deputados	vinculada
e	declaratória.

A	 Câmara	 dos	 Deputados	 havia	 deliberado,	 no	 dia	 21.8.2013,	 pela	 não
cassação	 do	 mandato	 do	 citado	 Deputado.	 Essa	 decisão	 foi	 suspensa	 pelo
Supremo	Tribunal	Federal.

3.	 ANÁLISE
A	 Ação	 Penal	 470	 consagrou	 a	 posição	 do	 STF	 de	 que,	 quando	 há

condenação	 criminal	 transitada	 em	 julgado	 de	 mandatário	 de	 cargo	 eletivo,	 a
cassação	do	mandato	é	consequência	automática	da	pena,	independentemente	de
manifestação	 da	 Casa	 Legislativa.	 Já	 com	 o	 “caso	 Cassol”	 (Ação	 Penal	 565),
houve	 uma	 reviravolta	 na	 jurisprudência	 do	 Supremo,	 da	 qual	 participou	 o
Ministro	Roberto	Barroso:	a	perda	do	mandato	passou	a	depender	de	decisão	das
Casas	Legislativas,	na	forma	como	dispõe	a	Constituição	brasileira	(art.	55,	VI,	§
2º).

Sobre	esse	assunto,	o	Ministro	Roberto	Barroso	apresentou	posicionamento
claro	 à	 época,	 afirmando	 que	 a	 cassação	 dos	 mandatos	 parlamentares	 pelo
Congresso	aliviaria	a	tensão	entre	os	Poderes,	in	verbis:	“É	preciso	acabar	com
esse	 clima	 de	 desconfiança.	 Em	 parte,	 esta	 decisão	 passando	 de	 volta	 ao
Congresso	essa	competência	é	uma	forma	de	desanuviar	um	pouco	esta	tensão”.
Ainda,	manifestou-se	dizendo	que,	 embora	não	acreditasse	que	 esta	 fosse	uma
boa	decisão,	é	o	que	afirma	a	Constituição:	“Acho	que	a	condenação	criminal,
pelo	menos	acima	de	um	determinado	grau	de	gravidade	do	delito,	deveria	 ter
essa	consequência	automática.	Mas	a	Constituição	diz	o	contrário.	O	dia	que	a
Constituição	for	o	que	os	intérpretes	quiserem	independentemente	do	texto,	nós
vamos	cair	numa	situação	muito	perigosa”.

Naquele	momento,	 acertou	 o	Ministro	Roberto	Barroso:	 não	 importa	 quão



boa	 ou	má	 seja	 essa	 decisão.	 Ela	 segue,	 digamos	 assim	 –	 e	 isso	 foi	 dito	 pelo
próprio	Ministro	–,	a	“letra	da	Constituição”.	Ou	seja,	o	que	é	relevante	para	um
julgamento	é	se	a	decisão	está	de	acordo	com	a	Constituição.	Estas	são	as	regras
do	jogo.	Não	fosse	isso,	teríamos	uma	República	Juristocrática.

Pois	os	fatos	colocam	o	Direito	em	situação	difícil.	E	o	fato	foi	justamente	o
“caso	 Donadon”	 (Ação	 Penal	 396),	 quando,	 como	 já	 referido,	 a	 Câmara	 dos
Deputados,	cumprindo	a	prerrogativa	que	lhe	foi	concedida	constitucionalmente
e	 –	 gizo	 –	 reconhecida	 pelo	 Supremo	 graças	 ao	 percuciente	 voto	 do	Ministro
Roberto	 Barroso,	 optou	 por	 não	 cassar	 o	 mandato	 do	 Deputado.	 O	 Deputado
Carlos	 Sampaio	 (PSDB-SP)	 correu	 ao	 Judiciário.	 Pediu	 que	 o	 Judiciário
“salvasse”	o	Parlamento.

Ora,	 a	Constituição	 disciplina	 claramente	 esse	 assunto.	O	 STF	 já	 havia	 se
pronunciado	sobre	esta	questão.	Até	o	próprio	Ministro	Roberto	Barroso	já	havia
se	 posicionado	 sobre	 este	 tema,	 conforme	 vimos.	 Mas,	 para	 surpresa	 da
comunidade	 jurídica,	 na	 contramão	 do	 posicionamento	 apresentado
anteriormente,	 o	 Ministro	 Roberto	 Barroso	 concedeu	 liminar	 inaudita	 altera
pars,	 suspendendo	 os	 efeitos	 da	 deliberação	 da	 Câmara	 dos	 Deputados	 que
tomou	a	decisão.	Para	o	Ministro	Relator,	a	 regra	da	Constituição	vale,	 só	que
não	 é	 aplicável	 aos	 casos	 em	 que	 a	 condenação	 não	 gere	 prisão	 em	 regime
fechado.

Nitidamente,	 há	 uma	 contradição	 na	 decisão	 do	Ministro.	 Por	 isso,	 o	 que
pretendo	 demonstrar	 é	 que	 o	 Direito,	 como	 diria	 Dworkin,	 exige	 coerência	 e
integridade.	O	Judiciário,	especialmente	a	Corte	Constitucional,	que	exerce	um
papel	contramajoritário,	não	pode	simplesmente	mudar	de	ideia,	nem	mesmo	se
houver	um	grande	descontentamento	da	opinião	pública.	Isso	porque,	acima	de
tudo,	o	argumento	que	fundamenta	uma	decisão	judicial	deve	ser	jurídico	–	nem
moral,	nem	político.

O	problema	é	que,	para	decidir,	o	Ministro	Roberto	Barroso	recorreu	a	três
artifícios	perigosos:	os	argumentos	metajurídicos,	os	métodos	“tradicionais”	(sic)
de	interpretação	e	a	distinção	entre	casos	fáceis	e	casos	difíceis.	Para	ele,	casos
fáceis	se	resolvem	como	no	século	XIX,	isto	é,	pelo	velho	método	da	subsunção.
Assim,	 existiriam,	 segundo	 o	 Ministro,	 regras	 gerais	 que	 abarcam	 todas	 as
hipóteses	de	aplicação.	Já	os	casos	difíceis	seriam	os	que	não	se	enquadram	nos
fáceis.	 Ou	 seja,	 o	 que	 fez	 o	 Ministro,	 na	 verdade,	 foi	 utilizar	 técnicas
argumentativas	 para	 dar	 roupagem	 jurídica,	 um	 véu	 de	 legitimidade,	 para	 um
posicionamento	 que	 é	 teleológico.	 Decidiu	 e	 depois	 buscou	 o	 fundamento.	 A
argumentação	 utilizada	 não	 foi	 a	 condição	 de	 possibilidade:	 qualquer	 decisão
poderia	ser	justificada	dessa	maneira.

Aliás,	 no	 âmbito	 da	 dogmática	 jurídica,	 os	 métodos	 interpretativos	 ou
técnicas	 de	 interpretação	 são	 definidos	 como	 instrumentos/mecanismos



eficientes	 e	 necessários	 para	 o	 alcance	 do	 conhecimento	 científico	 do	Direito.
Assim,	 sob	 a	 aparência	 de	 uma	 reflexão	 científica,	 criam-se	 fórmulas
interpretativas	que	permitem:	a)	veicular	uma	representação	imaginária	sobre	o
papel	 do	 Direito	 na	 sociedade;	 b)	 ocultar	 as	 relações	 entre	 as	 decisões
jurisprudenciais	 e	 a	 problemática	 dominante;	 c)	 apresentar	 como	 verdades
derivadas	 dos	 fatos,	 ou	 das	 normas,	 as	 diretrizes	 éticas	 que	 condicionam	 o
pensamento	jurídico;	d)	 legitimar	a	neutralidade	dos	juristas	e	conferir-lhes	um
estatuto	 de	 cientistas.	 Neste	 caso,	 o	 Ministro	 Roberto	 Barroso	 utiliza-se	 dos
métodos	 como	eles	 são,	 na	prática,	 quase	 sempre	 aplicados:	 como	argumentos
retóricos	para	justificação	da	decisão.

Partindo	da	premissa	de	que	existe	uma	regra	concreta	regulando	a	cassação
de	 mandato	 parlamentar	 em	 razão	 de	 trânsito	 em	 julgado	 de	 sentença
condenatória	(art.	55,	VI	e	§	2º,	da	Constituição),	o	Ministro	Roberto	Barroso	faz
uso	 dos	 métodos	 semântico	 (para	 ele,	 gramatical),	 histórico,	 sistemático	 e
teleológico	 para	 fundamentar	 a	 validade	 deste	 dispositivo.	Não	 é	 necessário	 ir
muito	fundo	na	discussão	dos	métodos.	Parece	que	a	teoria	do	Direito	em	terrae
brasilisnão	consegue	avançar,	em	determinados	casos,	para	além	do	século	XIX.

Sobre	os	métodos	de	 interpretação,	é	 importante	 registrar	alguns	pontos	na
perspectiva	de	retirar	o	debate	do	lugar-comum	e	tentar	lançar	um	pouco	mais	de
luz	nessa	discussão.	Por	exemplo,	o	“x”	da	questão	para	a	escola	histórica	não
estava	 na	 interpretação	 do	 Direito	 legislado,	 mas,	 sim,	 na	 afirmação	 de	 um
Direito	 que	 fosse	 concebido	 radicalmente	 como	 produto	 da	 história	 e	 que	 não
buscasse	aparar	a	sua	autoridade	em	alguma	realidade	transcendente.	Por	outro
lado,	esse	Direito	que	encontra	 sua	autoridade	na	história	–	ou	no	“espírito	do
povo”	–	não	pode	ser	encarado	como	simples	produto	de	um	legislador	racional.
É	 equivocado	 pensar	 que	 a	 Escola	 Histórica	 era	 um	 positivismo	 do	 tipo
exegético,	assim	como	é	errado	pensar	que	Savigny	era	um	legalista	(entendendo
por	 legalista	 o	 tipo	 de	 experiência	 que	 se	 tem	no	 ambiente	 francês).	Devemos
apontar	que	tudo	isso	se	passou	no	contexto	de	um	Direito	que	tinha	como	objeto
de	estudo	algo	maior	que	um	simples	código	estatuído	por	um	Parlamento.	Era
da	 história	 que	 se	 falava.	 Quanto	 ao	método	 teleológico,	mais	 cuidado	 ainda,
porque	aí	já	estamos	tratando	de	algo	que	vai	além,	como	no	caso	da	formulação
do	segundo	Ihering,	aquele	que	abandona	a	sistematicidade	da	Escola	Histórica
para	ir	em	direção	à	finalidade	do	Direito.

Ainda:	 semântica	 não	 é	 igual	 a	 “gramatical”,	 que	 tem	 relação	 com	 a
sintática.	 Essa	 questão	 (da	 semântica)	 é	 bem	 discutida,	 mais	 tarde,	 no
neopositivismo	 lógico,	 no	 plano	 da	 semiótica,	 quando	 a	 sintaxe	 e	 a	 semântica
eram	a	condição	para	um	enunciado	ser	científico	(a	pragmática	ficava	de	fora).
Sintaxe	é	análise	dos	signos	com	os	signos.	Isso	é	método	gramatical.	Semântica
é	para	além	disso.	Aliás,	para	ser	bem	claro,	Kelsen	foi	um	positivista	semântico.



A	propósito,	sobre	a	metodologia	savignyana,	basta	ler	a	crítica	arrasadora	do	pai
do	pós-positivismo,	Friedrich	Müller.

Portanto,	 o	 uso	 ou	 não	 uso	 desse	 tipo	 de	 “metodologia”	 é	 absolutamente
irrelevante	 para	 o	 deslinde	 da	 causa.	 Tais	 métodos,	 neste	 caso,	 podem	 ser
considerados	 álibis	 retóricos	 para	 suprir	 a	 falta	 de	 integridade	 e	 coerência	 na
fundamentação	 da	 decisão.	 Assim,	 legitimam	 a	 criação	 de	 uma	 exceção	 não
prevista	nem	na	Constituição	nem	no	Código	Penal	(nem	sequer	no	Regimento
Interno	da	Câmara	dos	Deputados).

Ou	 seja,	 tais	 métodos	 foram	 utilizados	 para	 dizer	 que	 quem	 cassa	 é	 a
Câmara.	 Mas	 quando	 a	 pena	 for	 daquelas	 que	 inviabilizam	 o	 mandato,	 aí	 a
cassação	é	automática.	Segundo	essa	tese,	então,	alguém	em	regime	semiaberto
pode	ser	Deputado	ou	Senador?	Pelo	que	se	entende	do	teor	da	liminar,	portanto,
é	 escandaloso	 um	Deputado	 condenado	 a	 uma	 pena	 alta	 e	 em	 regime	 fechado
exercer	 o	 mandato;	 mas	 não	 o	 é	 se	 ele	 estiver	 em	 regime	 semiaberto.	 A
Democracia	 tem	 seus	 bônus	 e	 seus	 ônus.	 Em	 ambos,	 existe	 um	 elemento	 de
princípio	que	jamais	pode	ser	violado:	o	respeito	às	regras	preestabelecidas	(algo
como	uma	questão	de	princípio	ou	o	sentimento	de	pertença	que	se	vê	na	fala	de
Sócrates,	 no	 diálogo	 Críton).	 Digo	 isso	 porque	 há,	 no	 texto	 constitucional,	 a
determinação	 de	 que	 a	 cassação	 de	 um	 Parlamentar	 condenado	 criminalmente
deve	ser	feita	pela	respectiva	Casa,	e	não	pelo	Executivo	ou	pelo	Judiciário.	E	a
deliberação	 da	 Casa	 Legislativa	 para	 perda	 do	mandato	 é	 instituto	 que	 possui
uma	 razão	histórica:	 está	dentro	do	marco	da	 separação	de	Poderes	 e	 constitui
uma	 cláusula	 pétrea.	 Ademais,	 o	 Congresso	 não	 está	 obrigado	 a	 cassar	 o
mandato.

A	 violação	 à	 Constituição	 é	 sempre	 uma	 ameaça	 à	 Democracia.	 O	 senso
comum	 –	 sempre	 pragmati(ci)sta	 –	 costuma	 pensar	 a	 Democracia	 como	 um
processo	 cujo	 fim	 é	 a	 sua	 conquista,	 ou	 como	 algo	 do	 qual	 a	 coletividade	 se
apropria.	Não	é	visto	tal	qual	é:	uma	relação,	sempre	instável	e	sujeita	a	altos	e
baixos,	 a	 avanços	 e	 retrocessos,	 a	 continuidades	 ou	 rupturas.	 Nossa	 história
mostra	isso.	A	Democracia	precisa	ser	vista	numa	perspectiva	histórica	e	de	lutas
políticas.

O	aplauso	de	hoje	ao	ativismo	jurídico	pode	ter	sua	antítese	amanhã,	quando
os	que	hoje	 festejam	 se	 sentirem	prejudicados.	Ora,	 o	 ativismo	 é	 behaviorista.
Não	 pode	 ser	 admitido,	 pelo	 menos	 em	 um	 regime	 democrático,	 baseado	 no
respeito	às	regras	do	jogo.	Eles	precisam	decorrer	de	uma	atribuição	de	sentidos
oriunda	 de	 textos	 normativos.	 Assim	 como	 não	 existe	 salvo-conduto	 para
atribuição	 arbitrária	 de	 sentidos,	 com	 tal	 razão	 não	 se	 pode	 admitir	 que	 um
julgador	 deixe	 de	 lado	 o	 texto	 constitucional	 em	 benefício	 de	 qualquer	 outro
fundamento.	Senão,	 estará	 ferindo	 as	 regras	 do	 jogo	democrático,	 do	qual	 ele,
por	determinação	constitucional,	é	exatamente	o	guardião.



Ao	que	me	parece,	o	que	há	nos	“argumentos	metajurídicos”	é,	na	verdade,
uma	tentativa	de	“moralização	do	Direito”.	Aposta-se	no	protagonismo	judicial,
considerado	 como	 inevitável	 (conforme	 Kelsen	 já	 dizia).	 Porém,	 o	 fato	 de	 o
intérprete	atribuir	o	sentido	não	quer	dizer	que	ele	possa,	sempre,	fazê-lo	como
lhe	bem	convier	(como	se	houvesse	uma	separação	integral	entre	texto	e	norma	e
como	 se	 estes	 tivessem	 existências	 autônomas)	 e	 deixar	 de	 lado	 o	 texto
constitucional.

O	 Tribunal	 que	 julga	 por	 meio	 de	 “argumentos	 metajurídicos”	 (que	 não
deixam	de	ser	elementos	pragmático-axiológicos)	assume	uma	postura	apartada
da	 normatividade	 (veja-se,	 pois,	 o	 paradoxo:	 dias	 antes,	 o	 Ministro	 Roberto
Barroso	se	ancorava	no	texto	da	Constituição,	dizendo	que	dele	não	podia	fugir).
Enfraquece-se	o	Direito,	uma	vez	que	o	afasta	da	 tradição	e	o	 instrumentaliza.
Tanto	o	discricionarismo	positivista	quanto	o	pragmatismo	(que	é	uma	forma	de
positivismo)	 possuem	 déficit	 democrático:	 no	 positivismo	 legalista,	 texto	 e
norma	 são	 a	mesma	 coisa,	 o	 que	 transforma	 o	 legislador	 em	 plenipotenciário;
nos	 positivismos	pós-kelsenianos,	 os	 juízes	 não	 estão	 obrigados	 a	 aplicar	 a	 lei
(texto	jurídico),	em	face	do	poder	discricionário	que	o	aplicador	detém.1

Dito	de	outro	modo,	se	o	Direito	como	transformador	das	relações	sociais	foi
a	 grande	 conquista	 do	 século	 XX	 (Direito	 pós-bélico),	 decidir	 por	 meio	 de
argumentos	 metajurídicos	 é	 um	 retrocesso.	 E	 acrescento:	 precisamos	 tanto	 de
constitucionalistas	 quanto	 de	 Constituição	 e	 tanto	 de	 democratas	 quanto	 de
Democracia.	São	aqueles	que	efetivam	estas.	E	a	Democracia	é	um	processo	–
sempre	 inconcluso.	 Democracia	 é,	 antes	 de	 tudo,	 uma	 jornada,	 uma	 grande
caminhada.	Pede	uma	atenção	e	um	cuidado	constante.	A	Democracia	exige	de
nós	estarmos	em	alerta.

Mas	por	que	decidir	somente	com	base	em	argumentos	jurídicos?	Porque	a
sociedade	tem	uma	garantia:	o	respeito	à	Constituição.	Ninguém	está	acima	dela.
Ela	é	o	Norte	do	regime	democrático	porque	condiciona	todos	a	um	regramento
único.	 Assim,	 sem	 o	 respeito	 a	 argumentos	 jurídicos	 na	 decisão	 judicial,	 o
aplauso	de	hoje	pode	se	tornar	o	seu	grito	de	horror	do	amanhã.

Na	 mesma	 linha,	 acrescento	 que	 há	 sempre	 a	 necessidade	 de	 uma
justificação	 moral	 mais	 abrangente	 para	 a	 teoria	 jurídica,	 o	 que	 não	 pode
significar	 que	 o	 Direito	 seja	 tomado	 por	 moralismos	 pessoalistas.	 No	 fundo,
cumprir	o	Direito	em	sua	integridade	evidencia	a	melhor	forma	de	condução	da
comunidade	política.	Essa	melhor	forma	não	representa	uma	exclusão	da	moral,
mas,	antes,	 incorpora-a.	A	moral	não	é	outsider.	O	Direito	não	ignora	a	moral,
pois	o	conteúdo	de	seus	princípios	depende	dessa	informação.	Todavia,	quando	o
Direito	 é	 aplicado,	 não	 podemos	 olvidar	 dos	 princípios,	 tampouco	 aceitar	 que
eles	 sejam	 qualquer	 moral.	 Aqui	 também	 devemos	 pensar	 em	 Habermas.	 E,
fundamentalmente,	 em	 Dworkin:	 a	 necessidade	 do	 ajuste	 (fit),	 a	 mediação



hermenêutica.
Em	 suma,	 lendo	 a	 decisão	 do	 Ministro	 Roberto	 Barroso,	 tem-se	 que	 o

Congresso	pode	até	não	cassar	o	mandato	do	parlamentar,	mas,	quando	a	pena
for	 daquelas	 que	 inviabilizam	o	mandato,	 a	moral	 da	nação	 (sic)	 exige	 que	 se
construa	 um	 argumento	 para	 evitar	 isso.	 Logo,	 criou,	 a	 partir	 de	 argumentos
metajurídicos,	uma	hipótese	nova	no	ordenamento.	Ou	seja:	o	STF,	em	nome	de
argumentos	 morais,	 legislou.	 Como	 superego	 (Über-Ich)	 da	 nação	 (utilizo	 a
expressão	 de	 Ingeborg	 Maus),	 o	 Ministro	 Relator	 arvorou-se	 no	 direito	 de
corrigir	 não	 somente	 a	 atitude	 do	 Congresso,	 como	 também	 a	 própria
Constituição.	Reescreveu	a	Constituição,	dizendo,	em	outras	palavras,	que	toda
perda	 do	mandato	 de	 um	parlamentar	 condenado	 à	 prisão	 não	 é	 automática,	 a
não	ser	nas	hipóteses	descritas	na	decisão.

No	caso	sob	análise,	a	resposta	era	muito	singela.	O	deputado	deveria	ir	para
a	 prisão.	 No	 regime	 determinado	 pela	 condenação.	 Como	 não	 poderia
comparecer	 às	 sessões	da	Casa	Legislativa,	 passaria	 a	 ter,	 em	 seu	desfavor,	 as
faltas	 e,	 em	 consequência,	 perderia	 seu	 mandato	 com	 base	 no	 Regimento
Interno,	que	determina	as	hipóteses	de	cassação	por	ausências	nos	trabalhos	do
parlamento.

1Ver,	para	tanto,	STRECK,	Lenio	Luiz.	Dicionário	de	Hermenêutica:	quarenta	temas	fundamentais	da
teoria	 do	 Direito	 à	 luz	 da	 Crítica	 Hermenêutica	 do	 Direito.	 Belo	 Horizonte:	 Casa	 do	 Direito,	 2017,
especialmente	o	verbete	Positivismo.

	



Capítulo	21
O	CASO	DOS	PRECATÓRIOS	E	A	EMENDA

CONSTITUCIONAL	62/2009

1.	 RESUMO	DO	CASO
Aqui,	 se	 tratou	 de	 discutir	 a	 constitucionalidade	 de	 uma	 Emenda

Constitucional.	 No	 caso,	 o	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 julgou	 parcialmente
procedentes	 as	 Ações	 Diretas	 de	 Inconstitucionalidade	 4.3571	 e	 4.425,2	 sob	 a
inicial	relatoria	do	Ministro	Ayres	Britto,	em	que	se	discutiram	aspectos	formais
e	materiais	da	Emenda	Constitucional	62/09	(EC	62/09).3

Tal	 EC	 alterou	 o	 art.	 100	 da	 CF	 e	 o	 art.	 97	 do	 Ato	 das	 Disposições
Constitucionais	Transitórias	 (ADCT),	modificando	o	sistema	de	precatórios	até
então	 existente.	 Em	 sua	 redação,	 a	 EC	 62/09	 trouxe	 diversas	 disposições,	 tais
como:	 uma	 forma	 de	 compensação	 obrigatória	 a	 favor	 da	 Fazenda	 Pública,
utilizando	valores	correspondentes	aos	débitos	líquidos	e	certos,	inscritos	ou	não
em	 dívida	 ativa	 e	 constituídos	 contra	 o	 credor	 original	 pela	 Fazenda	 Pública
devedora,	 incluídas	 parcelas	 vincendas	 de	 parcelamentos,	 ressalvados	 aqueles
cuja	 execução	 esteja	 suspensa	 em	 virtude	 de	 contestação	 administrativa	 ou
judicial	(§	9º,	art.	100	da	CF);	a	atualização	de	valores	de	requisitórios,	após	sua
expedição,	 até	 o	 efetivo	 pagamento,	 independentemente	 de	 sua	 natureza,	 a	 ser
feita	pelo	índice	oficial	de	remuneração	básica	da	caderneta	de	poupança,	e,	para
fins	 de	 compensação	 da	 mora,	 a	 incidência	 de	 juros	 simples	 no	 mesmo
percentual	de	juros	incidentes	sobre	a	caderneta	de	poupança,	ficando	excluída	a
incidência	 de	 juros	 compensatórios	 (art.	 100,	 §	 12	 da	 CF);	 previsão	 de	 um
regime	 especial	 de	 pagamento	 de	 precatórios	 (art.	 97	 do	 ADCT4)	 com	 duas
opções:	depósito	em	conta	especial	de	valores	determinados	(§§	2º	e	6º	do	art.	97
do	ADCT5),	ou	“pela	adoção	do	regime	especial	pelo	prazo	de	até	15	(quinze)
anos,	caso	em	que	o	percentual	a	ser	depositado	na	conta	especial	a	que	se	refere
o	 §	 2º	 deste	 artigo	 corresponderá,	 anualmente,	 ao	 saldo	 total	 dos	 precatórios
devidos,	 acrescido	 do	 índice	 oficial	 de	 remuneração	 básica	 da	 caderneta	 de
poupança	 e	 de	 juros	 simples	 no	mesmo	percentual	 de	 juros	 incidentes	 sobre	 a
caderneta	de	poupança	para	fins	de	compensação	da	mora,	excluída	a	incidência
de	juros	compensatórios,	diminuído	das	amortizações	e	dividido	pelo	número	de
anos	restantes	no	regime	especial	de	pagamento”	(inciso	II,	§	1º,	do	art.	97	do



ADCT).
Os	pedidos	nas	referidas	ADINs	referiram-se	aos	§§	2º,	9º	e	12	do	art.	100

da	CF,	e	ao	caput	e	§§	1º,	II,	2º,	6º,	8º,	9º,	10,	II,	14,	15,	16,	17,	do	art.	97	do
ADCT,	e	dos	arts.	4º	e	6º	da	EC	62/09.6	E	quanto	às	diversas	causas	de	pedir,	de
início,	argumentou-se	pela	inconstitucionalidade	formal	de	toda	a	EC	62/09	por
violação	 ao	 devido	 processo	 legislativo.	 O	 argumento	 se	 desenvolveu	 pela
afronta	 aos	 arts.	 5º,	 LIV	 e	 60,	 §	 2º	 da	 CF,7	 complementados	 pela	 previsão
regimental	do	Senado	Federal,8	 pois	 tal	Emenda	 (anteriormente	 PEC	12-A/06)
foi	recebida	pelo	Senado	Federal,	discutida	e	votada	em	dois	turnos	num	único
dia	(2/12/09).

Quanto	 às	 questões	 materiais,	 a	 argumentação	 se	 desenvolveu,
principalmente,	 a	 respeito	 da	 desobediência	 aos	 limites	 materiais	 do	 Estado
Democrático	de	Direito,	aten-tando-se	contra	a	dignidade	da	pessoa	humana,	a
separação	 dos	 poderes,	 a	 igualdade,	 a	 segurança	 jurídica,	 o	 direito	 de
propriedade,	 o	 ato	 jurídico	 perfeito/coisa	 julgada	 e	 a	 razoável	 duração	 do
processo.	Afirmaram	os	autores	que	 tal	Emenda	institucionalizou,	na	prática,	o
“calote	oficial”	quanto	ao	pagamento	dos	precatórios,9	e	a	propositura	da	ADIN
para	se	reconhecer	as	inconstitucionalidades	se	justificava	porque	“a	sistemática
de	 precatórios	 existe	 para	 assegurar	 a	 igualdade	 de	 credores,	 impedir
favorecimentos	e	frustrar	tratamentos	discriminatórios”.10

As	apontadas	 inconstitucionalidades	se	 referiam,	 respectivamente:11	a)	ao	§
2º	do	art.	100,	quanto	à	expressão	“na	data	da	expedição	do	precatório”,	quanto	à
preferência	 aos	 sexagenários	 e	 à	 limitação	 do	 triplo	 do	 indicado	 para	 as
Requisições	 de	 Pequeno	 Valor	 (RPV),	 quanto	 à	 previsão	 do	 dispositivo,	 por
afronta	 à	 dignidade	 da	 pessoa	 humana,	 igualdade,	 razoabilidade,
proporcionalidade;	 b)	 aos	 §§	 9º	 e	 10	 do	 art.	 100,	 ao	 tornar	 obrigatória	 a
compensação	de	precatórios	com	tributos,	por	afronta	à	autonomia	da	vontade	do
cidadão/	 contribuinte,	 à	 razoável	 duração	 do	 processo,	 ao	 direito	 de
propriedade12	e	à	segurança	jurídica;13	c)	ao	§	12	do	art.	100	e	o	inciso	II,	do	§	1º
e	 o	 §	 16	 do	 art.	 97	 do	 ADCT,	 por	 violação	 à	 separação	 de	 poderes	 e	 coisa
julgada,	igualdade,	moralidade,	eficiência;14	d)	e	os	§	15	do	art.	100	e	o	art.	97
do	ADCT,	por	violação15	ao	art.	60,	§	4º,	III	e	IV,	à	separação	dos	poderes	e	às
cláusulas	 pétreas,	 à	 coisa	 julgada,16	 segurança	 jurídica	 e	 razoável	 duração	 do
processo,17	 direito	 adquirido	 e	 ato	 jurídico	 perfeito,18	 razoabilidade	 e
proporcionalidade.19

2.	 A	DECISÃO
Em	6	 de	 outubro	 de	 2011,	 o	Ministro	Relator	Ayres	Britto	 apresentou	 seu

voto,	trazendo	como	conteúdo:
a)	 O	 reconhecimento	 da	 inconstitucionalidade	 formal	 da	 EC	 62/09



por	desrespeito	ao	art.	60,	§	2º	da	CF,	já	que	a	mesma	foi	discutida,
votada	e	aprovada,	em	dois	turnos	no	Senado	Federal,	num	único	dia
(2/12/2009),	no	período	de	1	hora	e	20	minutos;20
b)	 Quanto	 ao	 art.	 100,	 §	 2º,	 reconheceu	 a	 inconstitucionalidade	 da
expressão	 “na	 data	 da	 expedição	 do	 precatório”,	 referente	 ao
benefício	de	prioridade	aos	“titulares	[que]	tenham	60	(sessenta)	anos
de	idade	ou	mais”,	por	ferir	a	razoabilidade,	a	proporcionalidade	e	a
igualdade.21	 Por	 outro	 lado,	 afastou	 a	 alegação	 de
inconstitucionalidade	quanto	à	limitação	do	§	2º	do	art.	100.22
c)	 Quanto	 aos	 §§	 9º	 e	 10	 do	 art.	 100,	 reconheceu	 suas
inconstitucionalidades,	 pois	 ocorreu	 um	 acréscimo	 de	 prerrogativa
processual	do	Estado,	uma	“super”	ou	“sobre-prerrogativa”,	atacando
o	 devido	 processo	 legal,	 contraditório	 e	 ampla	 defesa;	 pelo	 menos
quanto	 aos	 créditos	 privados	 já	 reconhecidos	 em	 decisão	 transitada
em	 julgado,	 violou-se	 a	 coisa	 julgada;	 violou-se	 a	 razoável	 duração
do	processo	quanto	ao	criado	prazo/procedimento	de	impugnação,	e	o
estabelecimento	 de	 uma	 obrigatória	 compensação	 embaraçaria	 a
efetividade	e	afrontaria	a	coisa	 julgada,	 e	 feriria	a	 igualdade,	 já	que
num	sentido	inverso	não	se	dá.
d)	Quanto	 ao	§	12	do	 art.	 100,	CF	 (e	 §	1º,	 II	 e	 §	16º	 do	 art.	 97	da
ADCT),	 reconheceu	 a	 inconstitucionalidade	 da	 expressão	 “índice
oficial	 de	 remuneração	 básica	 da	 caderneta	 de	 poupança”	 para	 a
atualização	monetária	dos	débitos	inscritos	em	precatório.	Afirmou	a
existência	 de	 um	 “direito	 subjetivo	 à	 correção	 monetária	 de
determinado	 crédito”,	 e	 a	 opção	 feita	 pela	 EC	 62/09	 não	 refletia	 a
perda	 do	 poder	 aquisitivo	 da	 moeda,	 acabando	 por	 “artificializar	 o
conceito	 de	 atualização	 monetária”,	 enriquecendo	 ilicitamente	 uma
das	 partes.	 Entendeu,	 também,	 ser	 uma	 “intolerável	 constrição	 à
eficácia	 da	 atividade	 jurisdicional”	 e	 afronta	 à	 “garantia	 da	 coisa
julgada	 e,	 por	 reverberação,	 ao	 protoprincípio	 da	 separação	 dos
poderes”.	 Reconheceu	 também	 a	 inconstitucionalidade	 do	 trecho
“independentemente	 de	 sua	 natureza”,	 e	 quanto	 à	 “compensação	 da
mora”	o	§	12º	do	art.	100	estabeleceu	que	“incidirão	juros	simples	no
mesmo	 percentual	 de	 juros	 incidentes	 sobre	 a	 caderneta	 de
poupança”,	 após	 a	 expedição	 e	 até	 o	 efetivo	 pagamento.	 Também
reconheceu	 a	 inconstitucionalidade	 por	 arrastamento	 decorrente	 dos
dois	tópicos	do	item	acima,	do	art.	5º	da	Lei	11.960/09;
e)	Quanto	aos	§	15º	do	art.	100	da	CF	e	o	art.	97	do	ADCT,	 foram
reconhecidas	 as	 inconstitucionalidades,	 sendo,	 especificamente,	 do
art.	 97:	 caput	 e	 §§	 1º,	 2º,	 4º,	 6º,	 8º,	 9º,	 14	 e	 15,	 e	 os	 demais	 por



arrastamento	ou	reverberação	normativa.	Reconheceu	uma	afronta	ao
Estado	Democrático	de	Direito,	retirando	por	completo	a	efetividade
da	 execução	 processual,	 subvertendo	 os	 valores	 do	 devido	 processo
legal,	livre	e	eficaz	acesso	ao	Poder	Judiciário	e	razoável	duração	do
processo.

Conforme	decisão	do	STF	em	14	de	março	de	2013,	por	maioria,	foi	afastada
a	 alegação	 de	 inconstitucionalidade	 formal	 da	 EC	 62/09,23	 sob	 o	 argumento
principal	 da	 ausência	 de	 previsão	 constitucional	 acerca	 do	 interstício	 mínimo
entre	 os	 dois	 turnos	 de	 votação	 de	 Emendas	 Constitucionais.	 Quanto	 aos
aspectos	 materiais	 da	 EC	 62/09,	 o	 STF	 julgou	 parcialmente	 procedente	 os
pedidos	das	ADINs,	nos	moldes	do	voto	do	Relator.24

No	dia	11	de	 abril	 de	2013,	o	Ministro	Luiz	Fux,	monocraticamente,	 após
petição	do	Conselho	Federal	 da	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil	 (informando
que	 alguns	 Tribunais	 estavam	 paralisando	 os	 pagamentos	 de	 precatórios
enquanto	não	modulados	os	efeitos	da	decisão),	proferiu	decisão	suspendendo	os
efeitos	 da	 decisão	 anterior	 (julgamento	 das	 ADINs),	 até	 posterior	 decisão	 do
Pleno.	Posteriormente,	na	sessão	de	24	de	outubro	de	2013,	o	Ministro	Luiz	Fux
apresentou	 voto	 propondo	 a	 modulação	 da	 decisão	 plenária	 sobre	 as	 ADINs,
tendo	 o	 Ministro	 Roberto	 Barroso	 pedido	 vista.	 Em	 virtude	 desse	 pedido	 de
vista,	o	Plenário	 ratificou	a	decisão	(monocrática)	proferida	anteriormente	pelo
Ministro	Luiz	Fux	em	11	de	abril	de	2013.

O	julgamento	sobre	a	modulação	dos	efeitos	foi	retomado	em	19	de	março
de	 2014,	 acompanhando	 o	Ministro	Roberto	Barroso	 o	 voto	 do	Ministro	 Luiz
Fux	 (reajustado	 após	 algumas	 sugestões	 do	 próprio	Ministro	Roberto	Barroso,
durante	os	debates25),	e	propondo	o	que	intitulou	de	“medidas	de	transição”.26	Ao
final	 da	 sessão,	 existiam	 basicamente	 duas	 propostas:	 uma	 mais	 “ampla”	 e
“ambiciosa”,27	 do	 Ministro	 Roberto	 Barroso	 (acompanhando	 o	 Ministro	 Luiz
Fux	 e	 ampliando-o	 quanto	 às	 medidas	 de	 transição28),	 e	 outra	 mais
“comedida”,29	 a	 do	 Ministro	 Teori	 Zavascki,	 não	 aceitando	 a	 ampliação	 das
matérias	 propostas	 pelo	Ministro	Roberto	Barroso.	O	 julgamento	 foi	 suspenso
pelo	 pedido	 de	 vista	 do	 Ministro	 Dias	 Toffoli.	 Posteriormente,	 com	 a
apresentação	de	seu	voto-vista	(em	19	de	março	de	2015),	foi	aberta	uma	terceira
proposta	 de	 modulação	 dos	 efeitos,	 a	 qual	 seria	 acompanhada	 pelo	 Ministro
Gilmar	Mendes,30	 acrescentando	 aspectos	 referentes	 ao	 Conselho	 Nacional	 de
Justiça	(CNJ).

Por	fim,	somente	em	25	de	março	de	2015,	mais	de	dois	anos	após	a	decisão
de	mérito	sobre	as	ADINs	(e,	por	quase	igual	prazo,	no	que	tange	à	decisão	do
Ministro	 Luiz	 Fux	 que	monocraticamente	 suspendeu	 os	 efeitos	 da	 decisão	 do
plenário,	 e	propondo	certa	modulação),	 tivemos	a	 conclusão	do	 julgamento	da
Questão	 de	 Ordem	 envolvendo	 a	 modulação	 dos	 efeitos	 da	 decisão	 de



inconstitucionalidade.	Em	resumo,	no	Pleno	do	STF,	o	julgamento,	por	maioria,
teve	como	resultado	decisão	nesses	termos:

1)	modular	 os	 efeitos	 para	 que	 se	 dê	 sobrevida	 ao	 regime	 especial	 de
pagamento	 de	 precatórios,	 instituído	 pela	 Emenda	 Constitucional	 nº
62/2009,	 por	 5	 (cinco)	 exercícios	 financeiros	 a	 contar	 de	 primeiro	 de
janeiro	 de	 2016;	 2)	 conferir	 eficácia	 prospectiva	 à	 declaração	 de
inconstitucionalidade	 dos	 seguintes	 aspectos	 da	 ADIn,	 fixando	 como
marco	 inicial	 a	 data	 de	 conclusão	 do	 julgamento	 da	 questão	 de	 ordem
(25.03.2015)	 e	mantendo-se	válidos	os	precatórios	 expedidos	ou	pagos
até	esta	data,	a	saber:	2.1.)	fica	mantida	a	aplicação	do	índice	oficial	de
remuneração	 básica	 da	 caderneta	 de	 poupança	 (TR),	 nos	 termos	 da
Emenda	Constitucional	nº	62/2009,	até	25.03.2015,	data	após	a	qual	(i)
os	créditos	em	precatórios	deverão	ser	corrigidos	pelo	Índice	de	Preços
ao	Consumidor	Amplo	Especial	(IPCA-E)	e	(ii)	os	precatórios	tributários
deverão	 observar	 os	 mesmos	 critérios	 pelos	 quais	 a	 Fazenda	 Pública
corrige	 seus	 créditos	 tributários;	 e	 2.2.)	 ficam	 resguardados	 os
precatórios	expedidos,	no	âmbito	da	administração	pública	federal,	com
base	nos	arts.	27	das	Leis	nº	12.919/13	e	Lei	nº	13.080/15,	que	fixam	o
IPCA-E	 como	 índice	 de	 correção	 monetária;	 3)	 quanto	 às	 formas
alternativas	de	pagamento	previstas	no	regime	especial:	3.1)	consideram-
se	 válidas	 as	 compensações,	 os	 leilões	 e	 os	 pagamentos	 à	 vista	 por
ordem	 crescente	 de	 crédito	 previstos	 na	 Emenda	 Constitucional	 nº
62/2009,	desde	que	realizados	até	25.03.2015,	data	a	partir	da	qual	não
será	 possível	 a	 quitação	 de	 precatórios	 por	 tais	modalidades;	 3.2)	 fica
mantida	 a	 possibilidade	 de	 realização	 de	 acordos	 diretos,	 observada	 a
ordem	 de	 preferência	 dos	 credores	 e	 de	 acordo	 com	 lei	 própria	 da
entidade	 devedora,	 com	 redução	 máxima	 de	 40%	 do	 valor	 do	 crédito
atualizado;	4)	durante	o	período	fixado	no	item	1	acima,	ficam	mantidas
a	 vinculação	 de	 percentuais	 mínimos	 da	 receita	 corrente	 líquida	 ao
pagamento	 dos	 precatórios	 (art.	 97,	 §	 10,	 do	 ADCT),	 bem	 como	 as
sanções	para	o	caso	de	não	liberação	tempestiva	dos	recursos	destinados
ao	pagamento	de	precatórios	(art.	97,	§	10,	do	ADCT);	5)	delegação	de
competência	 ao	 Conselho	 Nacional	 de	 Justiça	 para	 que	 considere	 a
apresentação	 de	 proposta	 normativa	 que	 discipline	 (i)	 a	 utilização
compulsória	 de	 50%	 dos	 recursos	 da	 conta	 de	 depósitos	 judiciais
tributários	 para	 o	 pagamento	 de	 precatórios	 e	 (ii)	 a	 possibilidade	 de
compensação	 de	 precatórios	 vencidos,	 próprios	 ou	 de	 terceiros,	 com	o
estoque	de	créditos	 inscritos	em	dívida	ativa	até	25.03.2015,	por	opção
do	 credor	 do	 precatório,	 e	 6)	 atribuição	 de	 competência	 ao	 Conselho
Nacional	de	Justiça	para	que	monitore	e	supervisione	o	pagamento	dos
precatórios	pelos	entes	públicos	na	forma	da	presente	decisão.31

3.	ANÁLISE



A	decisão	 do	STF	 sobre	 a	EC	62/09	 requer	 uma	 análise	 dividida	 em	duas
partes:	 uma,	 quanto	 ao	 julgamento	 em	 si	 das	 questões	 materiais	 e	 formais
envolvendo	 a	 referida	 EC;	 outra,	 a	 respeito	 da	 modulação	 dos	 efeitos	 do
julgamento,	 que	 proporcionou,	 como	 não	 raro,	 debate	 à	 parte	 do	 julgamento
principal.	Iniciemos	pelo	primeiro	tópico.

Quanto	ao	 julgamento	principal,	um	ponto	pode	ser	percebido	em	diversos
votos	 dos	 ministros,	 e	 que	 se	 mantém	 também	 aceso	 na	 seara	 da	 dogmática
jurídica:	 as	 antigas	 confusões	 a	 respeito	 de	 conceitos	 basilares	 do	 mundo
jurídico,	 desconectados	 da	 influência	 do	 constitucionalismo	 do	 segundo	 pós-
guerra,	e	de	todo	o	avanço	da	hermenêutica	(vista	inicialmente	no	viés	filosófico,
complementado	pelas	suas	inevitáveis	influências	no	mundo	jurídico).

Analiso,	 pois,	 trechos	 das	 alegações	 realizadas	 na	 fundamentação	 das
decisões	 individuais	 (votos)	dos	ministros,	 ressaltando,	desde	 já,	 a	 importância
de	 tal	 análise	 devido	 à	 importância	 que	 a	 fundamentação	 da	 decisão	 judicial
possui,	apesar	de	comumente	ser	vista	apenas	de	forma	estética.

Começo	 com	 a	 defesa	 da	 existência	 de	 uma	 “vontade	 objetiva	 da
Constituição”,32	o	que	nos	remete	à	voluntas	 legis,	vontade	da	 lei,	diferente	de
outra	perspectiva	subjetivista,	conhecida	como	voluntas	legislatoris,	vontade	do
legislador.	 Enquanto	 esta	 se	 finca	 ao	 momento	 da	 emissão	 da	 lei,	 aquela
possibilitaria	uma	desvinculação	do	contexto	histórico-social	do	 surgimento	da
lei,	possibilitando	uma	 interpretação	progressivo-evolutiva	a	partir	da	mudança
das	condições	históricas	e	sociais.33

Ao	reconhecermos	que	estamos	inseridos	num	paradigma	pós-positivista	ou
não	 positivista,34	 inevitavelmente	 temos	 que	 admitir	 a	 diferença	 entre	 texto	 e
norma	e	que	a	interpretação	do	Direito	deixa	de	ser	ato	revelador	da	vontade	da
lei	ou	do	 legislador.35	Dessa	 forma,	 fincar-se	 em	qualquer	das	duas	vontades	 é
desconsiderar	 todo	 o	 desenvolvimento	 da	 hermenêutica	 de	 que	 trata	 a	 CHD	 e
suas	 implicações	 no	 âmbito	 jurídico.36	De	 forma	 resumida:	 tendo	 em	 conta	 os
paradigmas	 filosóficos	 que	 dirigem	 a	 intepretação,	 é	 possível	 dizer
que	 objetivista	 é	 a	 postura	 hermenêutico-interpretativa	 que	 organiza	 o	 seu
processo	de	determinação	do	 sentido	 a	partir	 de	um	aprisionamento	do	 sujeito
que	 conhece	 ao	 objeto	 que	 é	 conhecido;	 ao	 passo	 que	 subjetivista	 é	 a	 postura
hermenêutico-interpretativa	que	espelha	o	paradigma	da	filosofia	da	consciência,
no	interior	do	qual	o	intérprete	é	o	dono	dos	sentidos.37

Por	 isso,	 sobre	 a	 discussão	 envolvendo	 a	 vontade	 da	 lei	 ou	 a	 vontade	 do
legislador,	 seria	 correto	 indagarmos:	 qual	 tem	 mais	 força/importância?	 Ora,
muitas	das	vezes,	a	escolha	por	uma	das	opções	dá-se	“de	maneira	ad	hoc”,	não
raro,	 numa	 imbricação	 entre	 ambas.	 E	 no	 âmbito	 dessa	 discussão	 é	 possível
também	 identificarmos	 outra	 forma	 de	 voluntarismo:	 debates	 envolvendo	 a
literalidade	 do	 texto,	 ou	 a	 chamada	 interpretação	 literal,	 que	 proporciona	 aos



juristas	 a	 escolha	 discricionária,	 quando	 lhes	 convém,	 de	 apego,	 ou	 não,	 à
literalidade	do	texto	normativo.38	Isso	faz	com	que,	para	além	de	discricionária,	a
justificação	demonstre-se	como	mera	retórica.	Nesse	sentido,	 reafirmo	que	não
há	 como	 aferir	 a	 intenção	 do	 legislador	 e	 tampouco	 a	 fórmula	 normativa
objetivada	 no	 texto,	 a	 não	 ser	 que	 retomemos	 o	 debate	 entre	 objetivistas	 e
subjetivistas.

Assim,	julgamentos	os	quais	possa	se	dizer	como	contrários	ou	favoráveis	à
lei,	ou,	a	chamada	“interpretação	literal”,	encontram-se	imersos	no	paradigma	do
positivismo	 pri-mevo-legalista	 (hoje,	 anacrônico	 em	 face	 do	 surgimento	 dos
positivismos	pós-kelsenianos),	e	o	 reconhecimento	sério	da	diferenciação	entre
texto	e	norma	nos	conduz	a	não	sustentar	essas	posturas.	Registremos,	ainda,	que
em	 face	da	vagueza	 e	 da	 ambiguidade	que	 cerca	 a	 linguagem,	de	que	modo	 é
possível	sustentar	o	discurso	jurídico,	v.g.,	em	uma	pretensa	literalidade?	Se	não
mais	separarmos	“Lei”	e	“Direito”,	qual	é	o	sentido	da	discussão?	A	“escolha”
entre	 a	 vontade	 da	 lei	 ou	 do	 legislador,	 como	 fundamento	 de	 decisão	 judicial,
fica,	 portanto,	 ao	 alvedrio	 do	 intérprete/juiz.O	 início	 do	 século	XX	 parece	 ter
tratado	dessa	questão	de	forma	mais	honesta	do	que	contemporaneamente	vem
sendo	feito.

A	partir,	 então,	 do	 novo	paradigma	 filosófico-jurídico	 proposto	 pela	CHD,
abandonamos	 as	 diversas	 posturas	 hermenêutico-interpretativas	 das	 escolas
anteriores,	reconhecendo,	no	âmbito	do	Constitucionalismo	Contemporâneo,	um
verdadeiro	 avanço	 hermenêutico	 a	 partir,	 inicialmente,	 de	 dois	 aspectos:	 a
relação	de	validade	entre	as	leis	e	a	Constituição,	e	a	defesa	da	importância	da
força	 normativa	 da	 Constituição,	 mostrando	 que,	 efetivamente,	 os	 textos
assumem	uma	importância	ímpar	–	que,	se	assim	se	quiser,	pode	ser	chamada	de
“respeito	aos	limites	hermenêuticos	do	texto	constitucional”.

Outro	 aspecto	 interessante	 a	 se	 abordar	 é	 também	 a	 antiga	 e,	 a	 parecer,
perene	confusão	entre	princípios	e	valores.39-40	Por	isso,	reafirmemos:	princípios
não	são	valores.	Habermas,	há	tempos,	como	um	dos	expoentes	no	contexto	pós-
1945,	 desenvolveu	 bem	 esta	 ideia.41	 Especificamente	 no	 âmbito	 jurídico,
Habermas,42	 adotando	posição	peculiar	quanto	ao	 reconhecimento	da	aplicação
discursiva	 ao	 âmbito	 processual,	 como	 ao	 admitir	 a	 impossibilidade	 do
afastamento	 da	 realização	 de	 uma	 interpretação	 construtiva	 do	 ordenamento
jurídico	 no	 momento	 de	 aplicação	 do	 Direito,	 defende	 uma	 compreensão
deontológica	de	pretensões	de	validade	jurídicas	(especialmente	a	partir	da	teoria
de	 Dworkin,	 conforme	 reconhecido	 expressamente	 pelo	 autor	 em	 diversas
passagens).

As	 normas	 jurídicas,	 e,	 por	 conseguinte,	 os	 princípios	 jurídicos,	 por
pretenderem	 o	 que	 Habermas	 chama	 de	 “especial	 dignidade	 de	 preferência”,
uma	“obrigatoriedade	geral”	decorrente	de	seu	sentido	deontológico	de	validade,



a	 qual	 advém	 de	 um	 teste	 de	 universalização.	 Isso,	 reafirma-se,	 afasta	 os
princípios	dos	valores,	 já	que	estes,	ao	serem	inseridos	numa	ordem	transitiva,
devem	assim	o	ser	caso	a	caso,	e,	em	consequência	disto,	“valores	só	podem	ser
relativizados	através	de	valores;	porém,	o	processo	através	do	qual	valores	são
preferidos	ou	 rejeitados	escapa	à	conceituação	 lógica”,	e	“uma	vez	que	não	há
medidas	 racionais	 para	 isso,	 a	 avaliação	 realiza-se	 de	 modo	 arbitrário	 ou
irrefletido,	seguindo	ordens	de	precedência	e	padrões	consuetudinários”.43

Portanto,	 princípios	 são	 deontológicos,	 e	 “funcionam	 a	 partir	 do	 código
lícito-ilícito”,	 e	 não	 a	 partir	 de	 “ponderações”44	 valorativas.	 Conteúdos
teleológicos	entram	no	Direito;	contudo,	após	tal	ocorrência,	recebem	tratamento
diferenciado,	 como	 lembra	 Habermas.	 E	 isso	 nos	 remete	 diretamente	 à
legitimidade	 da	 jurisdição.	 Assim,	 aprendendo	 com	 Habermas45	 (mesmo	 que,
sob	 este	 aspecto,	 esteja	 a	 olhar	 direto	 para	 o	 âmbito	 alemão),	 as	 concepções
equivocadas	 de	 uma	 “doutrina	 da	 ordem	 de	 valores”,	 desenvolvida	 como
autocompreensão	metodológica	dos	 juízes,	abalam	a	 legitimidade	da	 jurisdição
diante	 das	 consequências	 de	 uma	 autointerpretação	 falsa:	 a	 de	 que	 direitos
podem	ser	assimilados	a	valores.	Em	outras	palavras:	compreende-se	o	Direito
não	 como	um	 sistema	de	 regras	 orientado	por	 princípios,	mas	 sim,	 como	uma
“ordem	 concreta	 de	 valores”.46	 Registre-se,	 também,	 a	 importância	 de
Dworkin47	sobre	o	último	tópico.

Deixando-se	conduzir	por	valores,	o	Judiciário	transforma-se	numa	instância
autoritária,	 aumentando	 o	 risco	 de	 juízos	 irracionais,	 numa	 posição	 de
“legislação	concorrente”,	e	em	havendo	uma	colisão	normativa,	“todas	as	razões
podem	assumir	o	caráter	de	argumentos	de	colocação	de	objetivos,	o	que	faz	ruir
a	viga	mestra	introduzida	no	discurso	jurídico	pela	compreensão	deontológica	de
normas	e	princípios	do	Direito”.48

Para	 além	 de	 uma	 perspectiva	 argumentativa,	 e	 utilizando-se	 de	 uma
concepção	 hermenêutico-filosófica,	 temos	 de	 reconhecer	 a	 diferenciação	 entre
princípios	 e	 valores,	 atentando-nos	 para	 o	 modo	 como	 o	 qual	 olhamos	 os
princípios,	pois,	a	depender	do	que	foi	utilizado,	fulminamos	sua	normatividade,
transformando-os,	 assim,	 em	 “enunciados	 performativos”,	 ou	 “expressões	 com
forte	anemia	significativa”,	não	valendo	nada.49	Pensá-los,	neste	 sentido,	 como
valores,	 postulados,	 ou	 mandados	 de	 otimização,	 é	 fragilizar,	 pois,	 sua
normatividade.	 Neste	 caso,	 os	 princípios	 ficam	 à	 disposição	 (Ge-stell)	 do
intérprete,	inclusive	para	que	invente	novos...!	E	essa	fábrica	não	para.

Por	 outro	 ângulo,	 podemos	 nos	 apoiar	 em	 Dworkin,	 e	 reconhecer	 que	 as
questões	políticas	em	sentido	estrito	–	que	se	expressam	a	partir	de	raciocínios
teleológicos,	 de	metas	 sociais	 etc.	 –	 não	 podem,	 e	 não	 devem,	 fazer	 parte	 do
discurso	judicial.	Quando	da	aplicação/concretização	do	Direito,	as	questões	de
princípios	devem	se	sobrepor	às	questões	de	política.	Assim,	também,	como	que



o	 Direito	 deve	 segurar	 (conter)	 a	 moral	 (e	 os	 moralismos)	 –	 o	 que	 pode	 ser
notado	 especificamente	 quanto	 às	 cláusulas	 pétreas	 e	 ao	 papel	 da	 jurisdição
constitucional.

Daí,	 abordando	 outro	 ponto	 dos	 votos	 dos	ministros,	 a	 impossibilidade	 de
admitirmos	o	“fundamento	moral	 relevante”	do	Ministro	Roberto	Barroso	para
seu	 “modelo	 de	 transição”:	 “o	 Supremo	 não	 tem	 o	 direito	 de	 devolver	 à
sociedade	 uma	 situação	 pior	 do	 que	 aquela	 que	 recebeu	 com	 a	 Emenda
Constitucional	nº	62”.50

Novamente	com	Habermas,	 relembremos	que	 temos	uma	relação	 inicial	de
simultaneidade,	 cooriginariedade	 entre	 Direito	 e	 Moral,	 porém,	 em	 seu
procedimento,	 desenvolve-se	 uma	 relação	 de	 complementação	 recíproca.	 A
esfera	 moral,	 agora	 absorvida	 pelo	 Direito,	 não	 conduz	 a	 um	 abandono	 às
questões	 de	 justiça,	mas,	 “o	 que	 é	 justo	 perde	 o	 caráter	 de	 virtualidade	 para	 a
ação	 e	 assume	 feições	 efetivas	 por	 meio	 da	 institucionalização	 jurídica”,
proporcionando,	 também,	 por	meio	 da	 imputabilidade	 decorrente	 do	Direito,	 a
garantia	contra	comportamentos	desviantes.51

Assim,	 no	Estado	Democrático	 de	Direito,	 a	Moral	 não	 pode	 ser	 utilizada
pelo	intérprete	para	corrigir	o	Direito	quando	de	sua	aplicação.	As	considerações
que	saltam	aos	olhos	dizem	respeito	às	perspectivas	moralistas	(forte	ou	fraca),
diretamente	vinculadas	à	insegurança	causada	diante	dos	padrões	morais,	o	que,
diretamente,	 proporciona	 o	 desenvolvimento	 de	 profunda	 arbitrariedade	 pelo
sujeito-intérprete	 do	 Direito	 democraticamente	 produzido.	 Outro	 ponto	 diz
respeito	à	redução	da	complexidade	a	partir	da	similitude	entre	direitos	e	valores,
a	qual	produz	um	“mascaramento	teleológico	de	direitos”.52

O	Direito	não	pode	pagar	pedágio	à	Moral.	 Interpretação	não	pode	ser	um
ato	 de	 vontade.	 Em	 sentido	 próximo,	 podemos	 relembrar	 todas	 as	 críticas
geradas	a	partir	da	opção	kelseniana	de	sua	teoria	de	aplicação	do	Direito,	bem
como,	as	 incertezas	hartianas,	ao	passo	que	ambas	não	auxiliam	os	 intérpretes,
seja	 na	 identificação	 da	 moldura,	 seja	 na	 identificação	 dos	 casos	 difíceis,
permanecendo	 abertas	 à	 discricionariedade	 do	 intérprete,	 e	 à	 inevitável
incontrolabilidade	da	decisão	proferida.

Por	fim,	como	tenho	deixado	assentado	em	vários	momentos,	reconheço	que
o	Direito	não	ignora	a	Moral,	pois	o	conteúdo	de	seus	princípios	depende	dessa
informação.	 Todavia,	 quando	 o	 Direito	 é	 aplicado,	 não	 podemos	 olvidar	 dos
princípios,	 tampouco	 aceitar	 que	 eles	 sejam	 qualquer	 moral.	 Sendo	 mais
explícito:	 o	 Direito	 limita	 os	 moralismos	 aos	 limites	 dos	 direitos	 individuais.
Sobretudo	se	por	moralismo	se	quer	dizer	uma	determinada	concepção	única	do
bem	e	do	bom,	numa	sociedade	pluralista.

Passo,	então,	à	análise	quanto	à	modulação	dos	efeitos	da	decisão,	 sob	um
aspecto	inicialmente	de	cunho	processual.	Na	sessão	de	julgamento	do	Pleno,	em



14	de	março	de	2013,	após	a	finalização	dos	debates,	mas,	antes	da	proclamação
do	 resultado,	 o	 Procurador	 do	 Estado	 do	 Pará	 se	 manifestou	 a	 respeito	 da
modulação	dos	efeitos	da	decisão	proferida	que	estava	prestes	a	ser	proclamada.
Sua	preocupação	era	justamente	com	os	efeitos	dessa	decisão,	já	que	a	EC	62/09
foi	 publicada	 e	 entrou	 em	 vigor	 em	 9	 de	 dezembro	 de	 2009,	 e	 o	 julgamento
estava	 ocorrendo	 em	 15	 de	 março	 de	 2013,	 sem	 o	 deferimento	 anterior	 de
medida	 cautelar.53	 Contudo,	 apesar	 de	 sua	 sustentação	 ter	 sido	 recebida	 por
alguns	ministros	como	importante	e	pertinente,	o	Ministro	Luiz	Fux	ressaltou	a
ausência	de	quorum	para	a	decisão	sobre	a	modulação	dos	efeitos.54

Diante	 dessa	 situação,	 após	 petição	 informativa	 da	OAB,	 o	Ministro	 Luiz
Fux	 decidiu	 monocraticamente	 a	 respeito	 dos	 efeitos	 da	 decisão	 anterior	 do
Pleno.

Inicialmente,	devemos	nos	atentar	para	o	 seguinte:	após	a	decisão	do	STF,
em	14	de	março	de	2013,	o	Ministro	Luiz	Fux	decidiu	monocraticamente,	em	11
de	abril	de	2013,	sobre	os	efeitos	da	decisão	do	pleno,	determinando

ad	 cautelam,	 que	 os	 Tribunais	 de	 Justiça	 de	 todos	 os	 Estados	 e	 do
Distrito	 Federal	 deem	 imediata	 continuidade	 aos	 pagamentos	 de
precatórios,	na	forma	como	já	vinham	realizando	até	a	decisão	proferida
pelo	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 em	 14/03/2013,	 segundo	 a	 sistemática
vigente	 à	 época,	 respeitando-se	 a	 vinculação	 de	 receitas	 para	 fins	 de
quitação	 da	 dívida	 pública,	 sob	 pena	 de	 sequestro.	 Pois,	 conforme	 a
decisão	 proferida,	 “até	 que	 a	 Suprema	 Corte	 se	 pronuncie	 sobre	 o
preciso	alcance	da	sua	decisão,	não	se	justifica	que	os	Tribunais	Locais
retrocedam	na	proteção	dos	direitos	já	reconhecidos	em	juízo.	Carece	de
fundamento,	 por	 isso,	 a	 paralisação	 de	 pagamentos	 noticiada	 no
requerimento	em	apreço.

Como	se	percebe,	tivemos,	por	parte	do	Ministro	Luiz	Fux,	uma	modulação
dos	efeitos	da	decisão	do	Pleno	por	decisão	monocrática,55	o	que	é	vedado	pela
Lei	 9.868/99.56	 Registro,	 também,	 que	 além	 dessa	 decisão	 monocrática,	 tal
situação	 só	 foi	 apresentada	 ao	Pleno	 do	STF	 em	24	 de	 outubro	 de	 2013,	 com
conclusão	 de	 seu	 julgamento	 na	 sessão	 do	 dia	 19	 de	 março	 de
2015.57	Relembremos,	ainda,	que	a	decisão	monocrática	do	Ministro	Luiz	Fux	só
foi	 colocada	 para	 análise	 pelo	 Pleno	 seis	 meses	 depois	 de	 proferida,	 em
contrariedade	 à	 lei.	 Apesar	 de	 tal	 situação,	 o	 Plenário	 ratificou	 a	 decisão
proferida	monocraticamente	 já	que,	 em	assim	não	 sendo,	 todos	os	pagamentos
de	precatórios	seriam	anulados.58E	o	caos	estaria	criado.

Passo	à	análise	de	aspectos	referentes	às	posturas	individuais	dos	ministros
quanto	 à	modulação	dos	 efeitos	da	decisão,	 que	 compõe,	de	maneira	global,	 a
análise	 acerca	 dos	 perigos	 advindos	 do	 resultado	 da	 decisão	 de	 modulação.
Inicio,	pois,	 pelo	Ministro	Luiz	Fux,	que	apresentou	a	modulação	ao	Plenário.



Na	apresentação	de	seu	voto	no	julgamento	principal	das	ADINs,	afirmou:
Em	 suma,	 parece-me	 que	 esta	 Suprema	 Corte	 não	 pode	 se	 arvorar	 à
condição	de	juiz	da	robustez	do	debate	parlamentar	para	além	das	formas
expressamente	 exigidas	 pela	 Constituição	 Federal.	 No	 que	 excede	 os
limites	constitucionais,	há	que	se	reconhecer	uma	espécie	de	deferência	à
atuação	do	Poder	Legislativo	no	campo	dos	atos	formais	que	se	inserem
no	 processo	 político,	 dotadas	 de	 um	 valor	 intrínseco	 pelo	 batismo
democrático	também	no	que	concerne	à	interpretação	da	Constituição.59

Contudo,	como	veremos	adiante,	parece	que	tal	postura	se	alterou	durante	os
debates.	Com	efeito,	conforme	afirmado,	em	24	de	outubro	de	2013,	o	Ministro
Roberto	 Barroso,	 ao	 propor	 a	 modulação	 dos	 efeitos	 com	 seu	 “modelo	 de
transição”,60	 buscou	 “estabelecer	 um	 regime	 de	 transição,	 um	 regime	 que
permita	aos	entes	devedores	cumprirem	a	determinação	do	Supremo	nos	cinco
anos	da	modulação	[...]”,	registrando:

Penso	 que	 é	 dever	 do	 Supremo	Tribunal	 Federal	 estabelecer	 o	melhor
sistema	de	transição	que	se	possa	conceber,	à	luz	do	material	normativo
e	 técnico,	bem	como	das	 informações	 técnicas	existentes.	E	é	 isso	que
me	proponho	a	fazer,	com	a	seguinte	ressalva:	o	Poder	Legislativo,	ou	o
Poder	Constituinte	Derivado,	ou	Reformador,	pode,	na	hora	que	melhor
lhe	 aprouver,	 restabelecer	 –	 ou	 estabelecer	 –	 um	 novo	 modelo	 de
pagamento	dos	precatórios.	É	por	essa	razão	que	a	proposta	que	eu	estou
fazendo,	a	partir	de	agora,	é	para	viger	a	partir	de	1º	de	janeiro	de	2015,
de	modo	que	o	Congresso	Nacional	terá	um	número	relevante	de	meses
para	 fazer	de	maneira	distinta	ou	exercer	 a	 sua	competência	normativa
nessa	matéria.
Mas,	ao	achar	que	o	Supremo	 tem	o	dever	de	conceber	um	modelo	de
transição,	o	que	me	chama	atenção	é	o	seguinte:	o	Congresso	Nacional
editou	 a	Emenda	Constitucional	 nº	 30	 com	a	 sua	proposta;	 o	Supremo
derrubou.	 O	 Congresso	 Nacional	 voltou	 a	 editar	 uma	 Emenda
Constitucional	 de	 nº	 62	 com	 a	 sua	 nova	 proposta;	 o	 Supremo
derrubou.	Então	eu	acho	que	está	na	hora	de	o	Supremo	dizer	o	que	ele
acha	que	é	possível,	bom	e	adequado	nessa	matéria.61	(grifo	nosso)

Como	vimos	acima,	como	um	dos	argumentos	para	o	“modelo	de	transição”,
o	 Ministro	 Roberto	 Barroso,	 afirmando	 tratar-se	 de	 um	 diálogo	 institucional
entre	 o	 STF	 e	 o	 Congresso	 Nacional,	 sustenta-o	 também	 num	 “fundamento
moral	 relevante”.	 Em	 outro	 momento,	 para	 fundamentar	 seu	 “modelo	 de
transição”,	afirmou:

Penso	 que,	 em	 relação	 aos	 precatórios,	 vigora,	 e	 de	 longa	 data,	 uma
situação	 de	 inconstitucionalidade	 de	 fato.	 Talvez,	 desde	 o	 início	 da
vigência	da	Constituição	de	1988,	exista	a	situação	inconstitucional	de	as
Fazendas	Públicas	não	pagarem	os	precatórios.	O	que	significa	dizer:	de



decisões	judiciais	que	não	são	cumpridas.
Eu	considero	que	há	uma	situação	de	inconstitucionalidade	que	justifica
uma	postura	mais	proativa	do	Poder	Judiciário	e	do	Supremo,	inclusive
pela	 razão	 de	 que	 o	 Poder	 Legislativo,	 ou	 o	 Poder	 Constituinte
Reformador,	 por	 duas	 vezes,	 apresentou	 soluções	 e,	 por	 duas	 vezes,	 o
Supremo	 disse	 que	 não	 estavam	 boas.	 Acho	 que	 é	 uma	 situação
excessivamente	 cômoda,	 nós	 ficarmos	 derrubando	 as	 propostas	 do
Legislativo	 sem	 colocar	 nada	 no	 lugar,	 sendo	 que	 o	 que	 estamos
colocando	no	lugar,	para	vigorar	a	partir	de	janeiro	de	2015,	pode	ser
revisto	 pelo	 Poder	 Legislativo.	 Nós	 estamos	 apenas	 preenchendo	 uma
lacuna,	se	e	enquanto	o	Poder	Legislativo	não	dispuser	a	respeito.	Devo
dizer	que	o	Supremo	Tribunal	Federal	já	fez	isso	diversas	vezes.62(grifo
nosso)

Após	a	defesa	dessa	postura	pelo	Ministro	Roberto	Barroso,	o	Ministro	Luiz
Fux	assim	se	manifestou:

O	que	o	Ministro	Barroso	fez	foi	exatamente	aquilo	que	uma	Corte	tem
de	 fazer	 para	 poder	 construir	 uma	 solução	 judicial.	Eu	 até	me	 recordo
que	 o	 professor	 Fábio	 Konder	 Comparato,	 no	 prefácio	 à	 obra	 de
Friedrich	 Müller	 “Quem	 é	 o	 povo?”,	 faz	 uma	 indagação:	Quem	 mais
contribuiu	para	a	ciência	jurídica?	A	Suprema	Corte	americana	com	a
sua	 criação	 judicial	 ou	 a	 escola	 exegética	 francesa	 que	 dizia	 que	 o
Direito	estava	todo	posto	na	lei?	Efetivamente	a	resposta	indica	que	foi
a	 Suprema	 Corte	 americana.	 Então	 a	 criação	 judicial	 é	 imanente	 à
própria	modulação,	e	as	sentenças	aditivas,	o	Supremo	Tribunal	Federal
está,	digamos	assim,	recorrente	em	prendê-la,	essa	criação	judicial.
Então,	 eu	 queria	 aqui,	 apenas	 testemunhando	 esse	 voto	 do	 Ministro
Roberto	Barroso,	assentar	que	efetivamente	essa	é	uma	postura	exigível
de	 uma	 Corte	 Suprema,	 porque,	 se	 nós	 ficarmos	 com	 deferências
legislativas,	 nós	 não	 poderemos	 nunca	 mais	 declarar	 a
inconstitucionalidade	 de	 lei,	 porque	 teremos	 que	 manter	 sempre,	 na
tripartição,	a	deferência	ao	Poder	Legislativo.	Isso	não	está	valendo	mais
nem	na	Inglaterra,	onde	não	se	previa	o	controle	de	constitucionalidade.
De	 sorte	 que	 eu	 gostaria	 de	 enaltecer	 esse	 trabalho	 do	 Ministro	 Luís
Roberto	 Barroso	 em	 promover	 medidas	 que	 dão	 efetividade	 ao	 que
se	aqui	decidiu,	porque	Vossa	Excelência	gosta	não	só	de	ver	o	que	está
ao	 fundo,	 como	 gosta	 de	 se	 pronunciar	 com	 transparência	 sobre	 tudo
aquilo	que	Vossa	Excelência	está	convencido.	E	eu	aprendi	muito	bem
isso	com	Vossa	Excelência.	Vossa	Excelência	pode	 ter	absoluta	certeza
de	que	tem	muita	gente	apostando	que,	até	2018,	não	vai	acontecer	nada
e,	efetivamente,	não	 teremos	nenhum	meio	de	realização	dessa	solução
prestada	 pela	 Corte	maior	 do	 país,	 que	 vai	 se	 transformar	 numa	mera
divagação	acadêmica.63



Sobre	 tal	ponto,	o	Ministro	Joaquim	Barbosa	disse	“Eu	não	 tenho	posição,
de	princípio,	 contrária	à	criação	 judicial,	mas	desde	que	ela	 seja	minimalista	e
absolutamente	 incontornável”.64	 E	 o	 Ministro	 Teori	 Zavascki,	 divergindo	 do
Ministro	Roberto	Barroso,	 se	manifestou	no	 sentido	de	 que	 a	modulação	deve
restringir-se	ao	alcance	temporal	da	decisão	proferida	(referenciando-se	ao	voto
do	Relator	Ministro	Ayres	Britto),	afirmando:

No	 meu	 entender,	 sua	 Excelência	 diz	 que	 três	 delas	 não	 constituíram
propriamente	um	novo	marco	normativo,	apenas	a	última,	mas	no	meu
entender	sim,	até	porque	a	proposta	é	de	transformar	algumas	faculdades
em	obrigações,	 isso	por	 si	 só	 já	 importa	uma	 transformação	normativa
importante.	 De	 qualquer	 modo,	 me	 parece	 que	 a	 modulação	 não
comporta	inovação	no	plano	normativo.65

Acompanhou,	portanto,	o	voto	do	Ministro	Luiz	Fux,	mas	não	as	propostas
do	Ministro	Roberto	Barroso.

O	 Ministro	 Marco	 Aurélio,	 frente	 a	 diversos	 outros	 pontos	 na	 discussão
quanto	à	modulação	de	efeitos,	não	apenas	ligados	aos	que	o	Ministro	Roberto
Barroso	 assumidamente	 reconheceu	 como	 “inovação	 normativa”,	 fez	 diversas
observações	quanto	à	impossibilidade	do	STF	funcionar	como	o	que	denominou
“legislador	positivo”.66	Consequência	esta	que	 teve	contra-argumento	direto	do
Ministro	Luiz	Fux	nesses	trechos:

[...]	 é	 tradição	 aqui	 do	 Supremo	Tribunal	 Federal	 –	 até	 porque	 depois
daqui	 não	 sei	 para	 onde	 se	 vai	 –	 a	 adoção,	 nas	 declarações	 de
inconstitucionalidade,	de	decisões	aditivas.	Essa	postura	minimalista	de
que	o	Supremo	Tribunal	Federal	não	pode,	de	forma	alguma,	acrescentar
como	 legislador	 positivo,	data	maxima	venia,	 pelo	menos,	 na	melhor
referência	que	eu	tenho,	o	Ministro	Gilmar	Mendes	destaca,	na	sua	obra
sobre	 o	 controle	 da	 constitucionalidade,	 as	 inúmeras	 espécies	 de
sentenças	 aditivas,	 demolitórias,	 e	 sentenças	de	várias	 espécies.	Então,
como	Vossa	Excelência	destacou,	se	nós	temos	que	dar	a	última	palavra,
e	 temos	 que	 dar	 uma	 solução	 que	 não	 reflita	 apenas	 uma	 divagação
literária,	 acadêmica,	 tem	 que	 ser	 um	 resultado,	 jurisprudência	 de
resultado,	 Vossa	 Excelência	 está	 sugerindo,	 dentro	 do	 prisma	 da
legalidade,	aquilo	que	é	possível	fazer	dentro	do	arsenal	jurídico	que	nós
dispomos.	De	sorte	que	eu	vou	ouvir,	como	o	Ministro	Gilmar	sugeriu.
O	 SENHOR	 MINISTRO	 MARCO	 AURÉLIO	 –	 Que	 o	 Congresso	 o
faça,	 porque	 não	 somos	 legisladores	 positivos,	 sob	 pena	 de	 reinar	 a
babel.	 Não	 sei	 o	 que	 poderá	 ocorrer	 em	 termos	 de	 bumerangue,
considerada	reação	do	Poder	Legislativo.
O	SENHOR	MINISTRO	LUIZ	FUX	(RELATOR)	–	O	legislador	já	fez
duas	vezes.	Declaramos	inconstitucional	duas	vezes.67	(grifo	nosso)



E,	continuando	com	os	debates,	ainda	quanto	à	discussão	da	modulação:
O	 SENHOR	 MINISTRO	 LUÍS	 ROBERTO	 BARROSO	 –	 Vossa
Excelência	precisa	ouvir!	E,	depois,	permitia	que	os	outros	50%	fossem
utilizados	fora	de	ordem	cronológica,	em	negociação	mano	a	mano	com
o	particular,	inclusive	em	função	do	valor.	Então,	Vossa	Excelência	pode
imaginar	os	abusos	que	surgiam.
O	SENHOR	MINISTRO	MARCO	AURÉLIO	 –	Não	 estaria	 longe	 de
endossar	 esse	 enfoque,	 caso	 a	 cadeira	 ocupada	 fosse	 uma	 cadeira	 da
Câmara	ou	do	Senado	da	República.
O	 SENHOR	MINISTRO	 LUÍS	 ROBERTO	 BARROSO	 –	 Não,	 Vossa
Excelência	já	disse	isso.	Eu	já	entendi.
O	SENHOR	MINISTRO	MARCO	AURÉLIO	–	Estamos	no	Supremo.68

Quanto	ao	debate	acerca	da	modulação	dos	efeitos,	inicialmente	a	partir	do
voto	 do	Ministro	 Luiz	 Fux,	 devemos	 nos	 atentar	 para	 limites	 ao	 exercício	 da
jurisdição	 constitucional.	 Apesar	 de	 complexa,	 é	 necessário	 que	 a	 decisão	 do
STF,	sobre	a	 inconstitucionalidade	proferida,	não	represente	uma	nova	EC.	Por
óbvio,	ao	utilizar	a	jurisdição	constitucional	para	a	não	aplicação	do	dispositivo
normativo,	é	possível	a	utilização	da	interpretação	conforme	ou	nulidade	parcial
sem	redução	do	texto	(mesmo	que,	a	princípio,	inexistente	nesse	caso),	contudo,
tratam-se	de	pontos	centrais	de	discussão	sobre	a	inconstitucionalidade,	e	não,	da
“modulação”	 dos	 efeitos	 da	 decisão	 proferida.	 Devemos	 nos	 atentar	 que	 a
modulação,	assim	como	afirmado	pelo	Ministro	Teori	Zavascki,	deve	restringir-
se	à	análise	dos	efeitos	temporais	da	declaração	de	inconstitucionalidade,	como
um	“tempo	de	sobrevida”,	não	havendo	espaço	para	inovação	normativa.69

Nesse	 contexto,	 quanto	 ao	 exercício	 da	 função	 jurisdicional,	 caso
relembremos	a	experiência	pós-1789	e	a	 ideia	da	“vontade	geral”,	 a	edição	do
Direito	 encontrava-se	 restrita	 ao	 Legislativo,	 sem	 interferência	 (separação	 dos
poderes),	e	sem	atribuição	de	qualquer	papel	(cri)ativo	aos	juízes.70	Entretanto,	o
estabelecimento	 desse	 determinado	 núcleo	 do	 sistema	 jurídico-político,
inicialmente	nestes	moldes	quando	do	 chamado	Estado	Legislativo,	 sofreu	 seu
primeiro	deslocamento	quando	da	construção	das	peculiaridades	de	um	Estado
Social:	 do	 Legislativo	 para	 o	 Executivo,	 e,	 neste	 novo	 modelo	 do	 Estado
Democrático	 de	 Direito,	 diante	 da	 constitucionalização	 e	 concretização	 dos
direitos	 fundamentais,	 sofreu	 seu	 segundo	 deslocamento:	 do	 Executivo	 para	 o
Judiciário.71

Como	 resultado	 do	 requisito/característica	 da	 “garantia	 jurisdicional	 da
Constituição”	 rumo	 a	 uma	 Constituição	 invasora,	 entregamos	 ao	 Judiciário
novas	 tarefas,	 e,	 como	 registra	 Alexy,72	 toda	 jurisdição	 constitucional	 carrega
consigo	 o	 risco	 de	 um	 paternalismo	 que	 é	 incompatível	 com	 a	 ideia	 de



autodeterminação	democrática.	Tal	 situação,	 ao	afastar	o	 judicial	self-restraint,
transmite	 a	 este	 novo	 modelo	 –	 nos	 moldes	 das	 perspectivas
neoconstitucionalistas	–	além	de	uma	invasão	da	Constituição,	uma	impregnação
judicialista.73	Assim,	ao	defendermos	uma	constitucionalização	do	ordenamento
jurídico,	condicionando	o	exercício	de	todos	os	poderes,	entregamos	aos	juízes,
diante	da	típica	função	ultima	ratio	de	 julgamento	de	pretensões	jurídicas,	esse
protagonismo	no	cenário	 jurídico-político.	E	dessa	 impregnação,	especialmente
considerada	 sobre	 os	 demais	 Poderes,	 demonstra-se	 a	 necessidade	 de	 um
rigoroso	controle	das	decisões	judiciais	e	de	quem	serão	tais	julgadores.

Da	perspectiva	teórica	a	possíveis	referenciais	empíricos,	esse	protagonismo
também	 se	 desenvolve	 a	 partir	 da	 constatação	 da	 “retração	 do	 sistema
representativo	 e	 de	 sua	 incapacidade	 de	 cumprir	 as	 promessas	 de	 justiça	 e
igualdade,	 inerentes	 ao	 ideal	 democrático	 e	 incorporadas	 nas	 constituições
contemporâneas”.74	 Nascendo,	 então,	 nas	 palavras	 críticas	 de	 Garapon,75	 o
judiciário	como	“guardião	de	promessas”.

Em	complemento	 à	 visão	de	Garapon,	 registra-se	 a	 posição	de	Maus76	 e	 o
desenvolvimento	 de	 seu	 trabalho	 a	 respeito	 de	 que	 a	 expansão	 pós-45	 do
controle	 normativo	 protagonizado	 pelo	 Poder	 Judiciário,	 analisada	 a	 partir	 do
conceito	 psicanalítico	 de	 imago	 paterna,	 projeta-se	 na	 função	 de	 moralidade
pública	 exercida	 pelo	 modelo	 judicial	 de	 decisão.77	 E,	 ainda	 nesse	 contexto,
especificamente	no	âmbito	brasileiro,	 a	Constituição	de	1988	nasce	no	cenário
jurídico	 construindo	 um	 novo	 modelo	 de	 jurisdição	 constitucional,	 dotada	 de
enorme	 ambição	 e	 transferindo	 muito	 desse	 fortalecimento	 ao	 STF.	 Esse
fenômeno	 é	 denominado	 por	 Vieira78	 por	 Supremocracia,	 e	 tal	 termo	 finca-se
num	duplo	 sentido:	 autoridade	 suprema	dentro	do	 Judiciário	e	a	construção	de
institutos	 jurídicos	 para	 certa	 verticalização	 e	 vinculação	 de	 posicionamentos;
expansão	da	autoridade	em	detrimento	dos	demais	Poderes,	ocupando	o	centro
do	debate	político	numa	tarefa	ímpar	de	guardião	de	extenso	rol	de	dispositivos
constitucionais.79

Decorrente	da	construção	desse	raciocínio	advêm	inúmeras	críticas	frente	a
um	 dos	 pilares	 deste	 novo	 modelo	 jurídico-político:	 a	 Democracia.	 Pois	 essa
ampliação	 do	 Judiciário	 vem	 escondendo	 dois	 fenômenos	 os	 quais,	 apesar	 de
contraditórios	 entre	 si,	 produzem	efeitos	 convergentes:	 um,	 o	 enfraquecimento
do	Estado	(sob	a	pressão	do	mercado),	outro,	“o	desmoronamento	simbólico	do
homem	e	da	sociedade	democráticos”.80

Se	 analisarmos	 a	 observação	 de	 Garapon,81	 de	 que	 a	 partir	 desse	 alcance
geral	do	Judiciário,	produz-se,	portanto,	uma	nova	sensibilidade	traduzida	numa
demanda	 moral,	 tornando-se	 o	 Judiciário	 numa	 instância	 que	 tenha	 por
atribuição	 a	 definição	 do	 bem	 e	 do	 mal,	 bem	 como,	 que	 fixe	 a	 injustiça	 na
memória	 coletiva,	 ou	 seja:	 no	 “guardião	 da	 moral	 pública”,	 representando	 a



“consciência	moral	da	vida	social,	política	e	econômica”.
Como	sabido,	a	expansão/fortalecimento	da	jurisdição	vem	proporcionando

inúmeros	 debates	 sobre	 diversos	 temas,	 dentre	 eles,	 a	 divergência	 entre
substancialistas	 vs.	 procedimentalistas,	 a	 relação	 entre	 a	 jurisdição	 e	 a
Democracia,	 o	 ativismo	 judicial	 e	 a	 judicialização	 da	 política,	 dentre	 outros.
Sobre	 este	 último,	 cumpre	 registrar	 a	 diferenciação	 entre	 judicialização	 da
política	 e	 ativismo	 judicial.	 A	 primeira	 consiste	 num	 fenômeno	 inexorável	 e
contingencial,	 decorrente	 de	 condições	 sociopolíticas	 e	 que	 resulta	 da
interferência	do	Judiciário	na	deficiência	dos	outros	dois	Poderes.	Já	o	segundo
trata-se	 de	 uma	 “corrupção”	 da	 relação	 entre	 os	 Poderes,	 havendo	 uma
extrapolação	dos	limites	de	atuação	do	Judiciário,	utilizando-se	de	uma	decisão
tomada	a	partir	de	critérios	não	jurídicos.

Reconheço	 que	 o	 ativismo	 judicial	 é	 sempre	 danoso	 à	Democracia,	 já	 que
decorre	de	comportamentos	e	visões	pessoais	dos	intérpretes-julgadores.	Liga-se,
sempre,	 à	 resposta	que	o	 Judiciário	oferece	 à	questão	objeto	de	 judicialização,
sendo	que	a	vontade	do	julgador	substitui	o	debate	político	(seja	para	realizar	um
pretenso	 “avanço”,	 seja	 para	manter	 o	 status	 quo).	 Não	 por	 acaso,	 é	 possível
reconhecermos	 certa	 convergência	 entre	 Dworkin,	 a	 peculiar	 proposta	 de
Habermas,	 e	 o	 paradigma	 hermenêutico	 utilizado,	 no	 que	 tange	 ao	 combate	 a
ativismos	e	discricionariedades,	e	à	busca	da	resposta	correta.

Em	 conclusão	 às	 ideias	 expostas	 acerca	 de	 argumentos	 individuais	 no
julgamento	 das	 ADINs	 4.357	 e	 4.425	 (“técnicas	 interpretativas”	 superadas;
princípios	 sendo	 tratados	 como	 sinônimo	 de	 valores;	 utilização	 da	 Moral	 de
forma	 corretiva	 ao	 Direito;	 raciocínios	 teleológicos);	 aos	 aspectos	 processuais
envolvendo	a	modulação	de	efeitos	(decisão	monocrática;	excessivo	prazo	para
apresentação	 ao	 Plenário;	 descumprimento	 da	 legislação	 pertinente),	 e	 às
proposições	 de	 “transição”	 que	 superam	 o	 instituto	 da	modulação	 e	 defendem
uma	 “postura	 proativa”	 do	 Poder	 Judiciário	 (em	 outros	 termos,	 ativismos
judiciais),	 permito-me	 concluir	 com	 uma	 célebre	 frase	 de	 Kenneth	 C.	 Davis:
“Where	 law	 ends,	 discretion	 begins,	 and	 the	 exercise	 of	 discretion	 may	 mean
either	beneficence	or	tyranny,	either	justice	or	injustice,	either	reasonableness	or
arbitrariness”.82

1Tendo	como	Requerentes:	Conselho	Federal	da	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil	(CFOAB),	Associação
dos	 Magistrados	 Brasileiros	 (AMB),	 Associação	 dos	 Membros	 do	 Ministério	 Público	 (Conamp),
Associação	Nacional	dos	Servidores	do	Poder	Judiciário	(ANSJ),	Confederação	Nacional	dos	Servidores
Públicos	(CNSP)	e	Associação	Nacional	dos	Procuradores	do	Trabalho	(ANPT).
2Tendo	como	Requerente	a	Confederação	Nacional	da	Indústria	(CNI).



3Em	16/6/2011,	tivemos	decisão	do	STF	determinando	a	chamada	para	julgamento	conjunto	das	ADINs
4.357,	4.372,	4.400	e	4.425.	Sobre	ADIN	4.372,	proposta	em	22/1/2010,	pela	Associação	Nacional	dos
Magistrados	Estaduais	(Anamages),	requeria	o	reconhecimento	da	inconstitucionalidade	formal	de	toda
a	EC	62/09,	e	material	de	diversos	dispositivos	(§§	2º,	9º,	10º	e	12º	do	art.	100	da	Constituição,	e	os	§§
1º,	2º,	6º,	7º,	8º,	9º	e	16º	do	art.	97	do	Ato	das	Disposições	Constitucionais	Transitórias	(ADCT)),	e	a
ADIN	4.400,	proposta	em	25/3/2010,	pela	Associação	Nacional	dos	Magistrados	da	Justiça	do	Trabalho
(Anamatra),	buscava	o	reconhecimento	da	inconstitucionalidade	material	do	art.	97	do	ADCT,	e	dos	§§
9º,	10º,	12º	e	15º	do	art.	100	da	CF,	ambas	sob	a	relatoria	do	Min.	Ayres	Britto.	Apesar	do	Relator	votar
pela	procedência	parcial	(em	6/10/2011),	o	STF,	retomando	o	julgamento	em	6/3/2013,	após	voto-vista
do	 Ministro	 Luiz	 Fux,	 julgou	 extintas	 as	 ADIN	 4.372	 e	 4.400,	 ambas	 por	 ilegitimidade	 ativa	 dos
requerentes	 (a	 primeira,	 Anamages,	 e	 a	 segunda,	 Anamatra).	 Registre-se,	 por	 fim,	 que	 quanto	 à
Anamatra	(ADIN	4.400)	o	voto-vista	do	Min.	Luiz	Fux	reconhecia	sua	pertinência	temática	(por	atacar	a
inconstitucionalidade	do	§	4º	do	art.	97	do	ADCT),	ficando	vencido	nesse	ponto.
4Redação	proposta	pela	EC	62/09:	“Até	que	seja	editada	a	lei	complementar	de	que	trata	o	§	15	do	art.
100	da	Constituição	Federal,	os	Estados,	o	Distrito	Federal	e	os	Municípios	que,	na	data	de	publicação
desta	Emenda	Constitucional,	 estejam	em	mora	na	quitação	de	precatórios	vencidos,	 relativos	às	 suas
administrações	direta	e	indireta,	inclusive	os	emitidos	durante	o	período	de	vigência	do	regime	especial
instituído	por	este	artigo,	farão	esses	pagamentos	de	acordo	com	as	normas	a	seguir	estabelecidas,	sendo
inaplicável	o	disposto	no	art.	100	desta	Constituição	Federal,	exceto	em	seus	§§	2º,	3º,	9º,	10,	11,	12,	13
e	14,	e	sem	prejuízo	dos	acordos	de	juízos	conciliatórios	já	formalizados	na	data	de	promulgação	desta
Emenda	Constitucional”.
5Redação	proposta	pela	EC	62/09,	ao	art.	97,	§	2º:	“Para	saldar	os	precatórios,	vencidos	e	a	vencer,	pelo
regime	especial,	os	Estados,	o	Distrito	Federal	e	os	Municípios	devedores	depositarão	mensalmente,	em
conta	 especial	 criada	 para	 tal	 fim,	 1/12	 (um	 doze	 avos)	 do	 valor	 calculado	 percentualmente	 sobre	 as
respectivas	receitas	correntes	líquidas,	apuradas	no	segundo	mês	anterior	ao	mês	de	pagamento,	sendo
que	esse	percentual,	calculado	no	momento	de	opção	pelo	regime	e	mantido	fixo	até	o	final	do	prazo	a
que	se	refere	o	§	14	deste	artigo,	será:	I	–	para	os	Estados	e	para	o	Distrito	Federal:	a)	de,	no	mínimo,
1,5%	 (um	 inteiro	 e	 cinco	 décimos	 por	 cento),	 para	 os	Estados	 das	 regiões	Norte,	Nordeste	 e	Centro-
Oeste,	além	do	Distrito	Federal,	ou	cujo	estoque	de	precatórios	pendentes	das	suas	administrações	direta
e	indireta	corresponder	a	até	35%	(trinta	e	cinco	por	cento)	do	total	da	receita	corrente	líquida;	b)	de,	no
mínimo,	 2%	 (dois	 por	 cento),	 para	 os	Estados	das	 regiões	Sul	 e	Sudeste,	 cujo	 estoque	de	precatórios
pendentes	das	suas	administrações	direta	e	indireta	corresponder	a	mais	de	35%	(trinta	e	cinco	por	cento)
da	receita	corrente	líquida;	II	–	para	Municípios:	a)	de,	no	mínimo,	1%	(um	por	cento),	para	Municípios
das	 regiões	 Norte,	 Nordeste	 e	 Centro-Oeste,	 ou	 cujo	 estoque	 de	 precatórios	 pendentes	 das	 suas
administrações	 direta	 e	 indireta	 corresponder	 a	 até	 35%	 (trinta	 e	 cinco	 por	 cento)	 da	 receita	 corrente
líquida;	b)	de,	no	mínimo,	1,5%	(um	inteiro	e	cinco	décimos	por	cento),	para	Municípios	das	regiões	Sul
e	Sudeste,	cujo	estoque	de	precatórios	pendentes	das	suas	administrações	direta	e	indireta	corresponder	a
mais	de	35%	(trinta	e	cinco	por	cento)	da	receita	corrente	líquida.”	E:	“§	6º	Pelo	menos	50%	(cinquenta
por	 cento)	 dos	 recursos	 de	 que	 tratam	 os	 §§	 1º	 e	 2º	 deste	 artigo	 serão	 utilizados	 para	 pagamento	 de
precatórios	em	ordem	cronológica	de	apresentação,	respeitadas	as	preferências	definidas	no	§	1º,	para	os



requisitórios	do	mesmo	ano	e	no	§	2º	do	art.	100,	para	requisitórios	de	todos	os	anos”.
6Tratam-se	dos	pedidos	realizados	na	Ação	Direta	de	Inconstitucionalidade	4.357,	os	quais	englobam,
também,	os	realizados	pela	outra	Ação	Direta	de	Inconstitucionalidade	julgada	(4.425).
7Art.	5º,	LIV:	“ninguém	será	privado	da	liberdade	ou	de	seus	bens	sem	o	devido	processo	legal”.	Art.	60,
§	 2º:	 “A	 proposta	 será	 discutida	 e	 votada	 em	 cada	 Casa	 do	 Congresso	 Nacional,	 em	 dois	 turnos,
considerando-se	aprovada	se	obtiver,	em	ambos,	três	quintos	dos	votos	dos	respectivos	membros”.
8Art.	362.	O	interstício	entre	o	primeiro	e	o	segundo	turno	será	de,	no	mínimo,	cinco	dias	úteis.
9Cf.	Petição	Inicial	da	ADIN	4.357,	p.	4/5.
10Cf.	Petição	Inicial	da	ADIN	4.357,	p.	18.
11Considerando-se	os	argumentos	principais	desenvolvidos,	devido	à	extensão	da	matéria	e	o	limite	de
espaço	aqui	presente.
12Por	permitir	a	compensação	com	débitos	não	do	atual	credor	do	precatório,	mas	com	aqueles	relativos
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Capítulo	22
A	NOVA	PERSPECTIVA	DO	STF	SOBRE	O

CONTROLE	DIFUSO:	A	RECLAMAÇÃO	4.335

1.	 RESUMO	DO	CASO
Por	 vezes,	 casos	 sem	 maior	 repercussão	 acabam	 gerando	 profundas

alterações	 na	 jurisprudência.	 Foi	 o	 caso	 da	 Reclamação	 4.335,	 originária	 do
Estado	do	Acre,	que	 teve	como	objeto	de	discussão	questões	 relevantes	para	o
estado	da	 arte	 da	dogmática	 constitucional	 brasileira,	 com	destaque	 à	mutação
constitucional	 e	 à	 (im)possível	 equiparação	 dos	 efeitos	 da	 jurisdição
constitucional	 no	 controle	 difuso	 de	 constitucionalidade	 com	 os	 do	 controle
concentrado.

Nesta	 reclamação,	 a	 Defensoria	 Pública	 do	 Estado	 do	 Acre	 alegou	 o
desrespeito	 à	 autoridade	 de	 decisão	 do	 STF,	 pela	 aplicação,	 por	 parte	 de
autoridade	 judicante	da	Vara	de	Execuções	Penais	da	Comarca	de	Rio	Branco,
do	art.	2º,	§	1º	da	Lei	8072/90	(Lei	dos	Crimes	Hediondos)	que	determinava	a
impossibilidade	 de	 progressão	 do	 regime	 de	 cumprimento	 da	 pena.	 A
controvérsia	 surgiu	 exatamente	 porque	 o	 artigo	 supra	 fora	 declarado
inconstitucional	 em	 sede	 de	 controle	 difuso	 pelo	 STF	 no	 HC	 82959-SP,	 de
relatoria	do	Ministro	Marco	Aurélio.

Em	sua	defesa,	a	autoridade	judiciária	argumentou	que	não	haveria	decisão	a
ter	sua	autoridade	protegida,	requisito	este	essencial	à	reclamação,	uma	vez	que:
1)	 seria	da	competência	estrita	da	vara	de	execuções	penais	a	determinação	da
progressão	de	regime;	2)	a	decisão	do	STF	foi	proferida	por	meio	de	mecanismo
de	 jurisdição	 constitucional	 com	 efeitos	 imediatos	 apenas	 com	 caráter	 inter
partes,	ocasião	em	que	o	efeito	erga	omnes	somente	poderia	ser	atribuído	através
da	 remessa	 da	 decisão	 ao	 Senado	 Federal,	 que	 determinaria	 a	 suspensão	 do
dispositivo	 legal;	 3)	 não	 havia	 decisão	 do	 STF	 em	 favor	 da	 determinação	 da
progressão	do	regime	prisional	dos	interessados.

A	questão	envolve,	como	se	pode	observar,	aspectos	fundamentais	acerca	do
controle	 de	 constitucionalidade	 no	 Brasil,	 caracterizado,	 em	 tese,	 pela
coexistência	dos	modelos	concentrado	(objetivo)	e	difuso	(concreto).

2.	 A	DECISÃO



O	relator,	Ministro	Gilmar	Mendes,	afirmou	que	a	suspensão	da	execução	da
lei	 pelo	 Senado	 Federal	 foi	 o	 modo	 que	 o	 constituinte	 adotou	 para	 conferir
eficácia	 erga	 omnes	 às	 decisões	 incidentais	 da	 Suprema	 Corte.	 Segundo	 o
relator,	a	única	razão	plausível	da	existência	do	instituto	da	suspensão	de	lei	pelo
Senado	 seria	 de	 índole	 histórica.	 Assim,	 defendeu	 que	 a	 exigência	 de	 que	 a
eficácia	da	declaração	de	inconstitucionalidade	proferida	pelo	Supremo	Tribunal
Federal	dependa	de	uma	decisão	do	Senado	Federal	havia	perdido	grande	parte
do	 seu	 significado	 com	 a	 consolidação	 do	 controle	 objetivo	 (se	 preferível,
podemos	chamá-lo	também	de	abstrato)	de	regras	e	princípios	(textos	jurídicos)
na	Constituição	Federal	de	88.	O	que	pode	ser	visto	com	a	ampliação	do	rol	de
legitimados	 a	 provocar	 o	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 por	 meio	 de	 controle
concentrado	de	constitucionalidade	e	também	com	o	aumento	dos	tipos	de	ações,
o	que	aparentou	um	certo	ofuscamento	do	controle	concreto.

Para	o	relator,	diante	da	natureza	idêntica	do	controle	de	constitucionalidade,
seja	 quanto	 às	 suas	 finalidades	 ou	 em	 relação	 aos	 procedimentos	 comuns
dominantes	para	ambos	os	modelos,	não	mais	seria	 legítima	a	distinção	quanto
aos	efeitos	das	decisões	proferidas	no	controle	direto	e	no	controle	incidental.

O	 cerne	 da	 questão,	 então,	 tornou-se	 o	 modo	 jurídico	 de	 legitimar	 essa
mudança	de	perspectiva.	O	Ministro	entendeu	que	seria	o	caso	de	uma	mutação
constitucional	 em	 razão	 da	 completa	 reformulação	 do	 sistema	 jurídico	 (sic)	 e,
consequentemente,	de	uma	nova	compreensão	(não	apenas	compreensão	em	um
sentido	interpretativo	–	refere	o	Relator	–	mas	uma	real	reformulação	da	fórmula
legal)	que	se	conferiu	à	regra	do	art.	52,	X,	da	Constituição	de	1988.

Isto	é,	se	o	Supremo	Tribunal	Federal,	em	sede	de	controle	incidental,	chegar
à	conclusão,	de	modo	definitivo,	de	que	a	lei	é	inconstitucional,	essa	decisão	já
teria	efeitos	gerais,	fazendo-se	a	comunicação	ao	Senado	Federal	para	que	esse
cumpra	 papel	 puramente	 declaratório.	 Deste	 modo,	 não	 seria	 a	 decisão	 do
Senado	que	confere	eficácia	geral	ao	julgamento	do	Supremo,	por	não	se	tratar
de	 uma	 decisão	 substantiva,	 apenas	 de	 um	 dever	 de	 publicação.	 A	 própria
decisão	da	Corte	já	conteria	essa	força	normativa.

O	Ministro	Eros	Grau	pronunciou-se	em	apoio	à	 tese	de	que	 teria	ocorrido
uma	mutação	do	texto	constitucional,	em	virtude	de	uma	reviravolta	da	tradição
jurídica	institucional	do	País.	Mencionou	a	conexão	entre	a	natureza	do	Direito	–
e	do	processo	de	decidir	o	Direito	–	com	o	mito	–	e	o	processo	de	se	transmitir	a
história	do	mito	–,	no	 sentido	de	que	decidir	o	Direito,	 como	contar	um	conto
mitológico,	 é	 um	 processo	 não	 de	 pura	 reprodução	 de	 sentido,	 como	 seria	 o
processo	 de	 leitura	 de	 um	 discurso	 já	 preparado,	 por	 exemplo,	 mas	 de	 uma
construção	 de	 sentido,	 de	 constante	 adequação	 interpretativa	 entre	 o	 texto
(evento	mitológico)	com	a	realidade	do	contexto.

Por	 isso,	 entendeu	 o	 Ministro	 que	 haveria	 sim	 de	 se	 considerar	 a



possibilidade	de	uma	 readaptação	 interpretativa	do	próprio	 texto	constitucional
em	 sua	 substância,	 isso	 desde	 que	 respeitados	 os	 limites	 do	 antigo	 texto,	 e	 da
própria	coerência	do	ordenamento.

Foi	 suscitada	 divergência	 por	 meio	 dos	 votos	 dos	 ministros	 Joaquim
Barbosa,	Sepúlveda	Pertence	e	Ricardo	Lewandovski	–	que	realizou	um	pedido
de	vista	cujos	efeitos	de	suspensão	do	processo	duraram	até	o	ano	de	2013.	Em
síntese,	 os	 ministros	 discordantes	 argumentavam	 que	 a	 tese	 da	 mutação
constitucional	era	uma	afronta	à	autoridade	do	poder	do	Congresso	Nacional	e
do	próprio	poder	constituinte	originário.1

Relevante	destacar	que	houve	um	acontecimento	 importante	para	o	 enredo
desse	 julgamento.	 Após	 o	 pedido	 de	 vista	 do	Ministro	 Ricardo	 Lewandovski,
sobreveio	 a	 edição	 da	 Súmula	Vinculante	 26,	 determinando	 que	 os	 juízes	 das
varas	de	execução	penal	deveriam	observar	a	inconstitucionalidade	do	art.	2º	da
Lei	de	Crimes	Hediondos,	que	proibia	a	progressão	de	 regime.	A	edição	dessa
súmula	acabou	sendo	determinante	para	o	resultado	final	do	julgamento.

O	 voto	 do	 Ministro	 Teori	 Zavascki	 foi	 fundamento	 da	 decisão	 final	 do
plenário.	Partindo	da	premissa	de	que,	embora	o	Senado	Federal	ainda	possua	a
prerrogativa	 de	 dar	 eficácia	 erga	 omnes	 aos	 julgamentos	 do	 STF	 em	 sede	 de
controle	 difuso	 de	 constitucionalidade,	 o	 Ministro	 identificou	 que	 tanto	 a
jurisprudência	 quanto	 a	 própria	 legislação	 desenvolveram	 outros	 tipos	 de
mecanismos	para	tornar	vinculante	a	decisão	proferida	pela	corte	constitucional
no	exercício	de	 suas	 competências.	Como	exemplo,	 tratando-se	de	decisão	 em
sede	 de	 controle	 difuso	 de	 constitucionalidade,	 citou	 a	 atribuição	 de	 efeitos
expansivos	às	decisões	que	acabariam	repercutindo,	de	uma	forma	ou	de	outra,
em	 futuras	 decisões.	Além	disso,	 também	houve	 referência	 às	 ações	 coletivas,
como	o	mandado	de	segurança	coletivo,	as	ações	civis	públicas	e	os	mandados
de	injunção,	nas	quais	os	autores	atuam	em	nome	próprio	pela	defesa	de	direitos
difusos	e	transindividuais,	no	sentido	de	que	a	eficácia	da	decisão,	nesses	casos,
transcenderia	as	partes	da	relação	processual.	As	sentenças,	aqui,	teriam	a	função
de	preencher	a	omissão	do	legislador.	Seria,	portanto,	de	sua	essência,	um	caráter
expansivo.

Ademais,	o	voto	menciona	a	guinada	do	nosso	modelo	de	civil	law	para	um
modelo	misto	 com	 elementos	 da	 common	 law.	 Notadamente,	 nesse	 sentido,	 o
surgimento	de	mecanismos	como	as	súmulas	vinculantes,	mudanças	legislativas
internas,	 tanto	 em	 caráter	 processual	 quanto	 em	 sede	 de	 leis	 complementares,
demonstram	 a	 tentativa	 do	 sistema	 de	 conferir	 especial	 força	 expansiva	 às
decisões	 do	 STF	 e	 do	 STJ,	 tornando	 concreta	 e	 objetiva	 a	 sua	 aplicação	 aos
casos	pendentes	de	julgamento.

O	Ministro	entendeu	que,	se	fosse	considerada	apenas	a	situação	jurídica	a
partir	 da	 data	 de	 sua	 propositura,	 a	 Reclamação	 não	 seria	 cabível,	 devido	 à



ilegitimidade	 da	 parte.	 Ocorre	 que,	 no	 curso	 do	 seu	 julgamento,	 foi	 editada	 a
Súmula	Vinculante	26,	que	entendeu	o	art.	2º	da	Lei	de	Crimes	Hediondos	como
inconstitucional	 (motivo	 pelo	 qual	 foi	 proposta	 a	 Reclamação).	 Assim,	 não
haveria	 porque	 se	 fazer	 demais	 discussões,	 senão	 apenas	 deferir	 o	 pedido.
Acompanharam	o	Ministro	Teori	os	ministros	Celso	de	Mello,	Roberto	Barroso	e
a	 Ministra	 Rosa	 Weber.	 Os	 ministros	 Sepúlveda	 Pertence,	 Joaquim	 Barbosa,
Ricardo	Lewandowski	e	Marco	Aurélio	não	conheceram	a	Reclamação,	porém,
de	ofício,	concederam	habeas	corpus	para	que	os	dez	condenados	tivessem	seus
pedidos	 de	 progressão	 do	 regime	 individualmente	 analisados	 pelo	 juízo
competente.	Os	votos	dos	ministros	relatores	Gilmar	Mendes	e	Eros	Grau	foram
no	 sentido	 da	 procedência	 da	 Reclamação.	 Para	 ambos,	 conforme	 exposto
anteriormente,	 a	 regra	 constitucional	 do	 art.	 52,	 inciso	 X	 tem	 efeito	 de
publicidade,	uma	vez	que	as	decisões	da	Corte	sobre	a	inconstitucionalidade	de
leis	 têm	 eficácia	 normativa	per	se,	mesmo	 que	 tomadas	 em	 ações	 de	 controle
difuso.	A	Ministra	Cármen	Lúcia	 esteve	 ausente	 deste	 julgamento,	 pois	 estava
em	 viagem	 oficial.	 Os	 ministros	 Luiz	 Fux	 e	 Dias	 Toffoli,	 que	 sucederam	 os
ministros	Eros	Grau	e	Sepúlveda	Pertence,	não	participaram	da	votação.

3.	 ANÁLISE
Conforme	 explicitado	 durante	 o	 relato	 da	 decisão	 e	 seus	 elementos,	 é

possível	indentificar	três	posicionamentos	gerais.	O	primeiro,	posto	em	um	polo
extremo	da	discussão,	introduzido	pelo	Ministro	Gilmar	Mendes,	defendia	a	tese
da	Mutação	Constitucional	 do	 inciso	X	 do	 art.	 52	 da	CF/88.	No	 polo	 oposto,
negando	de	forma	absoluta	a	tese	da	mutação,	tem-se	a	compreensão	de	que	os
efeitos	 erga	 omnes	 da	 decisão	 definitiva	 do	 STF	 tomada	 em	 sede	 de	 controle
difuso,	em	razão	da	total	eficácia	do	referido	artigo	–	sem	a	alteração	substancial
do	 seu	conteúdo	–	está	condicionada	a	comunicação	ao	Senado,	bem	como	da
sua	decisão	política	no	sentido	da	suspensão	dos	efeitos	do	dispositivo	maculado
como	 inconstitucional	de	 forma	 incidental	pelo	 tribunal.	Entre	esta	polarização
tem-se	uma	terceira	via,	posta	à	mesa	pelo	Ministro	Teori	Zavascki,	que	realiza	o
mesmo	 raciocínio	 do	 Ministro	 Relator,	 quanto	 às	 transformações	 sofridas	 ao
longo	 do	 tempo	 pelo	 nosso	 sistema	 de	 controle	 de	 constitucionalidade,	 porém
aceitando	 a	 eficácia	 normativa	 do	 texto	 do	 inciso	 X	 do	 art.	 52,	 deferindo	 a
reclamação	pela	edição	superveniente	da	Súmula	Vinculante	26.

O	 Ministro	 Gilmar	 Mendes	 utilizou-se	 de	 um	 argumento	 acerca	 de	 uma
reformulação	no	sistema	jurídico	como	forma	de	sustentar	um	atrelamento	entre
controle	difuso	e	controle	abstrato	de	constitucionalidade,	o	que	só	poderia	ser
realizado	a	partir	de	uma	“mutação	constitucional”.

Esse	 entendimento	 consistiu,	 na	 verdade,	 não	 na	 atribuição	 de	 uma	 nova
norma	 a	 um	 texto	 –	 como	 tradicionalmente	 a	 doutrina	 entende	 a	 mutação



constitucional	–,	mas	sim	na	substituição	de	um	texto	por	outro	texto	(construído
pelo	 Supremo	 Tribunal	 Federal),	 pois	 tratava-se	 de	 uma	 alteração	 do	 próprio
texto	 constitucional,	 uma	 vez	 que	 teríamos	 passado	 de	 um	 texto	 pelo	 qual
compete	privativamente	ao	Senado	Federal	suspender	a	execução,	no	todo	ou	em
parte,	 de	 lei	 declarada	 inconstitucional	 por	 decisão	 definitiva	 do	 Supremo
Tribunal	 Federal,	 a	 outro	 texto,	 que	 passaria	 a	 ser	 ditado	 do	 seguinte	 modo:
“Compete	 privativamente	 ao	 Senado	 Federal	 dar	 publicidade	 à	 suspensão	 da
execução,	 operada	 pelo	 STF,	 de	 lei	 declarada	 inconstitucional,	 no	 todo	 ou	 em
parte,	 por	 decisão	definitiva	do	Supremo”.	Assim,	 o	 que	 se	 pretendia	 era	 uma
alteração	“formal”	do	texto	constitucional,	o	que	não	se	coaduna	com	aquilo	que
tradicionalmente	a	doutrina	entende	por	mutação	constitucional,	como	veremos
mais	adiante.

Ainda,	não	se	pode	olvidar	que	a	mutação	constitucional	tem	origem	alemã,
e	que	um	dos	pressupostos	da	teoria	germânica	apenas	permite	que	se	considere
uma	 mutação	 constitucional	 quando,	 por	 exemplo,	 determinada	 competência
deixa	 de	 ser	 utilizada,	 por	 muito	 tempo,	 pelo	 órgão	 ao	 qual	 ela	 se	 atribui.	 O
Senado	 Federal,	 contudo,	 jamais	 deixou	 de	 se	 utilizar	 de	 sua	 prerrogativa	 de
editar	tais	Resoluções:	em	2005,	um	ano	antes	da	Rcl	4335-AC,	o	Senado	editou
44	 resoluções	 suspendendo	 a	 eficácia	 de	 normas	 por	 inconstitucionalidade;	 no
ano	de	2006,	 foram	sete	 resoluções;	e	em	2008	foram	16	resoluções.	Portanto,
não	 houve	 uma	 alteração	 fática	 que	 pudesse	 sustentar	 o	 entendimento	 de	 uma
mutação	 constitucional,	 em	 relação	 à	 competência	 do	 Senado	 Federal	 de
transformação	dos	efeitos	 inter	partes	para	erga	omnes.	Por	mais	que	o	debate
acerca	da	prerrogativa	do	Senado	Federal	estivesse	em	constante	movimentação,
inexiste	qualquer	mudança	de	práticas	sociais	a	justificar	as	supostas	mudanças.

Ademais,	deve-se	sempre	ter	em	mente	que	o	pronunciamento	do	Senado	é
condição	de	validade	final	da	decisão	do	STF,	exatamente	em	face	do	princípio
federativo	e	da	divisão	de	Poderes.	O	controle	difuso,	nesses	casos	de	remessa
ao	Senado,	diz	respeito	à	vigência	da	lei,	uma	vez	que	retira	do	órgão	de	cúpula
do	Poder	Judiciário	o	monopólio	do	controle	de	constitucionalidade,	servindo	de
importante	 mecanismo	 de	 acesso	 à	 justiça	 e,	 consequentemente,	 à	 jurisdição
constitucional,	 pois	 permite	 que	 juízes	 de	 primeiro	 grau	 e	 tribunais	 em	 suas
composições	plenárias,	mediante	incidente	de	inconstitucionalidade	devidamente
suscitado,	realizem	a	filtragem	constitucional,	e	possam	sanar	eventuais	defeitos.
Ou	 seja,	 se	o	Supremo	Tribunal	Federal	 tivesse	 aceitado,	 em	definitivo,	 a	 tese
constante	nos	votos	dos	ministros	Gilmar	Mendes	e	Eros	Grau,	de	fato	o	controle
difuso	 deixaria	 de	 ter	 a	 sua	 especificidade	 própria,	 pois	 estaria,	 na	 prática,
equiparado	 ao	 controle	 concentrado.	Ademais,	 a	 suspensão	da	 execução	da	 lei
pelo	Senado	Federal	é	o	modo	através	do	qual	se	dá	o	modelo	de	participação
democrática,	só	que	de	forma	indireta.



Explico:	excluir	a	competência	do	Senado	Federal	–	ou	conferir-lhe	apenas	a
função	 decorativa	 de	 tornar	 público	 o	 entendimento	 do	 Supremo	 Tribunal
Federal	–	significa	reduzir	as	suas	atribuições	a	de	uma	secretaria	de	divulgação
intralegislativa	 das	 decisões	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal;	 significa,	 por	 sim,
retirar	 do	 processo	 de	 controle	 difuso	 qualquer	 possibilidade	 de	 chancela	 dos
representantes	do	povo.	Assim,	entendo	que	atribuir	eficácia	erga	omnes	e	efeito
vinculante	às	decisões	do	STF	em	sede	de	controle	difuso	de	constitucionalidade
é	ferir	os	princípios	constitucionais	do	devido	processo	legal,	da	ampla	defesa	e
do	 contraditório,	 pois	 assim	 se	 pretende	 atingir	 aqueles	 que	 não	 tiveram
garantido	o	seu	Direito	constitucional	de	participação	nos	processos	de	 tomada
da	decisão	que	os	afetará.	Eis,	portanto,	um	problema	central:	a	lesão	aos	direitos
fundamentais.	Em	verdade,	 essa	argumentação	elevaria	o	Supremo	a	um	super
Poder,	de	forma	que	se	poderia	transformar	os	atos	legislativos	sem	uma	devida
prestação	de	contas.

Além	disso,	 ressalta-se	o	 fato	de	que	o	controle	concentrado,	via	de	 regra,
possui	 efeitos	 ex	 tunc	 (a	 exceção	 está	 prevista	 na	 Lei	 9.868/99),	 e	 o	 controle
difuso	tem	na	sua	ratio	o	efeito	ex	tunc	entre	as	partes.	Nesse	diapasão,	qual	é	a
função	 do	 Senado	 (art.	 52,	 X)?	 Parece	 evidente	 que	 esse	 dispositivo
constitucional	não	pode	ser	inútil.	Veja-se:	em	sede	de	recurso	extraordinário,	o
efeito	da	decisão	é	inter	partes	e	ex	 tunc.	Os	efeitos	da	suspensão	da	execução
não	 retroagem,	 como	 ocorreria	 caso	 a	 inconstitucionalidade	 fosse	 em	 sede	 de
declaração	 de	 inconstitucionalidade,	 por	 exemplo.	 No	 entanto,	 caso	 o	 recurso
extraordinário	consequencialize	a	inconstitucionalidade	de	uma	lei	e	o	Senado	da
República	 suspenda	 a	 sua	 execução,	 ele	 agregará	 aos	 efeitos	 anteriores	 a
eficácia	erga	omnes	e	ex	nunc.

Nesse	 sentido,	 há	 que	 se	 fazer	 uma	 diferença	 entre	 o	 que	 é	 retirada	 da
validade	da	lei,	em	sede	de	controle	concentrado,	e	o	que	significa	a	suspensão
que	 o	 Senado	 faz	 de	 uma	 lei	 declarada	 inconstitucional	 em	 sede	 de	 controle
difuso.	 Suspender	 a	 execução	 da	 lei	 não	 pode	 significar	 a	 retirada	 de	 sua
validade.	 Caso	 contrário,	 não	 haveria	 diferença,	 em	 nosso	 sistema,	 entre	 o
controle	concentrado	e	o	controle	difuso.	Suspender	a	vigência	ou	a	execução	da
lei	 é	 como	 revogá-la.	A	 suspensão	 da	 lei	 somente	 pode	 gerar	 efeitos	 ex	 nunc,
pela	simples	razão	de	que	a	lei	está	suspensa	(revogada),	à	espera	da	retirada	de
sua	eficácia.	Daí	 a	diferença	entre	 suspensão/revogação	e	 retirada	da	validade.
Sem	validade,	a	lei	fica	nula.	Sendo	nula,	é	como	se	nunca	tivesse	existido.

Por	 fim,	 além	 dos	 ministros	 Eros	 Grau	 e	 Gilmar	 Mendes	 deixarem	 de
considerar	 todas	 essas	 questões	 aqui	 arguidas,	 também	 não	 se	 atentaram	 aos
contornos	teóricos	do	que	venha	a	ser	a	mutação	constitucional.	Este	instituto	foi
formulado	pela	primeira	vez	em	ao	final	do	século	XIX	e	 início	do	século	XX
por	 autores	 como	 Laband	 e	 Jellinek	 (Verfassungsänderung	 und



Verfassungswandlung,	 Berlim,	 1906),	 e	 mereceu	 mais	 tarde	 conhecidos
desenvolvimentos	por	Hsu	Dau-lin	(Die	Verfassungswandlung,	Leipzig,	1932).
Nesse	sentido,	como	bem	afirmam	os	professores	Artur	J.	Jacobson	(New	York)
e	Bernhard	Schlink	(Berlim)	em	sua	obra	Weimar:	a	jurisprudence	of	crisis,2	o
dualismo	 metodológico	 –	 positivismo	 legalista-positivismo	 sociológico	 –	 que
perpassa	 toda	 a	 obra	 de	 Jellinek3	 e	 que	 serve	 de	 base	 para	 a	 tese	 da	mutação
constitucional	 (Verfassungswandlung)	 impediu	 o	 jurista	 alemão	 de	 lidar
normativamente	com	o	reconhecimento	daquelas	que	seriam	“as	influências	das
realidades	sociais	no	Direito”.

A	mutação	constitucional	é	assim	tida	como	fenômeno	empírico,	que	não	é
resolvido	 normativamente:	 “Jellinek	 não	 apresenta	 um	 substituto	 para	 o
positivismo	legalista,	mas	apenas	tenta	suplementá-lo	com	uma	análise	empírica
ou	 descritiva	 dos	 processos	 político-sociais”.4	 Na	 verdade,	 o	 conceito	 de
mutação	constitucional	mostra	apenas	a	incapacidade	do	positivismo	legalista	da
velha	Staatsrechtslehre	do	Reich	alemão	de	1870	em	lidar	construtivamente	com
a	profundidade	 de	 sua	 própria	 crise	 paradigmática.	E	 não	 nos	 parece	 que	 esse
fenômeno	possui	similaridade	no	Brasil.	Mesmo	Hsü-Dau-Lin	(quem	inclusive,
foi	 referido	 pelo	 Ministro	 Eros	 Grau)	 e	 sua	 classificação	 “quadripartite”	 do
fenômeno	da	mutação	constitucional5	não	 levam	em	conta	aquilo	que	é	central
para	 o	 pós-segunda	 guerra	 e,	 em	 especial,	 para	 a	 construção	 do	 Estado
Democrático	de	Direito	 na	 atualidade:	 o	 caráter	 principiológico	do	Direito	 e	 a
exigência	 de	 integridade	 que	 este	 Direito	 democrático	 expõe,	 muito	 embora,
registre-se,	Lin	tenha	sido	discípulo	de	Rudolf	Smend,	um	dos	primeiros	a	falar
em	 princípios	 e	 espécie	 de	 fundador	 da	 doutrina	 constitucional	 alemã	 pós-
segunda	 guerra.	 Deste	 modo,	 percebe-se	 o	 uso	 inadequado	 da	 mutação
constitucional	neste	caso,	seja	por	inexistirem	as	mudanças	fáticas	neste	sentido,
seja	 porque	 não	 se	 teria	 uma	 nova	 norma	 dentro	 dos	 limites	 do	mesmo	 texto,
mas	sim	um	novo	texto	ao	dispositivo	constucional	em	análise.	A	todas	as	luzes,
se	percebe	que	o	poder	constuinte	 reformador	exorbita,	 e	muito,	as	atribuições
do	STF.

Em	síntese,	a	tese	da	mutação	constitucional	advoga,	em	última	análise,	uma
concepção	decisionista	da	 jurisdição	e	contribui	para	a	compreensão	das	cortes
constitucionais	como	poderes	constituintes	permanentes.6	Ela	 foi	desenvolvida,
nesse	 caso,	 como	 solução	para	um	suposto	hiato	 entre	 texto	 constitucional	 e	 a
realidade	 social,	 que	 estaria	 a	 exigir	 uma	 “jurisprudência	 corretiva”.	 Ora,	 um
tribunal	não	pode	mudar	a	Constituição;	não	pode	“inventar”	o	Direito:	este	não
é	seu	legítimo	papel	como	poder	jurisdicional	numa	democracia.	Se	admitirmos
que	o	Supremo	Tribunal	esteja	acima	da	Constituição,	estaremos	admitindo	que
a	Suprema	Corte	não	tem	limites.	E,	assim,	pode(re)mos	dar	razão	à	máxima	de
que	“a	Constituição	é	aquilo	que	o	Supremo	Tribunal	Federal	diz	que	é”.



O	 texto	 do	 art.	 52,	 X,	 da	 Constituição	 do	 Brasil	 somente	 tem	 sentido	 se
analisado	–	e,	portanto,	a	norma	que	dele	provém	–	a	partir	de	uma	interpretação
do	 sistema	 constitucional	 brasileiro.	 Tendo	 em	 vista	 que	 temos	 um	 sistema
misto,	parece	incoerente	admitir	a	tese	de	que	o	art.	52,	X,	tenha	sido	objeto	de
mutação	 constitucional,	 de	modo	 a,	 na	 prática,	 igualar	 os	 efeitos	 dos	 distintos
modelos.

Disso	 pode-se	 depreender	 que	 o	 debate	 acerca	 da	 eficácia	 dos	 controles
difuso	e	concentrado	é	de	extrema	relevância,	portanto,	deve-se	despoluir	a	ideia
de	que,	efetivamente,	exista	uma	mutação	constitucional	que	possa	embasar	uma
suposta	 confusão	 entre	 os	 dois.	 Desse	 modo,	 a	 teoria	 se	 torna	 esvaziada	 de
sentido	 técnico	 e	 transformada	 em	 uma	 falácia,	 pois	 estaria	 encobrindo	 o
decisionismo	do	Supremo	Tribunal	Federal,	pois	é	a	Corte	que	manterá	a	última
palavra	acerca	da	existência	ou	não	de	uma	suposta	mutação.	Com	isso,	o	STF
parece	esconder	uma	decisão	discricionária	sob	o	véu	da	mutação	constitucional.
Para	 não	 afirmar	 que	 se	 está	 “legislando”	 sobre	 a	 Constituição,	 encobre-se	 o
ativismo	sob	o	argumento	de	uma	suposta	neutralidade	da	mutação.

Na	votação	da	Reclamação	4.335/AC,	o	Ministro	Teori	Zavascki	levantou	a
tese	da	modulação	temporal,	por	entendê-la	como	um	meio	de	atribuir	eficácia
expansiva	às	decisões	do	STF,	tese	esta	que	pode	ser	encontrada	no	controle	de
constitucionalidade	 dos	 Estados	Unidos,	 de	 Portugal	 e,	 inclusive,	 da	 Espanha,
pois	todos	esses	países	entenderam	a	necessidade	de	se	estabelecerem	limites	aos
efeitos	da	declaração	de	inconstitucionalidade.	É	verdade	que	seu	voto	não	teve
como	 base	 principal	 esse	 entendimento,	 portanto,	 conforme	 a	 oportunidade,
explicitarei	alguns	apontamentos	a	serem	esclarecidos	diante	dessa	ideia.

Para	que	seja	analisada	a	repercussão	da	modulação	dos	efeitos	no	âmbito	do
controle	de	 constitucionalidade	brasileiro,	 é	 preciso	 fazer	 uma	 rigorosa	 análise
de	 como	 compreender	 esta	 noção	 de	 “sentença	 constitucional	 delimitadora	 de
efeitos”.	É	evidente	que	 toda	decisão	que	entenda	por	modular	 efeitos	de	uma
declaração	 de	 inconstitucionalidade	 deve	 indicar	 de	 forma	 expressa	 quais	 os
fundamentos	para	tanto,	caso	contrário,	dá-se	uma	abertura	à	discricionariedade.

É	nesse	sentido	que,	assim	como	Georges	Abboud,	afirmo	que	a	modulação
não	pode	ser	uma	janela	(a	mais)	para	a	discricionariedade,	exatamente	porque
foi	criada	com	o	intuito	de	promover	o	Estado	Democrático	de	Direito	e	tornar
possível	a	garantia	aos	direitos	fundamentais,	o	que	se	apresenta	em	contradição
com	 uma	 decisão	 discricionária	 de	 definição	 dos	 efeitos	 da
inconstitucionalidade.7	 A	 modulação	 de	 efeitos	 não	 pode	 representar	 uma
abertura	 interpretativa	 dada	 ao	 Judiciário,	 para	 que	 este	 delimite	 de	 forma
arbitrária	 (discricionária)	 os	 efeitos	 da	 decisão	 de	 inconstitucionalidade.	 As
críticas	aqui,	portanto,	se	direcionam	aos	critérios	verificadores	da	possibilidade
da	modulação	e	ao	modo	como	essa	será	“realizada”,	 sem	ficar	ao	alvedrio	do



julgador,	que	deve	restar	atrelado	a	“pesadas	correntes”	hermenêuticas,	sempre
visando	às	garantias	dos	direitos	fundamentais.8

Assim,	 feita	 de	 modo	 devidamente	 fundado	 na	 proteção	 e	 promoção	 dos
direitos	 fundamentais,	 não	 há	 sentido	 em	 restringir	 a	 aplicação	 da	modulação
temporal	 apenas	 ao	 controle	 concentrado.	 Isso	 é	 evidente.	 Contudo,	 na
Reclamação	 4.335,	 as	 fundamentações	 dos	 referidos	 ministros	 estavam,
justamente,	no	sentido	de	violar	um	direito	fundamental	de	participação	do	povo
nos	processos	legislativos,	por	não	estarem	deixando	o	Senado	Federal	cumprir
seu	 papel,	 conforme	 está	 expressamente	 determinado	 no	 texto	 constitucional.
Assim,	nem	sob	a	égide	da	teoria	da	modulação	temporal	se	poderia	entender	de
forma	 diversa.	 Não	 seria	 correto	 determinar	 uma	 modulação	 temporal	 como
forma	de	violar	um	direito	fundamental,	por	óbvio.

Teori	 Zavascki,	 em	 verdade,	 apenas	 decidiu	 pelo	 deferimento	 do	 pedido
devido	 à	 superveniência	 da	 Súmula	 Vínculante	 26;	 caso	 contrário,	 teria
indeferido,	por	entender	que	não	havia	legitimidade	ativa	da	parte	autora	para	o
ajuizamento	 da	 Reclamação.	 Seu	 argumento	 levantou	 a	 tese	 de	 mutação
constitucional	para	mostrar	um	dos	meios	através	do	qual	se	é	possível	conferir
eficácia	 expansiva	 às	 decisões	 ocorridas	 em	 sede	 de	 controle	 difuso	 de
constitucionalidade,	 não	 sendo	 o	 caso	 de	 eficácia	 erga	 omnes.	 Bem,
eficácia	 erga	 omnes	 e	 efeito	 expansivo	 são	 coisas	 diferentes.	 A	 eficácia	 erga
omnes	 inclui	 efeitos	 gerais,	 é	 dizer,	 todos	 são	 obrigados	 a	 cumprir.	 O	 efeito
expansivo	 trata-se	 de	 um	parâmetro	 a	 ser	 seguido,	 não	 podendo	 outras	 partes,
que	 não	 as	 do	 processo	 no	 qual	 houve	 a	 decisão,	 acionarem	 o	 instituto	 da
Reclamação.	Continua-se,	portanto,	descumprindo	o	texto	constitucional.

Assim,	 a	 Súmula	 Vinculante	 26,	 nesse	 caso,	 seria	 um	 instrumento
desnecessário,	uma	vez	que	a	decisão	deveria	 ter	 sido	encaminhada	ao	Senado
Federal,	 que	 lhe	 conferiria	 eficácia	erga	omnes.	Aqui,	 tem-se	um	problema	de
tamanha	profundidade,	pois,	em	vez	de	a	Corte	Suprema	ter	cumprido	com	o	art.
52,	X	da	Constituição	Federal,	o	que,	por	consequência,	ampararia	a	reserva	do
parlamento,	 a	 separação	 de	 poderes	 e	 o	 respeito	 aos	 direitos	 fundamentais,
preferiu	criar	uma	Súmula	Vinculante.	Nem	sob	a	justificativa	de	uma	mutação
constitucional,	como	vimos,	nem	sob	o	argumento	de	uma	modulação	temporal,
a	Suprema	Corte	estaria	cumprindo	seu	papel	de	guardiã	da	Constituição.

A	remessa	ao	Senado	Federal	da	decisão	que	foi	tomada	em	sede	de	controle
difuso	 é	 o	 marco	 que	 regula	 a	 sua	 diferença	 do	 controle	 concentrado	 de
constitucionalidade.	Contudo,	a	prática	de	cumprir	o	art.	52,	X,	da	Constituição
Federal	acabou,	com	o	passar	do	tempo,	tornando-se	secundária,	pois	o	Supremo
Tribunal	 Federal,	 de	 forma	 discricionária,	 remetia	 apenas	 os	 casos	 de	 maior
relevância,	sendo	que	os	demais	permaneciam	com	os	efeitos	do	controle	difuso.
Ocorre	 que	 a	 Reclamação	 4.335/AC	 sobreveio,	 em	 2006,	 colocando	 essa



discussão	 em	 pauta.	 Sabe-se	 que	 o	 julgamento	 da	 Reclamação	 restou
prejudicado,	 uma	 vez	 que	 ocorreu	 a	 edição	 da	 Súmula	 Vinculante	 26,
transformando,	por	fim,	em	efeito	erga	omnes	o	entendimento	de	que	o	art.	2º	da
Lei	de	Crimes	Hediondos	é	inconstitucional,	não	havendo	que	se	julgar	o	mérito
da	questão.

Todavia,	a	questão	é	muito	mais	profunda	do	que	parece.	A	Reclamação	em
questão	é	apenas	parte	da	discussão	acerca	da	mutação	constitucional	feita	pelo
STF.	Em	novembro	de	2017	foi	julgada	a	ADI	3.470,	cujo	objeto	era	o	pedido	de
inconstitucionalidade	da	Lei	estadual	3.579/01	do	Rio	de	Janeiro,	que	proíbe	a
extração	 do	 amianto	 em	 todo	 território	 daquele	 ente	 da	 Federação	 e	 prevê	 a
substituição	 progressiva	 da	 produção	 e	 da	 comercialização	 de	 produtos	 que	 o
contenham.	A	Corte	declarou	improcedente	o	pedido,	entendendo	que	a	referida
lei	 é	 constitucional.	 Ocorre	 que,	 em	 sentido	 contrário	 à	 lei	 declarada
Constitucional	pelo	pleno	do	STF,	a	Lei	federal	9.055/95,	em	seu	art.	2º,	permitia
a	extração	e	produção	de	amianto.	Assim,	ao	julgar	a	ADI	3.470,	o	tribunal,	de
forma	 incidental,	 declarou	 a	 inconstitucionalidade	 da	 lei	 federal,	 partindo	 do
pressuposto	 de	 que	 as	 declarações	 de	 inconstitucionalidade	 com	 caráter
incidental	 encontram-se	 em	 sede	 de	 controle	 difuso,	 o	 que,	 por	 sua	 vez,
determinaria	efeitos	apenas	inter	partes	à	declaração	de	inconstitucionalidade	da
lei	federal.

Assim,	 o	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 acabou	 por	 atribuir	 ao	 resultado	 da
decisão	efeitos	erga	omnes,	mesmo	acreditando	estar	em	sede	de	controle	difuso,
em	 virtude	 do	 caráter	 incidental	 da	 declaração.	 Para	 tanto,	 utilizou-se,	 entre
outros	argumentos,	da	tese	da	mutação	constitucional	do	art.	52,	X,	para	que	não
se	 fizesse	 necessário	 o	 apagar	 da	 eficácia	 do	 dispositivo	 maculado	 como
inconstitucional	por	parte	do	Senado	Federal.

Por	 mais	 complexo	 que	 possa	 parecer	 o	 quadro	 geral	 da	 situação	 –	 uma
declaração	incidental	em	sede	de	controle	concentrado	–	ainda	assim,	posiciono-
me	no	sentido	de	não	ver	a	necessidade	de	apelo	à	Mutação	Constitucional,	pelo
simples	motivo	de	que,	muito	embora	tenha	sido	declarada	por	via	incidental,	a
inconstitucionalidade	 foi	 declarada	dentro	de	um	processo	objetivo.	O	 foco	da
discussão	 no	 plenário	 era	 a	 constitucionalidade	 ou	 não	 de	 determinado
dispositivo	legal,	e	não	uma	situação	concreta	que	punha	em	jogo	interesses	de
agentes	subjetivos	envolvidos	diretamente	no	processo.	Nesse	sentido,	acredito
que	a	discussão	–	se	caberia	uma	alteração	 interpretativa	da	própria	substância
semântica	do	texto	constitucional	–	não	deveria	sequer	ter	entrado	no	mérito	da
necessidade	 de	 uma	 mutação	 constitucional,	 uma	 vez	 que	 a	 questão	 restaria
prejudicada	 em	 se	 tratando	 de	 controle	 objetivo,	 com	 efeitos	 erga	omnes	 e	 ex
tunc.

O	 caso	 do	 asbesto/amianto	 insere-se	 dentro	 de	 um	 contexto	 institucional



amplo,	 que	 envolve	 tanto	 a	 Reclamação	 4.335,	 que	 fora	 abordada	 com	maior
profundidade	 dentro	 da	 análise	 em	 questão,	 quanto	 casos	 recentes	 como	 o
do	habeas	corpus	do	ex-Presidente	Luiz	Inácio	Lula	da	Silva.	O	contexto	a	que
me	refiro	é	o	de	assimilação	–	com	caráter	quase	esquizofrênico	–	dos	efeitos	da
jurisdição	constitucional	em	sede	do	controle	difuso	com	o	controle	concentrado.

Não	 são	 raras	 as	 vezes	 em	 que	 acabamos	 por	 buscar	 respostas	 para	 os
problemas	 de	 nossa	 práxis	 jurídica	 fora	 do	 Direito,	 inclusive	 respostas,	 por
vezes,	contrárias	aos	próprios	alicerces	institucionais	do	nosso	sistema	jurídico	e
político	–	como	é	o	caso	do	princípio	de	separação	dos	poderes,	ameaçado	com	a
vitória	jurisdicional	da	tese	da	mutação	constitucional,	como	foi	defendida	neste
julgamento	 –,	 que	 na	 verdade	 poderiam	 (e	 deveriam)	 ser	 dadas	 de	 maneira
simples,	clara	e,	o	mais	 importante,	dentro	do	conteúdo	dogmático	e	 legal	que
permeia	a	nossa	tradição	jurídica.

1Sobre	 essa	 questão	 escrevi	 artigo,	 em	 coautoria	 com	 Marcelo	 Cattoni	 e	 Martonio	 Lima,	 buscando
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Marcelo;	 LIMA,	Martonio	M.	 B.	 A	 nova	 perspectiva	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 sobre	 o	 controle
difuso:	 mutação	 constitucional	 e	 limites	 da	 legitimidade	 da	 jurisdição	 constitucional.	 Revista	 da
Faculdade	Mineira	de	Direito,	v.	10,	p.	37-57,	2007.
2JACOBSON,	 Artur	 J.;	 SCHLINK,	 Bernhard.	 A	 jurisprudence	 of	 crisis.	 Berkeley:	 University	 of
California,	2000,	p.	45-46.
3JELLINEK,	Georg.	Verfassungsänderung	und	Verfassungswandlung.	Berlim:	Häring,	1906.
4JACOBSON,	 Artur	 J.;	 SCHLINK,	 Bernhard.	 A	 jurisprudence	 of	 crisis.	 Berkeley:	 University	 of
California,	2000,	p.	46	e	54-57.
5De	todo	modo,	lembremos	que	Hsü	Dau	Lin	escreveu	o	seu	texto	no	contexto	da	República	de	Weimar,
havendo	todo	um	debate	sob	a	Lei	Fundamental,	por	exemplo,	com	Konrad	Hesse	e	Böckenförde.
6HORTA,	Raul	Machado.	Direito	constitucional.	Belo	Horizonte:	Del	Rey,	2002.	p.	104-105;	VERDÚ,
Pablo	Lucas.	Curso	de	derecho	político.	Madrid:	Tecnos,	1984.	v.	4,	p.	179-180.
7ABBOUD,	Georges.	Jurisdição	constitucional	e	direitos	fundamentais.	São	Paulo:	RT,	2011,	p.	280-
283.
8Para	Emílio	P.	Meyer,	“o	efeito	temporal	direto	de	uma	declaração	de	inconstitucionalidade	é	ex	tunc.
Uma	 lei	 inconstitucional	 não	 pode	 ser	 considerada	 uma	 norma	 como	 qualquer	 outra	 e	 produzir	 seus
efeitos	sem	qualquer	sanção	para	essa	lesão	à	supremacia	constitucional.	Faz	parte	do	próprio	controle
de	constitucionalidade	das	leis	que	a	declaração	de	inconstitucionalidade	tenha	o	condão	de	desfazer	atos
praticados	com	base	na	lei	inconstitucional;	o	que	não	significa	desproteger	totalmente	o	cidadão	que	aja
de	boa-fé,	 uma	vez	que	 ainda	 resta	 a	 ele	 a	 via	 jurisdicional	 para	 se	 socorrer	 de	 eventuais	 problemas.
Mesmo	assim,	pode	haver	casos	em	que	atribuição	de	efeitos	ex	nunc	seja	uma	necessidade,	até	mesmo
para	 afirmação	da	 própria	 supremacia	 constitucional:	 os	 já	 citados	 princípios	 constitucionais	 da	 coisa



julgada,	do	direito	adquirido	e	do	ato	jurídico	perfeito	estão	a	demonstrar	essa	conclusão”	cf.	MEYER,
Emílio.	A	decisão	no	controle	de	constitucionalidade.	São	Paulo:	Método,	2008.

	



Capítulo	23
A	LEGITIMIDADE	DA	INVESTIGAÇÃO	CRIMINAL

PELO	MINISTÉRIO	PÚBLICO:	O	FIO	DA
NAVALHA	INSTITUCIONAL

1.	 RESUMO	DO	CASO
Por	longo	período	foi	discutida	no	cenário	jurídico	brasileiro	a	possibilidade

de	 o	Ministério	 Público	 promover	 atos	 de	 investigação	 criminal.	De	 um	 lado,
sustentava-se	 a	 impossibilidade	 da	 investigação	 comandada	 pelo	 Ministério
Público	(ex:	RHC	81.326/DF,	RE	205.473/AL),	aduzindo-se,	em	síntese:	a)	que
o	órgão	somente	poderia	requisitar	atos	de	investigação,	mas	jamais	presidi-los;
b)	que,	com	base	no	art.	144,	§	1º,	IV,	e	§	4º,	da	CF,	a	atividade	investigatória	é
exclusiva	da	polícia	 judiciária;	e	c)	a	ausência	de	previsão	de	instrumento	para
fixar	os	limites	da	atividade	investigatória	ministerial.

Em	 sentido	 oposto,	 estavam	 aqueles	 que	 afirmavam	 a	 legitimidade	 do
Ministério	 Público	 para	 exercer	 a	 titularidade	 da	 investigação	 criminal	 (HC
91.661/PE,	 HC	 89.837/	 DF).	 Fundamentavam	 sua	 conclusão	 em	 diversos
argumentos,	dos	quais	se	destaca:	a)	a	Teoria	dos	Poderes	 implícitos	–	 tendo	a
Constituição	 definido	 o	 Ministério	 Público	 como	 titular	 da	 ação	 penal,
possuindo,	portanto,	como	atividade-fim	a	promoção	da	ação	penal,	da	mesma
forma	 concedeu	 implicitamente	 os	 poderes	 meios	 para	 tanto,	 inclusive	 a
realização	de	investigações,	quando	necessário;	b)	a	Constituição	expressamente
prevê	o	desempenho	pelo	Ministério	Público	de	“outras	 funções	que	 lhe	forem
conferidas,	desde	que	compatíveis	com	sua	 finalidade”	 (art.	129,	 IX,	CF);	c)	a
Constituição	 também	 autoriza	 o	 Ministério	 Público	 a	 realizar	 diligências
investigatórias	 em	 procedimentos	 administrativos,	 por	 meio	 da	 expedição	 de
notificações	e	requisição	de	 informações	em	documentos	(art.	129,	VI,	CF);	d)
não	 existe	 exclusividade	 ou	 monopólio	 na	 persecução	 penal,	 sendo	 que	 a
legislação	 expressamente	 autoriza	 diversas	 autoridades	 administrativas	 a
desenvolver	 atividades	 investigativas,	 como	 CPIs,	 COAF,	 Receita	 Federal,
Tribunais	 de	Conta,	 INSS	 etc.	O	próprio	CPP	prevê,	 em	 seu	 art.	 4º,	 parágrafo
único,	que	a	competência	da	polícia	judiciária	não	exclui	a	de	outras	autoridades;
e)	 a	 Resolução	 13	 do	 CNMP	 regula	 o	 procedimento	 investigatório	 instaurado
pelo	 Ministério	 Público;	 f)	 desnecessidade	 de	 Inquérito	 Policial	 para	 o



oferecimento	de	ação	penal.
No	 julgamento	 ora	 analisado,	 representativo	 da	 controvérsia,	 tratava-se	 de

recurso	 extraordinário	 contra	 acórdão	 do	Tribunal	 de	 Justiça	 de	Minas	Gerais,
em	 processo	 no	 qual	 se	 discutia	 acusação	 do	 Ministério	 Público	 de
descumprimento	de	ordem	judicial	por	prefeito	municipal.

O	 Ministério	 Público,	 após	 receber	 documentos	 relativos	 aos	 processos
judicial	e	administrativo,	instaurou	procedimento	investigatório	específico,	com
intimação	 do	 investigado	 para	 prestar	 informações.	 O	 recorrente	 sustentava	 a
violação	de	diversos	artigos	da	Constituição	Federal	em	razão	da	realização	de
procedimento	 investigatório	 de	 natureza	 penal	 pelo	Ministério	 Público,	 o	 que
ultrapassaria	suas	atribuições	constitucionais.

Assim,	 a	 questão	 que	 se	 colocava	 era:	 poderia	 o	 Ministério	 Público,
de	forma	autônoma	e	por	autoridade	própria,	realizar	atos	de	investigação?

2.	 A	DECISÃO
No	 dia	 14/5/2015	 foi	 finalizado	 o	 julgamento,	 com	 repercussão	 geral,	 do

Recurso	Extraordinário	 593.727/MG,	 tendo	 o	 Supremo	Tribunal	 Federal,	 após
afirmar	 que	 a	 Constituição	 Federal	 não	 garante	 exclusividade	 à	 polícia	 para
investigação	 criminal,	 bem	 como	 não	 afasta	 a	 investigação	 pelo	 Ministério
Público,	 decidido	 que	 o	 Ministério	 Público	 dispõe	 de	 competência	 para
promover,	 por	 autoridade	 própria,	 e	 por	 prazo	 razoável,	 investigações	 de
natureza	 penal,	 desde	 que	 respeitados	 os	 direitos	 e	 garantias	 que	 assistem	 a
qualquer	indiciado	ou	a	qualquer	pessoa	sob	investigação	do	Estado.

No	 julgamento,	os	ministros	Gilmar	Mendes,	Celso	de	Melo,	Ayres	Britto,
Joaquim	 Barbosa,	 Luiz	 Fux,	 Rosa	 Weber	 e	 Cármen	 Lúcia,	 votaram	 pelo
desprovimento	 do	 recurso,	 entendendo	 que	 o	 Ministério	 Público	 possui
competência	 para,	 de	 forma	 subsidiária	 e	 por	 autoridade	 própria,	 promover
investigações	criminais,	respeitados	os	requisitos	para	investigações	e	os	direitos
e	garantias	dos	investigados.

Por	 sua	 vez,	 o	 Ministro	 Cezar	 Peluso	 votou	 pelo	 provimento	 do	 recurso.
Veja-se	 que	 o	Ministro	 admitia	 investigação	 criminal	 pelo	Ministério	 Público,
divergindo	apenas	quanto	à	extensão	desse	poder,	entendendo	que	o	Ministério
Público	 somente	 poderia	 investigar	 em	 casos	 específicos	 e	 taxativos.	 Foi
acompanhado	pelos	ministros	Ricardo	Lewandowski	e	Dias	Toffoli.

Por	 fim,	 o	 Ministro	 Marco	 Aurélio	 votou	 pelo	 provimento	 do	 recurso,
negando	integralmente	o	poder	de	investigação	criminal	do	Ministério	Público.

3.	 ANÁLISE
Diante	da	controvérsia,	a	questão	a	ser	respondida	é:	a	decisão	ora	analisada



conferiu	 o	 melhor	 sentido	 ao	 texto	 constitucional?	 Ou	 seja,	 a	 “compreensão”
apresentada	pela	maioria	dos	ministros	da	Corte	Constitucional	no	julgamento	é
“correta”?1	Para	a	Crítica	Hermenêutica	do	Direito,	para	chegar	à	compreensão,
o	 intérprete	 parte	 de	 sua	 pré-compreensão,	 povoada	 por	 pré-conceitos	 que	 são
compulsoriamente	recebidos,	alguns	legítimos	(devem	ser	considerados),	outros
não.	 A	 pré-compreensão,	 portanto,	 é	 condição	 de	 possibilidade	 para	 a
compreensão,	 a	 qual	 será	 adequada	 quando	 possuir	 por	 base	 os	 elementos
legítimos.

Assim,	uma	adequada	construção	de	sentido	ocorre	a	partir	dos	paradigmas
entregues	 pela	 tradição	 (jurídica	 e	 filosófica).	 São	 eles	 que	 darão	 o
mundo	 inserido	 no	 qual	 o	 intérprete	 deve	 compreender	 adequadamente.	 O
próprio	 texto	constitucional	deve	ser	compreendido	a	partir	das	 transformações
paradigmáticas	ocorridas,	sob	pena	de	uma	incorreta	aplicação	do	Direito.

No	 caso	 ora	 analisado,	 é	 possível	 afirmar	 que	 a	 maioria	 dos	 ministros
apresentou	 uma	 compreensão	 adequada,	 considerando,	 no	 decidir,	 o	 atual
contexto	 paradigmático.	 Nessa	 linha,	 também	 é	 possível	 dizer	 que	 a	 decisão
preferida	 encontra	 amparo	 em	 duas	 bases.	 Primeiro,	 a	 mudança
paradigmática	 ocorrida	 nas	 últimas	 décadas.	 Segundo,	 e	 como	 decorrência	 da
primeira,	 a	 nova	 normatividade	 fruto	 do	 reconhecimento	 pelo	 legislador	 da
evolução	referida.

No	 que	 interessa	 para	 a	 presente	 análise,	 duas	 circunstâncias	 merecem
destaque	 nessa	 virada	 paradigmática:	 a	 tutela	 penal	 ampliada	 para	 novos	 bens
jurídicos	coletivos	e	a	nova	configuração	do	perfil	Ministério	Público.

Essa	 evolução	 paradigmática	 também	 acarretou	 outra	 mudança	 –	 ou
consolidação	–	ocorrida	em	1988,	qual	seja,	a	nova	configuração	do	Ministério
Público,	 que	 ficou	 encarregado	 da	 defesa	 da	 ordem	 jurídica,	 do	 regime
democrático	 e	 dos	 interesses	 sociais	 e	 individuais	 indisponíveis,	 além	 de	 ter
reconhecida	a	sua	atribuição	privativa	para	o	exercício	da	ação	penal	pública	na
defesa	dos	bens	tutelados.	Um	novo	Ministério	Público	surgiu,	com	uma	missão
muito	 mais	 ampla	 e,	 como	 consequência,	 dotado	 de	 novos	 instrumentos	 para
realizá-la.

Portanto,	 um	 dos	 importantes	 marcos	 que	 acaba	 por	 consagrar	 esse	 novo
perfil	de	Ministério	Público	foi	a	Constituição	Federal	de	1988.	A	instituição	é
claramente	afastada	da	 influência	do	Poder	Executivo	e	passa	a	caminhar	para
superar	 a	 visão	 do	 Direito	 Penal	 de	 índole	 liberal-individualista,	 gozando	 de
garantias	 que	 lhe	 permitem	 atuar	 com	 independência	 na	 defesa	 da	 sociedade.
Muitos	 passam	 a	 considerar	 esse	 novo	 Ministério	 Público	 como	 uma
“magistratura	ativa	na	defesa	da	ordem	jurídico-democrática”.2	É	 impensável	o
avanço	 no	 enfrentamento	 da	 criminalidade	 organizada	 (política	 e	 econômica)
sem	 um	 Ministério	 Público	 dotado	 do	 perfil	 consolidado	 na	 Constituição	 de



1988.
Nesse	horizonte,	o	poder	 investigatório	 faz	parte	do	núcleo	das	atribuições

contemporâneas	 do	 Ministério	 Público.	 Não	 há	 como	 afastá-lo	 sem	 atingir	 a
própria	constituição	da	Instituição.	Seria	como	afastar	o	poder	de	julgar	do	Poder
Judiciário.

De	registrar	que	houve	um	forte	ataque	ao	poder	investigatório	do	Ministério
Público,	valendo	lembrar	a	PEC	37,	que	procurava	tornar	a	investigação	criminal
privativa	 da	 polícia,	 tendo	 sido	 derrotada	 na	Câmara	 dos	Deputados	 diante	 da
grande	repercussão	popular	negativa.

Lembro	 que	 o	 poder	 investigatório	 do	Ministério	 Público	 está	 presente	 na
maioria	 dos	 países.	 Por	 exemplo,	 o	 Ministério	 Público	 é	 condutor	 da
investigação	criminal	na	Alemanha,	desde	1975,	em	Portugal,	desde	1988	e	na
Itália,	 desde	 1989.	 Desnecessário	 falar	 do	 poder	 investigatório	 do	 Ministério
Público	estadunidense.	Mais	ainda,	vale	lembrar	que	na	Convenção	das	Nações
Unidas	contra	o	Crime	Organizado,	Decreto	5.015,	de	12	de	março	de	2004,	cujo
objetivo	 consiste	 em	 promover	 a	 cooperação	 para	 prevenir	 e	 combater	 mais
eficazmente	a	criminalidade	organizada	transnacional,	consta,	no	art.	19,	que	os
órgãos	mistos	de	 investigação	devem	ser	mistos,	 portanto,	 não	 exclusivamente
policiais.	Além	disso,	o	modelo	 investigatório	a	cargo	do	Ministério	Público	é
também	adotado	pelo	Tribunal	Penal	Internacional,	conforme	art.	15º	do	Estatuto
de	Roma,	de	1998,	 ratificado	 internamente	pelo	Decreto	2/02,	não	 se	podendo
criar,	 no	 Brasil,	modelo	 dissonante	 do	 praticado	 na	 Corte	 Internacional?	Não.
Parece	que	tudo	isso	cai	no	vazio.3

Ainda,	 não	 se	 pode	 perder	 de	 vista	 que,	 no	 modelo	 nacional,	 a	 polícia	 é
dependente	do	Executivo,	sujeita	a	 remoções	e	exonerações	que	possuem	forte
potencial	de	influência	na	atividade-fim.	E	essa	mesma	polícia	exerce	um	poder
imenso	na	medida	em	que	é	ela	que	define	o	que	chegará	ou	não	à	análise	do
Ministério	Público	e	do	Poder	Judiciário,	exercendo	uma	seletividade	que	pode
ser	arbitrária	e	antidemocrática.	Será	mesmo	que	nesse	novo	paradigma,	com	o
Ministério	Público	encarregado	inclusive	da	atividade	fiscalizatória	da	polícia,	o
sentido	 correto	 da	 norma	 seria	 manter	 o	 Ministério	 Público	 como	 um	 “mero
repassador	 de	 provas	 elaboradas	 pela	 Polícia,	 esta	 sim	 dependente	 dos	 (des)
mandos	dos	governos	federal/estadual”?4

Por	isso,	faz-se	extremamente	necessário	que	as	atividades	investigativas	se
completem	e	em	muitas	ocasiões	é	importante	ou	necessário	que	a	investigação
seja	 realizada	 por	 outros	 órgãos,	 como	 o	 Ministério	 Público	 (crimes	 que
envolvem	 improbidade	 administrativa	 apurada	 em	 investigação	 civil	 pelo
Ministério	Público,	corrupção	policial),	a	Receita	Federal	(crimes	tributários),	as
CPIs,	entre	outros.	São	fatos	que	a	realidade	demonstra	que	a	investigação	pela
polícia	judiciária	muito	provavelmente	não	ocorrerá	ou	será	deficiente.



A	verdade	é	que,	diante	da	imensa	quantidade	de	crimes	não	investigados	em
nosso	país	 (para	 se	 ter	 uma	 ideia	 a	 taxa	de	 elucidação	de	homicídios	 é	de	5	 a
8%5	e	um	sem	número	de	expediente	envolvendo	outros	delitos	são	arquivados
diariamente	 sem	 uma	 investigação	 adequada),	 a	 exclusividade	 na	 investigação
representa,	 em	 realidade,	 o	poder	para	definir	 o	que	não	 será	 investigado.	É	o
absurdo	monopólio	 de	 definir	 o	 que	 será	 –	 e	 principalmente	 o	 que	 não	 será	 –
investigado!

Não	 se	 pode	 pretender	 que	 o	Ministério	 Público,	 enquanto	 titular	 da	 ação
penal,	 fique	 literalmente	 nas	 mãos	 da	 polícia	 judiciária,	 que	 deteria	 o	 poder
exclusivo	na	definição	de	“o	que”	e	“como”	investigar.

Um	 argumento	 constantemente	 apresentado	 é	 que	 a	 função	 de	 polícia
judiciária	é	constitucionalmente	exclusiva	da	polícia	(art.	144,	§	1º,	IV,	CF),	com
o	 que	 se	 concorda	 integralmente.	 Entretanto,	 a	 mesma	 exclusividade	 não	 é
referida	 quanto	 à	 função	 de	 apuração	 de	 crimes.	 Na	 verdade,	 a	 Constituição
apenas	 deixou	 claro	 que	 cabe	 à	 polícia	 federal	 exercer	 com	 exclusividade	 as
funções	 de	 polícia	 judiciária	 da	 União.	 Ou	 seja,	 não	 pode	 a	 polícia	 civil	 ou
rodoviária,	exercer	a	polícia	judiciária	da	União.	Por	evidente,	isso	não	significa
que	o	Ministério	Público	e	outros	órgãos,	que	não	são	polícia	judiciária,	estejam
impedidos	de	investigar	ilícitos,	mesmo	quando	tipificados	penalmente.

Duas	observações	importantes.	Primeiro,	não	se	discute	que	a	condução	do
inquérito	policial	é	exclusiva	da	polícia	 judiciária.	Ao	que	consta,	o	Ministério
Público	 –	 excluídos	 alguns	 radicalismos	 por	 parte	 de	membros	 com	 “vocação
policial”	 –	 nunca	 pretendeu	 substituir	 o	Delegado	 e	 presidir	 inquérito	 policial.
Segundo,	não	existe	a	menor	dúvida	de	que	o	inquérito	policial	é	o	instrumento
de	 investigação	 preliminar	 por	 excelência,	 instruindo	 a	 imensa	 maioria	 das
providências	 do	Ministério	Publico,	 seja	 no	oferecimento	 da	 ação	penal	 ou	no
arquivamento	da	investigação.

Entretanto,	embora	importante,	o	inquérito	policial	não	é	–	e	não	pode	ser	–
o	 único	 instrumento	 de	 investigação	 preliminar,	 obstando	 a	 atividade
investigatória	 de	 outros	 órgãos,	 em	 benefício	 apenas	 da	 criminalidade.
Lembremos	que	o	inquérito	policial	sequer	é	indispensável	para	o	oferecimento
da	ação	penal,	a	qual	pode	ser	proposta	com	base	em	outros	elementos	fruto	de
atividade	–	algumas	tipicamente	investigatórias	–	de	outros	órgãos	(CPIs,	COAF,
Receita	 Federal,	 Poder	 Judiciário),	 ou	mesmo	de	 elementos	 encaminhados	 por
particulares	 ao	 Ministério	 Público.	 Ainda,	 cotidianamente	 serve	 de	 base	 para
ação	 penal	 a	 investigação	 promovida	 pelo	 Ministério	 Público	 no	 âmbito	 da
improbidade	administrativa,	do	meio	ambiente,	da	defesa	do	patrimônio	público,
entre	 outras.	 E	 porque	 o	 próprio	 Ministério	 Público,	 por	 seu	 agente	 com
atribuição	criminal,	não	poderia	investigar	um	ilícito	penal?

Portanto,	 fica	 clara	 essa	 evolução	 paradigmática	 que	 se	 manifesta	 na



preocupação	 com	 a	 tutela	 de	 novos	 bens	 jurídicos	 e	 na	 nova	 configuração	 do
Ministério	 Público	 como	 responsável	 pela	 tutela	 desses	 bens.	 É	 uma	 nova
realidade	que	se	impõe	ao	intérprete,	independentemente	de	sua	vontade,	e	que
deve	 ser	 considerada	 para	 que	 se	 tenha	 uma	 adequada	 compreensão,	 e	 não	 a
revelação	 de	 um	 sentido	 arbitrário	 fruto	 da	 subjetividade	 do	 intérprete,	 o	 qual
atua	 a	 partir	 de	 argumentos	 de	 política	 ou	 corporativos	 que	 conduzem	 a
entendimentos	sobre	o	que	deveria	ser	o	Direito	(e	não	sobre	o	que	ele	efetiva	e
legitimamente	é	–	para	o	bem	ou	para	o	mal).

Ainda,	 conforme	 observado	 inicialmente,	 essa	 mudança	 paradigmática	 a
sustentar	a	plena	legitimidade	do	Ministério	Público	para	a	investigação	criminal
encontra-se	consolidada	também	no	plano	normativo,	com	a	presença	de	vários
dispositivos	constitucionais	e	infraconstitucionais	a	amparar	o	novo	paradigma.

O	 art.	 127	 da	Constituição	 Federal	 é	 expresso	 ao	 afirmar	 que	 incumbe	 ao
Ministério	 Público	 a	 defesa	 da	 ordem	 jurídica,	 do	 regime	 democrático	 e	 dos
interesses	 sociais	 e	 individuais	 indisponíveis.	 Sem	 dúvida,	 entre	 eles	 está	 o
combate	 ao	 crime	e	 a	 contribuição	 efetiva	para	 a	 segurança	pública.	Estes	 são
deveres	 constitucionais	 que	 não	 podem	 ser	 limitados/precarizados	 com	 o
estabelecimento	de	obstáculos	à	atividade	do	Ministério	Público.

Por	sua	vez,	o	art.	129	da	Constituição	Federal,	em	seu	inciso	I,	prevê	como
função	 privativa	 do	Ministério	 Público	 a	 promoção	 da	 ação	 penal	 pública.	Os
demais	 incisos	 exemplificam	 outras	 funções	 do	 órgão,	 concluindo	 o	 inciso	 IX
que	 cabe	 ao	 Ministério	 Público	 “exercer	 outras	 funções	 que	 lhe	 forem
conferidas,	desde	que	compatíveis	com	sua	finalidade”.	Pergunta-se:	não	seria	a
investigação	 criminal	 compatível	 –	 ou	 um	 desdobramento	 –	 com	 a	 função	 de
promover,	privativamente,	a	ação	penal?

Ainda	 no	 art.	 129,	 o	 inciso	 VI,	 da	 Carta	 prevê	 que	 cabe	 ao	 Ministério
Público	 “expedir	 notificações	 nos	 procedimentos	 administrativos	 de	 sua
competência,	requisitando	informações	e	documentos	para	instruí-los”.	Por	qual
razão	 esses	 procedimentos	 administrativos	 não	 podem	 ter	 natureza	 penal,
compatível	com	a	função	da	instituição?

Nessa	linha	de	busca	de	subsídios	para	a	ação	penal,	os	incisos	VII	e	VIII	do
art.	 129	 da	 Constituição	 Federal	 ainda	 preveem	 que	 o	 Ministério	 Público
exercerá	 o	 controle	 externo	 da	 atividade	 policial,	 bem	 como	 poderá	 requisitar
diligências	investigatórias	e	a	instauração	de	inquérito	policial.	Por	evidente,	ao
contrário	do	que	sustentam	alguns,	tais	previsões	não	implicam	na	proibição	ou
limitação	 da	 investigação	 criminal	 pelo	 Ministério	 Público.	 Pelo	 contrário,
conferem	 ao	Ministério	 Público	 formas	 de	 obter	 subsídios	 para	 sua	 atividade-
fim,	 bem	 como	 afastam	 qualquer	 discussão	 quanto	 à	 possibilidade	 de	 a
autoridade	policial	negar-se	a	atender	ao	solicitado	pelo	Ministério	Público.

Em	 evidente	 decorrência	 dessa	 base	 constitucional,	 a	 legislação



complementar	 também	 consagrou	 esse	 novo	 perfil	 do	 Ministério	 Público.
Cumprindo	 o	 comando	 do	 art.	 128,	 §	 5º,	 da	 Constituição	 Federal,	 a	 Lei
Complementar	 75/93	 (Estatuto	 do	 Ministério	 Púbico	 da	 União)	 prevê
expressamente	diversas	diligências	investigatórias	pelo	Ministério	Público.

Ainda	 na	 legislação	 infraconstitucional,	 cite-se	 como	 exemplos	 a	 Lei
Orgânica	Nacional	do	Ministério	Público	(Lei	8.625/93),	bem	como	o	art.	47	do
Código	de	Processo	Penal,	o	qual,	embora	de	1941,	é	expresso	ao	prever	que	o
Ministério	 Público,	 caso	 entender	 necessários	 maiores	 esclarecimentos,
documentos	 ou	 novos	 elementos	 de	 convicção,	 deverá	 requisitá-los
“diretamente”	 de	 quem	 os	 possua.	 A	 mesma	 redação	 é	 prevista	 no	 Código
Eleitoral	quando	são	tratadas	as	infrações	penais	eleitorais	(art.	356,	§	2º),	bem
como	 é	 análoga	 a	 previsão	 do	 art.	 29	 na	 Lei	 7.492/86,	 que	 define	 os	 crimes
contra	o	sistema	financeiro	nacional.

Nessa	mesma	linha,	o	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	(art.	201,	VII)	e
o	 Estatuto	 do	 Idoso	 (art.	 74,	 VI),	 estabelecem	 que	 compete	 ao	 Ministério
Público,	 na	 área	 criminal,	 além	 de	 requisitar	 diligências	 e	 instauração	 de
inquérito	policial,	diretamente	instaurar	sindicâncias	para	apuração	de	ilícitos	ou
infrações	às	normas	de	proteção	à	infância	e	à	juventude.

Não	 se	 pode	 esquecer	 que	 o	 Ministério	 Público,	 nesse	 novo	 paradigma,
possui	 atribuição	 constitucional	 para	 diversos	 temas,	 com	 farta	 atividade
investigativa	 por	 meio	 de	 Inquérito	 Civil,	 como	 improbidade,	 meio	 ambiente,
consumidor,	 entre	 outros,	 todos	 com	 elevado	 potencial	 para	 caracterização	 de
infração	 penal.	 É	 claro	 que	 não	 se	 pode	 pretender	 que	 tais	 elementos	 sejam
desconsiderados	para	 fins	penais,	 impedindo	o	Ministério	Público	de	 agir	 com
base	neles	 ou	obrigar	 a	 requisição	de	 inquérito	 policial	 com	base	no	 Inquérito
Civil,	mesmo	quando	esgotada	a	atividade	investigativa.

Portanto,	o	plano	normativo	conduz	ao	entendimento	pela	possibilidade	de
investigação	 criminal	 pelo	Ministério	 Público,	 titular	 da	 ação	 penal	 e	 que,	 em
tantas	ocasiões,	teve	essa	função	reconhecida	nos	textos	constitucional	e	legal.

Diversas	 vezes	 já	 afirmamos	 que	 uma	 decisão	 que	 nega	 a	 legitimidade
investigatória	 criminal	 ao	 Ministério	 Público	 não	 confere	 o	 melhor	 sentido	 à
Constituição,6	 seja	 pela	 mudança	 ocorrida	 no	 plano	 paradigmático,	 seja	 pela
desconsideração	 do	 próprio	 plano	 normativo	 composto	 por	 normas
constitucionais	e	infraconstitucionais	que	já	reconhecem	essa	mudança.

Insiste-se	que	o	Ministério	Público	pós-88	assumiu	um	novo	perfil	na	defesa
da	 ordem	 jurídica,	 superando	 seu	 viés	 histórico	 limitado	 ao	 combate	 a	 crimes
patrimoniais,	recebendo	uma	nova	missão	na	defesa	da	ordem	jurídica	mediante
o	 combate	 aos	 crimes	 que	 lesam	 os	 objetivos	 da	 própria	 República,	 como	 o
crime	organizado,	a	lavagem	de	dinheiro,	entre	outros.



Para	 o	 desempenho	 de	 suas	 funções,	 o	 Ministério	 Público	 conta	 com
garantias	 e	 vedações	 similares	 às	 do	 Poder	 Judiciário.	 O	 Ministério	 Público
assume	o	encargo	de	defesa	do	regime	democrático	e	dos	direitos	fundamentais-
sociais,	 dentro	 de	 um	 paradigma	 de	 Estado	 Democrático	 de	 Direito	 de	 viés
transformador.

Essa	missão	 do	Ministério	 Público	 deve	 ser	 desempenhada	 em	 uma	 dupla
intervenção:	a	utilização	dos	remédios	constitucionais	para	concretização	desses
direitos	e	a	prioritária	atuação	no	combate	aos	delitos	que	frustram	os	objetivos
da	 República.	 Por	 evidente,	 essa	 atuação	 criminal	 somente	 ocorrerá	 com	 a
disponibilização	dos	meios	para	tanto.7

O	novo	paradigma	constitucional	é	elemento	fundamental	para	a	descoberta
da	 norma,	 do	 sentido	 do	 texto	 legislativo,	 adequado	 à	 realidade	 atual.
Argumentos	 históricos	 no	 sentido	 de	 que	 ao	 Ministério	 Público	 nunca	 foi
conferido	 o	 poder	 investigatório	 criminal	 não	 são	 legítimos	 para	 impedir	 que
hoje,	considerando	o	atual	contexto	paradigmático	normativo	constitucional,	os
textos	 sejam	 devidamente	 interpretados,	 conferindo-se	 o	 sentido	 adequado	 aos
nossos	tempos.

Assim,	 dentro	 desse	 contexto	 paradigmático	 que	 deve	 servir	 de	 base	 para
uma	adequada	compreensão,	o	reconhecimento	da	legitimidade	investigatória	do
Ministério	Público	representa	o	sentido	adequado	ao	tema	na	atualidade.8

Finalmente,	cabe	um	registro	de	extrema	relevância.	Trata-se	de	saber	se	o
Ministério	 Público	 é	 uma	 espécie	 de	magistratura	 ou	 é	 parte	 stricto	 sensu	 no
processo	 penal.	 Na	medida	 em	 que	 possui	 as	mesmas	 garantias	 conferida	 aos
membros	do	Poder	Judiciário,	parece	correto	dizer	que	essas	garantias	têm	uma
finalidade	 de	 afastar	 o	membro	 do	Ministério	 Público	 de	 um	 agir	 estratégico,
próprio	do	advogado.	Portanto,	se	o	Ministério	Público	é	diferente	do	advogado,
deve	 assim	 fazer	 jus	 às	 garantias	 que	 o	 advogado	 não	 tem.	 Nesse	 sentido,
Alfredo	 Valadão	 já	 disse,	 nos	 anos	 50	 do	 século	 XX,	 ele,	 nascido	 no	 século
XIX:	o	Ministério	Público	é	instituição	que,	para	além	dos	Poderes	tradicionais,
deve	 defender	 a	 sociedade,	 denunciando	 abusos,	 vindos	 eles	 de	 onde	 vierem,
inclusive	do	próprio	Estado	(leia-se,	o	próprio	MP	e	o	Poder	Judiciário).

Parece	 óbvio,	 portanto,	 que	 o	Ministério	 Público	 não	 pode	 fazer	 um	 agir
estratégico,	 ignorando	 provas	 defensivas,	 deixando	 de	 denunciar	 testemunhos
faltosos	 quando	 favoráveis	 à	 acusação	 e	 coisas	 desse	 gênero.	Ele	 não	 “vence”
processos.	Atua	como	uma	magistratura,	sem	parcialidade.	O	Ministério	público
deve	 ter	 equanimidade	 (na	 expressão	 de	 Dworkin,	 fairness)	 em	 relação	 aos
acusados.

Pois	foi	exatamente	por	isso	que	o	Estatuto	de	Roma	previu,	no	artigo	54,	1.,
que	o	Ministério	Público	deverá:	“a)	A	fim	de	estabelecer	a	verdade	dos	fatos,
alargar	o	inquérito	a	todos	os	fatos	e	provas	pertinentes	para	a	determinação	da



responsabilidade	criminal,	em	conformidade	com	o	presente	Estatuto	e,	para	esse
efeito,	 investigar,	 de	 igual	 modo,	 as	 circunstâncias	 que	 interessam	 quer	 à
acusação,	quer	à	defesa”.

Nisso	 reside	 a	 necessidade	 de	 o	 Ministério	 Público	 agir	 com	 isenção	 e
equanimidade.	Não	pode	ser	um	acusador,	simplesmente.	Não	pode	se	esconder
por	detrás	de	 ficções	ou	 falácias	como	o	princípio	 (sic)	 in	dubio	pro	societate.
Aliás,	o	Estatuto	de	Roma	segue	o	que	consta	no	Código	de	Processo	Penal	da
Alemanha,	 no	 art.	 60,	 que	 obriga	 o	Ministério	 Público	 a	 investigar	 e	 trazer	 à
lume	todas	as	provas,	inclusive	as	que	são	a	favor	do	acusado.	Portanto,	vedado,
nesses	dois	diplomas,	o	agir	 estratégico	do	Ministério	público.	No	Brasil,	 essa
vedação	 pode	 ser	 depreendida	 das	 garantias	 da	 magistratura	 que	 foram
estendidas	ao	Ministério	Público.

Nesse	sentido,	preocupa,	sobremodo,	o	item	9	da	ementa	do	acórdão	da	ação
penal	 ACr	 5046512-94.2016.404.7000/TRF,	 envolvendo	 o	 ex-presidente	 Luiz
Inácio	Lula	da	Silva,	no	qual	o	TRF4	fez	constar	que	não	é	 razoável	 exigir-se
isenção	 do	 Ministério	 Público.	 A	 pergunta	 é:	 Quem	 aceita	 ser	 acusado	 e
processado	por	uma	instituição	que	não	possui	isenção?

Registro,	nesse	sentido,	que	defendo	de	há	muito	que	o	Ministério	Público	é
uma	magistratura.	O	membro	do	MP	é	um	magistrado	sobre	o	parquet,	pois	não?
Não	por	acaso,	o	§	4º	do	art.	129	da	CF	diz	que	se	aplica	ao	Ministério	Público,
“no	que	couber”,	o	disposto	no	art.	93,	que	cuida	do	Poder	Judiciário.	“No	que
couber”	 –	 esta	 expressão	 parece	 que	 não	 está	 sendo	 bem	 compreendida	 pelo
Ministério	Público.

Portanto,	 está	 na	 hora	 de	 o	 MP	 decidir	 se	 quer	 ser	 composto	 por
“promotores	públicos	2.0”	ou	por	membros	de	uma	magistratura	independente,
equidistante,	imparcial	e	isenta.	Se	não	podemos	exigir	isenção	de	um	membro
do	MP,	por	qual	razão	o	Estado	não	contrata	advogados	privados	para	produzir
acusação,	como	acontece	em	alguns	países?

Portanto,	 numa	 palavra,	 diante	 dessa	 discussão	 acerca	 do	 poder
investigatório	do	Ministério	público	–	que	parece	ainda	não	ter	acabado	–	deve
escolher	entre	fazer	agir	estratégico	e	comportar-se	como	advogado	acusador,	ou
de	uma	magistratura	em	pé,	que	trabalha	com	isenção	e	com	fairness.

1A	 Crítica	 Hermenêutica	 do	 Direito	 acredita	 na	 existência	 de	 respostas	 corretas	 quando	 se	 trata	 do
Direito,	 entendidas	 como	 respostas	 constitucionalmente	 adequadas,	 que	 respeitam	 os	 elementos
legítimos	legados	pela	tradição,	em	especial	os	paradigmas	que	devem	guiar	a	atividade	compreensiva
do	 intérprete.	Para	aprofundamento	no	 tema,	ver	STRECK,	Lenio	Luiz.	Hermenêutica	jurídica	e(m)
crise:	 uma	 exploração	 hermenêutica	 da	 construção	 do	 Direito.	 11.	 ed.	 Porto	 Alegre:	 Livraria	 do



Advogado,	 2013;	 STRECK,	 Lenio	 Luiz.	Verdade	 e	 consenso:	 constituição,	 hermenêutica	 e	 teorias
discursivas.	 6.	 ed.	 São	 Paulo:	 Saraiva,	 2017;	 STRECK,	 Lenio	 Luiz.	 Dicionário	 de
Hermenêutica:	 quarenta	 temas	 fundamentais	 da	 teoria	 do	 Direito	 à	 luz	 da	 Crítica	 Hermenêutica	 do
Direito.	Belo	Horizonte:	Casa	do	Direito,	2017.
2BRASIL.	 Supremo	Tribunal	 Federal.	Mandado	 de	 Segurança	 n.	 21.239/DF.	 Relator(a):	 Sepúlveda
Pertence.	Disponível	em:	<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1508238>.
3STRECK,	Lenio	Luiz.	PEC	37	–	A	Emenda	da	Insensatez	e	os	pés	de	Curupira.	Consultor	Jurídico,
São	 Paulo,	 2012.	 Disponível	 em:	 <https://www.conjur.com.br/2012-jun-21/senso-incomum-pec-37--
emenda-insensatez-pes-curupira>.
4STRECK,	 Lenio	 Luiz.	 FELDENS,	 Luciano.	 Crime	 e	 constituição:	 a	 legitimidade	 da	 função
investigatória	do	Ministério	Público.	Rio	de	Janeiro:	Forense,	2005,	p.	48.
5Relatório	nacional	da	Execução	da	Meta	2.	Diagnóstico	da	investigação	de	homicídios	no	Brasil.	2012.
Disponível	em:	<http://www.cnmp.gov.br/portal/images/stories/Enasp/relatorio_enasp_FI-NAL.pdf>.
6STRECK,	 Lenio	 Luiz.	 FELDENS,	 Luciano.	 Crime	 e	 constituição:	 a	 legitimidade	 da	 função
investigatória	do	Ministério	Público.	Rio	de	Janeiro:	Forense,	2005,	p.	3.
7STRECK,	 Lenio	 Luiz.	 FELDENS,	 Luciano.	 Crime	 e	 constituição:	 a	 legitimidade	 da	 função
investigatória	do	Ministério	Público.	Rio	de	Janeiro:	Forense,	2005,	p.	47.
8Registre-se	que	a	atividade	investigatória	criminal	pelo	Ministério	Público	atualmente	é	regulamentada
pela	Resolução	181,	de	7	de	agosto	de	2017,	do	Conselho	Nacional	do	Ministério	Público.

	



Capítulo	24
ADIS	4.357	E	4.425	–	A	INCIDÊNCIA	DE	JUROS

DE	MORA	NOS	PRECATÓRIOS:	CUMPRIR	A
LEGALIDADE	JÁ	É	UM	AVANÇO	E	TANTO

1.	 RESUMO	DO	CASO
Não	obstante	toda	a	problemática	relativa	às	decisões	judiciais	envolvendo	a

Emenda	Constitucional	 62/09,	 objeto	 de	 análise	 particular	 nesta	 obra,	 o	 ponto
que	aqui	merece	comentários	se	restringe	a	duas	hipóteses	bem	distintas,	a	saber:

a)	 a	 obrigatoriedade	 da	 inclusão,	 no	 orçamento	 das	 entidades	 de
Direito	 Público,	 de	 verba	 necessária	 ao	 pagamento	 de	 seus	 débitos,
oriundos	 de	 sentenças	 transitadas	 em	 julgado,	 constantes	 de
precatórios	 judiciários	 apresentados	 até	 1º	 de	 julho,	 fazendo-se	 o
pagamento	 até	 o	 final	 do	 exercício	 seguinte,	 quando	 terão	 seus
valores	atualizados	monetariamente1	(art.	100,	§	5º,	da	CF);
b)	 incidência	 de	 juros2	 de	 mora	 no	 período	 que	 medeia	 a	 data	 da
realização	 dos	 cálculos	 e	 a	 data	 da	 expedição	 da	 requisição	 ou	 do
precatório.

Essas	 duas	 situações	 foram	 objetos	 de	 apreciação	 pelo	 Supremo	 Tribunal
Federal	 nas	 ADIs	 ADIs	 4.357	 e	 4.425	 que,	 debruçando-se	 sobre	 diversos
dispositivos	da	Emenda	Constitucional	62/09,	declarou	inconstitucional	o	§	12,
do	art.	100	da	Constituição	Federal,	bem	como	no	Recurso	Extraordinário	com
repercussão	 geral	 (RE-RG	579.431),	matéria	 abordada	 nas	 hipóteses	 (a)	 e	 (b),
respectivamente.

2.	 A	DECISÃO
Por	 maioria,	 a	 Suprema	 Corte	 julgou	 parcialmente	 procedentes	 as	 ADIs

4.357	 e	 4.425,	 cujo	 objeto	 comum	 era	 a	 Emenda	 Constitucional	 62/09,
instituidora	 de	 um	 novo	 regime	 especial	 de	 pagamento	 de	 precatórios.	 Além
disso,	 foram	 declarados	 inconstitucionais,	 ainda,	 dispositivos	 do	 art.	 100	 da
Constituição	 Federal,	 e	 o	 art.	 97	 do	 Ato	 das	 Disposições	 Constitucionais
Transitórias	(ADCT),	que	cria	o	regime	especial	de	pagamento.	O	score	final	do
julgamento	 foi	 a	prevalência	dos	argumentos	postos	em	seu	voto	pelo	Relator,



Ministro	 Ayres	 Britto,	 acompanhado	 pelos	 Ministros	 Luiz	 Fux,	 Rosa	 Weber,
Cármen	Lúcia,	Celso	de	Mello	e	Joaquim	Barbosa.	Os	Ministros	Marco	Aurélio
e	 Ricardo	 Lewandowski	 votaram	 pela	 procedência	 das	 ADIs,	 em	 menor
extensão.	Votaram	pela	total	improcedência	os	Ministros	Gilmar	Mendes,	Teori
Zavascki	 e	 Dias	 Toffoli.	 De	 forma	 sintética,	 podemos	 destrinchar	 o
posicionamento	 do	 Ministro	 Relator	 ao	 passo	 em	 que	 citamos	 a	 síntese	 do
conteúdo	dos	votos	daqueles	que	o	acompanharam.

O	Ministro	Luiz	Fux,	 quem,	por	 sua	vez,	 acompanhou	o	Relator,	Ministro
Ayres	 Britto,	 defendeu	 em	 seu	 posicionamento	 que	 a	 forma	 de	 pagamento
prevista	no	§	15	do	art.	100	da	Constituição	Federal	e	detalhada	pelo	art.	97	do
ADCT	 é	 inconstitucional.	 Ele	 considerou,	 entre	 os	 motivos,	 o	 desrespeito	 à
duração	razoável	do	processo,	uma	vez	que	o	credor	quer	um	resultado	palpável
para	a	realização	do	seu	direito	de	receber	a	quitação	da	dívida.

Na	 opinião	 do	Ministro,	 “não	 se	 pode	 dizer	 que	 a	 EC	 62	 representou	 um
verdadeiro	avanço	enquanto	existir	a	possibilidade	de	pagamento	de	precatório
com	valor	inferior	ao	efetivamente	devido	em	prazo	que	pode	chegar	a	80	anos”.
O	Ministro	destacou,	ainda,	que	esse	regime	não	é	uma	fórmula	mágica,	viola	o
núcleo	essencial	do	Estado	de	Direito.	“É	preciso	que	a	criatividade	dos	nossos
legisladores	seja	colocada	em	prática	conforme	a	Constituição,	de	modo	a	erigir
um	 regime	 regulatório	 de	 precatórios	 que	 resolva	 essa	 crônica	 problemática
institucional	brasileira	sem,	contudo,	despejar	nos	ombros	do	cidadão	o	ônus	de
um	descaso	que	nunca	foi	seu”,	afirmou.

Já	o	Ministro	Teori	Zavascki	argumentou,	por	um	outro	 lado,	no	 tocante	à
competência	para	dispor	sobre	a	matéria	de	pagamento	de	precatório.	Asseverou
o	Ministro	que	a	prerrogativa	de	legislar	sobre	esse	tema	estaria	dentro	do	poder
constituinte	derivado.	O	ponto	central	do	debate,	conforme	ele,	é	a	conveniência
ou	 não	 da	 fórmula	 encontrada	 pela	 EC	 62	 para	 solucionar	 a	 questão.	 Para	 o
Ministro	Teori	Zavascki,	o	Supremo	tem	que	estabelecer	como	parâmetro	não	o
que	entender	como	 ideal	para	o	pagamento	de	precatório,	mas	deverá	 ser	 feita
uma	 escolha	 entre	 o	 sistema	 anterior	 e	 o	 sistema	 proposto	 pela	 emenda.	 “Não
podemos	fugir	de	uma	verdade:	que	o	modelo	anterior	era	mais	perverso	ainda.
Os	estados	inadimplentes	estão	inadimplentes	há	15,	20	anos	ou	mais”,	disse	o
Ministro.

Em	oposição	ao	posicionamento,	em	certa	medida	cético,	do	Ministro	Teori
Zavascki,	 a	 Ministra	 Rosa	 Weber,	 quem	 acompanhou	 a	 maioria	 em	 dar
procedência	ao	pedido,	afirmou,	na	linha	do	que	defendeu	o	Relator,	que	tanto	o
sistema	anterior,	quanto	o	proposto	pela	Emenda	em	questão	para	pagamento	de
precatórios	 afrontavam	 a	 ideia	 central	 do	 Estado	 Democrático	 de	 Direito,
violando	 garantias	 quanto	 ao	 acesso	 ao	 Poder	 Judiciário,	 do	 devido	 processo
legal	e	da	duração	 razoável	do	processo	e	afrontam	a	autoridades	das	decisões



judiciais,	ao	prolongar,	compulsoriamente,	o	cumprimento	de	sentenças	judiciais
com	trânsito	em	julgado,	afirmou	ela.	“Não	se	trata	de	escolher	entre	um	e	outro
regime	perverso”.

Acompanhando	 o	 Relator	 pela	 procedência	 das	 ADIs,	 a	Ministra	 Cármen
Lúcia	entendeu	que	há,	sim,	ofensa	à	Constituição	Federal	no	texto	da	Emenda
Constitucional.	Segundo	ela,	o	valor	da	condenação	é	definido	judicialmente,	e
há	 ofensa	 à	 Constituição	 Federal	 se	 um	 regime	 não	 oferece	 solução	 para	 o
credor.	 A	Ministra	 chamou	 atenção	 para	 o	 disposto	 no	 §	 15	 do	 art.	 100,	 que
prevê	a	possibilidade	de	lei	complementar	federal	estabelecer	regime	especial	de
pagamento,	 ao	 que	 se	 antecipou	 o	 art.	 97	 do	 ADCT,	 fixando	 um	 na	 forma
específica.	“O	que	é	preciso	que	seja	lido,	e	o	que	os	procuradores	dos	estados
certamente	 verificaram,	 é	 que	 há	 outros	 caminhos	 postos,	 que	 não	 só	 esse
regime.	Até	mesmo	aquele	apontado	no	parágrafo	16	do	artigo	100,	que	permite
que	a	União	possa	financiar	diretamente	os	Estados	para	perfazer	os	precatórios”
afirmou.

Em	 relação	 ao	 art.	 97	 do	 ADCT,	 o	 Ministro	 Marco	 Aurélio	 julgou
parcialmente	procedentes	as	ADIs.	Para	ele,	o	regime	especial	trazido	pela	nova
redação	do	artigo	está	limitado	aos	débitos	vencidos,	caso	contrário,	o	sistema	se
perpetuaria.	 “Não	 pode	 esse	 regime	 especial	 de	 pagamento	 ultrapassar	 esse
período	 de	 15	 anos,	 sob	 pena	 de	 perpetuarmos	 a	 situação	 que	 o	 motivou”,
avaliou	o	Ministro,	ressaltando	que	o	art.	97	deveria	viger	por	período	certo.	De
acordo	com	ele,	se	o	sistema	é	transitório,	“ele	não	pode	transitar	no	tempo	de
forma	 indeterminada”,	 uma	 vez	 que	 a	 EC	 62	 visou	 afastar	 o	 impasse	 da	 não
satisfação	 de	 valores	 à	 época.	 Ao	 analisar	 os	 dispositivos	 questionados	 nas
ADIs,	 o	 Ministro	 concluiu	 pela	 supressão	 de	 algumas	 expressões.	 “Onde
tivermos	 que	 podar	 o	 artigo	 97	 para	 tornar	 realmente	 suprema	 a	 Constituição
Federal,	devemos	podar”,	disse.

O	voto	do	Ministro	Ricardo	Lewandowski	acompanhou	o	do	Ministro	Marco
Aurélio	em	alguns	pontos,	no	sentido	de	afastar	expressões	contidas	no	art.	97
do	ADCT.	Ele	declarou	 inconstitucionais	partes	dos	dispositivos	que	 tratam	da
atualização	dos	créditos	com	base	no	índice	da	caderneta	de	poupança	(inciso	II
do	§	1º	 e	§	16	do	art.	97	do	ADCT),	mas	admitiu	os	 juros	de	mora	com	base
nesse	índice.

No	§	2º	do	mesmo	dispositivo,	o	Ministro	 retira	a	expressão	“e	a	vencer”,
por	entender	que	a	moratória	não	pode	ultrapassar	os	15	anos	e,	no	art.	17,	dá
interpretação	 conforme	para	observar	o	preceito	 apenas	quanto	 aos	precatórios
vencidos	 à	 época	 da	 promulgação	 da	 norma.	 O	 art.	 14	 também	 recebeu	 do
Ministro	 interpretação	conforme	para	 limitar	o	 regime	especial	 ao	prazo	de	15
anos.	 Finalmente,	 em	 relação	 ao	 art.	 18,	 seu	 voto	 estende	 a	 preferência	 aos
credores	 com	 mais	 de	 60	 anos	 a	 qualquer	 tempo,	 e	 não	 apenas	 na	 data	 da



promulgação	da	emenda.
Quanto	aos	demais	dispositivos,	que	considerou	constitucionais,	o	Ministro

observou	 que	 a	 emenda	 constitucional	 foi	 resultado	 de	 amplo	 debate	 no
Congresso	Nacional,	com	a	participação	de	todas	as	lideranças	partidárias,	a	fim
de	 encontrar	 solução	 para	 a	 crise	 vivida	 à	 época	 pelas	 fazendas	 públicas
estaduais	e	municipais.

O	 Decano	 endossou	 observação	 feita	 pelo	 Relator	 segundo	 a	 qual	 “o
desrespeito	 a	 autoridades	 da	 coisa	 julgada	 –	 no	 caso,	 débitos	 de	 estados,	 do
Distrito	 Federal	 e	 municípios	 já	 constituídos	 por	 decisão	 judicial	 –	 ofende
valores	tutelados	com	cláusulas	pétreas	inscritas	na	Constituição	Federal	(CF)	de
1988,	tais	como	a	independência	dos	poderes,	o	respeito	aos	direitos	humanos	e,
também,	à	própria	coisa	julgada.

O	Ministro	 Celso	 de	Mello	 observou	 que	 desrespeitar	 a	 coisa	 julgada	 é	 o
mesmo	que	desrespeitar	uma	norma	 legal.	Ele	disse	que,	 ao	aprovar	o	 terceiro
adiamento	 do	 pagamento	 dos	 precatórios	 previsto	 pela	 EC	 62	 –	 após	 norma
inscrita	na	CF	de	88	e	a	posterior	edição	da	EC	30/00	–,	o	Congresso	Nacional
exorbitou	dos	limites	de	mudança	da	Constituição	estabelecidos	por	ela	própria,
por	 ofender	 princípios	 pétreos	que	não	 são	 suscetíveis	 de	mudança	 legislativa.
Segundo	 ele,	 no	 Estado	 Democrático	 de	 Direito,	 o	 Estado	 não	 apenas	 dita
normas	 jurídicas,	 mas	 também	 se	 sujeita	 a	 elas,	 respondendo	 por	 danos	 que
venha	a	causar.

Joaquim	Barbosa,	à	época,	presidente	do	STF,	e	hoje	Ex-Ministro,	 também
acompanhou,	 na	 ocasião	 desse	 julgamento,	 a	maioria,	 e	 declarou	 parcialmente
procedentes	as	ADIs	4.357	e	4.425	para	julgar	inconstitucional	o	§	15	do	art.	100
e	o	art.	97	do	ADCT.	O	Ministro	considerou	inconstitucional	o	regime	especial
de	pagamento	uma	vez	que,	a	seu	ver,	a	modalidade	de	moratória	instituída	pela
Emenda	Constitucional	 62	 não	 tem	 limite	 temporal	 definido.	Como	o	 devedor
deve	depositar	para	pagamento	dos	credores	uma	porcentagem	do	valor	da	sua
receita,	e	não	do	estoque	de	precatórios,	a	moratória	durará	enquanto	a	dívida	for
maior	que	o	volume	de	recursos	disponíveis.

3.	 ANÁLISE
O	§	1º	do	art.	100	da	Constituição	Federal,	antes	da	Emenda	Constitucional

62/09,	 estabelecia	 que	 todos	 os	 débitos	 constantes	 de	 precatórios	 judiciários,
apresentados	 até	 1º	 de	 julho,	 teriam	 atualizados	 seus	 valores,	 fazendo-se	 o
pagamento	até	o	final	do	exercício	seguinte.	Assim,	durante	esse	lapso	temporal,
a	Constituição	Federal	 determinava	 apenas	 a	 incidência	 de	 correção	monetária
sobre	 os	 valores	 a	 serem	 adimplidos	 pela	 Fazenda	 Pública,	 vedando
expressamente	a	cominação	de	juros	de	mora.



Com	a	vigência	da	Emenda	Constitucional	62/09	a	situação	não	se	alterou,
embora	o	mesmo	comando	normativo	tenha	passado	a	ser	disciplinado	pelo	§	5º
do	art.	1003	do	Texto	Maior.

Entretanto,	com	o	advento	da	referida	emenda	constitucional,	o	constituinte
reformador	 entendeu	 por	 bem	 introduzir	 como	 critério	 de	 atualização	 dos
requisitórios	ou	precatórios,	no	iter	que	compreende	“após	sua	expedição	até	o
efetivo	 pagamento”,	 “independentemente	 de	 sua	 natureza”,	 a	 incidência	 de
“índice	oficial	de	remuneração	básica	da	caderneta	de	poupança,	e,	para	fins	de
compensação	 da	mora,	 a	 incidência	 de	 juros	 simples	 no	mesmo	 percentual	 de
juros	incidentes	sobre	a	caderneta	de	poupança,	ficando	excluída	a	incidência	de
juros	compensatórios	(§	12,	art.	100	da	CF)”.

Aqui,	percebemos	duas	interpretações	possíveis.	Ei-las:
A	primeira,	no	sentido	de	que	não	 incidem	juros	no	período	abarcado	pelo

art.	100,	§	5º	da	Constituição	Federal.
Isso	 porque,	 com	 a	 declaração	 de	 inconstitucionalidade	 reconhecida	 pelo

Supremo	Tribunal	Federal	no	bojo	das	ADIs	4.357	e	4.425,	o	§	12	do	art.	100	da
CF,4	o	qual	abarcou	por	arrastamento	o	art.	1º-	F	da	Lei	11.960/09,5	extirpou-se	a
incidência	de	juros	de	mora	no	período	compreendido	a	partir	de	1º	de	julho	até
o	pagamento	no	último	dia	do	exercício	financeiro	seguinte,	nos	termos	previsto
no	§	1º6	do	art.	100	da	Constituição	Federal.	Nesse	período,	os	valores	devidos
pela	 Fazenda	 Pública	 sofrerão	 a	 incidência	 de	 correção	monetária	 apenas.	Há,
nesse	sentido,	a	Súmula	Vinculante	177	do	Supremo	Tribunal	Federal.

Para	 que	 fique	 bem	 claro:	 entre	 1º	 de	 julho	 de	 um	 ano	 até	 o	 dia	 31	 de
dezembro	do	 ano	 seguinte	 (último	dia	do	 exercício	 financeiro	do	 ano	 seguinte
àquele	 em	 que	 foi	 expedido	 o	 requisitório)	 não	 haverá	 incidência	 de	 juros	 de
mora,	uma	vez	que	a	própria	Constituição	Federal	estabeleceu	um	prazo	em	que
a	 Fazenda	 Pública	 deverá	 adimplir	 com	 o	 pagamento	 de	 suas	 condenações
judiciais,	não	havendo	qualquer	razão	para	a	incidência	de	juros	de	mora	nesse
período.

A	segunda	interpretação	que	vem	sendo	dada	é	a	de	que,	como	a	declaração
de	 inconstitucionalidade	 foi	 parcial,	 reconhecendo-se	 a	 inconstitucionalidade
(sem	 redução	 de	 texto)	 de	 expressões	 tais	 como:	 (i)	 “índice	 oficial	 de
remuneração	básica	da	caderneta	de	poupança”	para	a	atualização	monetária	dos
débitos	inscritos	em	precatório,	(ii)	“independentemente	de	sua	natureza”	e,	(iii)
“compensação	da	mora”,	 o	 §	 12º	 do	 art.	 100	 teria	 estabelecido	 que	 “incidirão
juros	 simples	 no	 mesmo	 percentual	 de	 juros	 incidentes	 sobre	 a	 caderneta	 de
poupança”,	após	a	expedição	e	até	o	efetivo	pagamento,	haveria	a	necessidade
de	se	superar	a	Súmula	Vinculante	17.

Por	 essa	 compreensão,	 o	 Conselho	 Federal	 da	 Ordem	 dos	 Advogados	 do



Brasil	(CFOAB)	ajuizou,	no	Supremo	Tribunal	Federal,	Proposta	de	Revisão	de
Súmula	Vinculante	111,	com	o	objetivo	de	reavaliação	do	enunciado	da	Súmula
Vinculante	17,	sob	o	fundamento	de	que,	com	os	julgamentos	das	ADIs	4.357	e
4.425,	 houve	 a	 afirmação	 da	 constitucionalidade	 do	 §	 12,	 do	 art.	 100,
entendendo	 a	 referida	 entidade	 pela	 incidência	 de	 juros	 de	 mora	 e	 correção
monetária	 sobre	os	débitos	da	Fazenda	Pública,	desde	 sua	expedição	até	o	 seu
efetivo	pagamento.

A	 Proposta	 de	 Revisão	 encontra-se,	 atualmente,	 sobrestada,	 aguardando	 o
julgamento	 do	 RE-RG	 579.431/RS,	 nos	 termos	 da	 decisão	 proferida	 pelo
Ministro	Dias	Toffoli	em	13	de	março	de	2015,	in	verbis:

Considerando	 que	 o	 julgamento	 a	 ser	 oportunamente	 realizado	 pelo
Plenário	 deste	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 do	 RE	 nº	 579.431/RS,	 onde
esta	Corte	examinará	tema	com	repercussão	geral	reconhecida,	referente
à	incidência	de	juros	de	mora	no	período	compreendido	entre	a	data	da
conta	 de	 liquidação	 e	 a	 expedição	 do	 requisitório,	 poderá	 refletir	 no
deslinde	do	presente	feito,	manifesto-me	pelo	sobrestamento	da	presente
proposta	até	a	conclusão	do	julgamento	do	citado	RE	nº	579.431/RS.

Penso	que	a	primeira	 interpretação	parece	correta	na	medida	em	que,	certo
ou	errado,	o	Supremo	Tribunal	Federal	acolheu	a	 tese	da	 inconstitucionalidade
parcial	do	art.	100,	§	12	da	CF,	sem	apontar	qualquer	mácula	sobre	o	§	5º	do	art.
100	 da	 CF,	 não	 deixando	 qualquer	 ranço	 de	 inconstitucionalidade	 sobre	 ele.
Assim,	não	faz	o	menor	sentido	o	Supremo	Tribunal	Federal,	a	par	da	declaração
de	vício	sufragada,	pretender	alcançar	dispositivo	ileso,	porquanto	está	mais	do
que	evidente,	 diante	da	 expressão	“precatórios	 judiciários	 apresentados	 até	 1º
de	julho,	fazendo-se	o	pagamento	até	o	final	do	exercício	seguinte”,	que	somente
haverá	a	incidência	de	correção	monetária.

Isso	 se	 revela	 absolutamente	 incompatível	 com	 parte	 da	 modulação
tardia	que	o	Supremo	proferiu	em	25	de	março	de	2015,	atendendo	a	questão	de
ordem	 na	 ADI	 4.357	 estabelecendo,	 em	 relação	 ao	 §	 12	 do	 art.	 100	 da
Constituição	Federal	que:

[...]	 2.1.)	 fica	 mantida	 a	 aplicação	 do	 índice	 oficial	 de	 remuneração
básica	 da	 caderneta	 de	 poupança	 (TR),	 nos	 termos	 da	 Emenda
Constitucional	 nº	 62/2009,	 até	 25.03.2015,	 data	 após	 a	 qual	 (i)	 os
créditos	em	precatórios	deverão	ser	corrigidos	pelo	Índice	de	Preços	ao
Consumidor	Amplo	 Especial	 (IPCA-E)	 e	 (ii)	 os	 precatórios	 tributários
deverão	 observar	 os	 mesmos	 critérios	 pelos	 quais	 a	 Fazenda	 Pública
corrige	 seus	 créditos	 tributários;	 e	 2.2.)	 ficam	 resguardados	 os
precatórios	expedidos,	no	âmbito	da	administração	pública	federal,	com
base	nos	arts.	27	das	Leis	nº	12.919/13	e	Lei	nº	13.080/15,	que	fixam	o
IPCA-E	como	índice	de	correção	monetária.



Ora,	se	não	há	incidência	de	juros	no	período	referido,	como	modular	o	que
não	existe?

Por	 outro	 lado,	 não	 havendo	 o	 pagamento	 do	 requisitório	 após	 o	 final	 do
exercício	financeiro	(tendo	por	referência	1/7	do	no	anterior),	ou	seja,	18	meses,
revela-se,	 apenas	 nessa	 hipótese,	 correta	 a	 incidência	 de	 juros,	 porque	 nessa
hipótese	há	mora!

Assim,	só	faz	sentido	a	incidência	de	juros	de	mora	se	constatado	que,	após
o	 lapso	constitucional	estabelecido	no	art.	100,	§	5º	da	Constituição	Federal,	a
Fazenda	Pública	continua	inadimplente.

Por	 outro	 giro,	 e	 já	 adentrando	 a	 análise	 do	 item	 (b),	 é	 salutar	 destacar	 a
diferença	entre	a	hipótese	estabelecida	no	art.	100,	§	5º	da	Constituição	Federal	e
a	retratada	no	RE-RG	579.431	(Tema	96).

Vejamos:	 enquanto	 o	 art.	 100,	 §	 5º	 da	 Carta	 da	 República	 se	 refere	 à
proibição	 da	 incidência	 de	 juros	 no	 período	 de	 mora	 constitucionalmente
estabelecida,	 o	 RE-RG	 procura	 verificar	 a	 compatibilidade	 da	 incidência	 de
juros	 nos	 requisitórios	 no	 “período	 compreendido	 entre	 a	 data	 da	 elaboração
dos	cálculos	e	a	expedição	da	requisição	de	pequeno	valor”.

Trata-se,	assim,	da	incidência	de	juros	de	mora	em	requisitórios	de	pequeno
valor	(RPV),	cuja	sistemática	encontra	amparo	no	art.	100,	§	3º	da	Constituição
Federal,	cuja	redação	é	a	seguinte:

Art.	 100.	 Os	 pagamentos	 devidos	 pelas	 Fazendas	 Públicas	 Federal,
Estaduais,	Distrital	e	Municipais,	em	virtude	de	sentença	judiciária,	far-
se-ão	 exclusivamente	 na	 ordem	 cronológica	 de	 apresentação	 dos
precatórios	e	à	conta	dos	créditos	respectivos,	proibida	a	designação	de
casos	ou	de	pessoas	nas	dotações	orçamentárias	e	nos	créditos	adicionais
abertos	para	este	fim.
[...]
§	 3º	 O	 disposto	 no	 caput	 deste	 artigo	 relativamente	 à	 expedição	 de
precatórios	não	se	aplica	aos	pagamentos	de	obrigações	definidas	em	leis
como	 de	 pequeno	 valor	 que	 as	 Fazendas	 referidas	 devam	 fazer	 em
virtude	de	sentença	judicial	transitada	em	julgado.

Note-se	que	a	hipótese	(b)	está	direcionada	aos	denominados	Requisitórios
de	 Pequeno	Valor,	 os	 quais,	 por	 expressa	 previsão	 constitucional,	 representam
uma	 exceção	 ao	 regime	 “exclusivo”	 de	 precatórios	 constante	 do	 caput	 do	 art.
100	da	Constituição	Federal.

Mas	aqui	está	a	questão.
Enquanto	 os	 requisitórios	 de	 pequeno	 valor	 (RPVs)	 são	 uma	 forma

diferenciada	de	a	Fazenda	Pública	honrar	com	o	pagamento	de	suas	condenações
judiciais	 com	 trânsito	em	 julgado,	 isso	não	afasta	as	diretrizes	da	Constituição



Federal	 no	 que	 toca	 ao	 regramento	 “básico”	 das	 condenações	 impostas	 ao
Estado.

Desse	modo,	na	medida	em	que	o	Supremo	Tribunal	Federal	estabeleceu	no
RE-RG	579.431	que	devem	incidir	juros	da	mora	no	período	compreendido	entre
a	 data	 da	 realização	 dos	 cálculos	 e	 a	 da	 requisição	 de	 pequeno	 valor	 (embora
ainda	não	tenha	havido	o	trânsito	em	julgado	do	recurso	extraordinário	afetado),
equivocou-se	o	Tribunal,	pois	desconsiderou	a	diretriz	geral	do	art.	100,	§§	3º	e
5º	da	Constituição	Federal,	c.c.	art.	535,	§	3º,	II	do	Código	de	Processo	Civil.

Isso	 fica	 claro	 na	 medida	 em	 que	 o	 adimplemento	 das	 condenações	 de
pequena	monta	(definidas	por	 lei	para	cada	ente	federado)	em	face	da	Fazenda
Pública	possui	uma	sistemática	que	não	pode	destocar	das	balizas	constitucionais
já	referidas,	inclusive	como	já	assentou	o	Supremo	Tribunal	Federal8	em	2008	e
em	2014,	respectivamente,	in	litteris:

CONSTITUCIONAL.	 EMBARGOS	 DE	 DECLARAÇÃO	 EM
RECURSO	 EXTRAORDINÁRIO.	 CONVERSÃO	 EM	 AGRAVO
REGIMENTAL.	 PRECATÓRIO.	 MORA.	 INO-CORRÊNCIA.
AGRAVO	IMPROVIDO.	I	–	O	entendimento	firmado	no	julgamento
do	RE	298.616/SP,	Rel.	Min.	Gilmar	Mendes,	no	sentido	de	que,	não
havendo	 atraso	 na	 satisfação	 do	 débito,	 não	 incidem	 juros
moratórios	entre	a	data	da	expedição	e	a	data	do	efetivo	pagamento
do	 precatório,	 também	 se	 aplica	 ao	 período	 entre	 a	 elaboração	 da
conta	 e	 a	 expedição	 do	 precatório.	 II	 –	 Embargos	 de	 declaração
convertidos	 em	 agravo	 regimental	 a	 que	 se	 nega	 provimento.	 (RE
496.703	 ED,	 Relator(a):	Min.	 RICARDO	 LEWANDOWSKI,	 Primeira
Turma,	julgado	em	02/09/2008,	DJe-206	DIVULG	30-10-2008	PUBLIC
31-10-2008	EMENT	VOL-02339-06	PP-01108,	g.n.);
AGRAVO	 REGIMENTAL	 NO	 RECURSO	 EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.	PRECATÓRIO.	NÃO	INCIDÊNCIA	DE	JUROS
DE	MORA.	SÚMULA	VINCULANTE	17	DO	STF.	OFENSA	À	COISA
JULGADA.	 ANÁLISE	 DE	 NORMA	 INFRACONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES.	 AGRAVO	 IMPROVIDO.	 I	 –	A	 jurisprudência	 do
STF	entende	que,	não	havendo	atraso	na	 satisfação	do	débito,	não
incidem	 juros	 moratórios	 entre	 a	 data	 da	 expedição	 e	 a	 data	 do
efetivo	pagamento	do	precatório.	Súmula	Vinculante	17	do	STF.	II	–
	Esse	entendimento	se	aplica	ao	período	entre	a	elaboração	da	conta
e	 a	 expedição	 do	 precatório.	 Precedentes.	 III	 –	 A	 verificação	 da
ocorrência	 e	 dos	 limites	 de	 coisa	 julgada,	 no	 caso,	 situa-se	 em	 âmbito
infraconstitucional.	Precedentes.	IV	–	Agravo	regimental	improvido	(RE
592.869	AgR,	Relator(a):	Min.	RICARDO	LEWANDOWSKI,	Segunda
Turma,	 julgado	 em	 26/08/2014,	 ACÓRDÃO	 ELETRÔNICO	DJe-171
DIVULG	03-09-2014	PUBLIC	04-09-2014,	g.n.).

Ora,	 se	 a	 Fazenda	 Pública	 não	 impugna	 execução	 contra	 si	 dirigida	 ou,



mesmo	 o	 fazendo,	 tem	 seus	 argumentos	 rechaçados,	 não	 lançando	 mão	 de
recurso,	 caberá	 ao	 juiz,	 após	 requerimento	 do	 exequente,	 expedir	 ordem	 de
pagamento,	“dirigida	à	autoridade	na	pessoa	de	quem	o	ente	público	foi	citado
para	 o	 processo”,	 de	modo	 que	 o	 “pagamento	 de	 obrigação	 de	 pequeno	 valor
será	 realizado	 no	 prazo	 de	 2	 (dois)	 meses	 contado	 da	 entrega	 da	 requisição,
mediante	 depósito	 na	 agência	 de	 banco	 oficial	mais	 próxima	 da	 residência	 do
exequente”.

Frisa-se	que	durante	esse	lapso	legal,	à	similitude	do	regime	de	precatórios,
deverá	 incidir	 a	 atualização	 monetária	 tão	 somente;	 ultrapassada	 essa
autorização/permissão	 legal	 (dois	meses),	 daí	 sim,	 revela-se	 coerente	 e	 íntegra
com	 a	 sistemática	 de	 pagamento	 de	 condenações	 judiciais	 impostas	 contra	 a
Fazenda	Pública	a	imposição	de	juros	de	mora.

Nessa	 perspectiva,	 o	marco	 inicial	 para	 a	 imputação	 de	 juros	 de	mora	 em
face	da	Fazenda	Pública,	no	que	atine	às	Requisições	de	Pequeno	Valor	(RPVs),
não	poderá	destoar	do	que	estabelece	o	art.	534	do	Código	de	Processo	Civil,	sob
pena	de	supressão	da	respectiva	eficácia	por	meios	transversos.

Os	 regimes	 constitucional	 e	 legal	de	pagamento	dos	 requisitórios,	 seja	dos
precatórios,	 seja	 das	 requisições	 de	 pequeno	 valor	 (RPVs),	 não	 podem	 andar
separadamente!

Há	 um	 porquê	 de	 se	 estabelecer	 um	 todo	 interpretativo:	 a	 integridade	 do
regime	de	precatórios	na	Constituição	Federal	e	nas	leis	específicas	é	imperativa,
sob	pena	de	afronta	à	legalidade,	segurança	jurídica	e	coerência	do	sistema.

Não	podemos	cindir	a	 interpretação	de	um	regime	em	face	do	outro,	 se	ao
fim	e	ao	cabo,	todos	cuidam	das	condenações	por	decisões	judiciais	transitadas
em	julgado	pela	Fazenda	Pública.	Respeite-se,	pois,	a	legalidade!

1Correção	 monetária	 pode	 ser	 definida	 nos	 seguintes	 termos:	 “As	 expressões	 correção	 monetária,
atualização	monetária,	 indexação	 têm,	 não	 obstante	 procure	 a	 doutrina	 encontrar	 variação	 semântica,
sentido	equivalente.	Querem	representar	sempre	a	atuação	do	valor	da	moeda,	em	face	de	sua	perda	de
substância	 corrida	pela	 inflação,	muito	 embora	o	 referencial	posa	não	 ser	 a	moeda”.	MARTINS,	 Ives
Gandra	da	Silva.	A	correção	monetária	no	código	tributário	nacional.	A	correção	monetária	no	direito
brasileiro.	CANTO,	Gilberto	Ulhoa;	MARTINS,	 Ives	Gandra	 da	Silva	 (Coords).	 São	Paulo:	Saraiva,
1983.	p.	42.
2Juros	compreendidos	como	“a	remuneração	ou	os	frutos	civis	de	um	determinado	capital	do	qual	são
acessórios	 e,	 bem	 assim,	 representam	 um	 acréscimo	 real	 ao	 valor	 inicial,	 espelhando	 rendimento
calculado	 a	 partir	 de	 determinada	 taxa”.	 SCAVONE	 JUNIOR,	 Luiz	 Antonio.	 Juros	 no	 direito
brasileiro.	São	Paulo:	Revista	dos	Tribunais,	2003,	p.	41.
3Art.	100.	Os	pagamentos	devidos	pelas	Fazendas	Públicas	Federal,	Estaduais,	Distrital	e	Municipais,



em	virtude	de	sentença	judiciária,	far-se-ão	exclusivamente	na	ordem	cronológica	de	apresentação	dos
precatórios	e	à	conta	dos	créditos	respectivos,	proibida	a	designação	de	casos	ou	de	pessoas	nas	dotações
orçamentárias	 e	 nos	 créditos	 adicionais	 abertos	 para	 este	 fim.[...]	 §	 5º	 É	 obrigatória	 a	 inclusão,	 no
orçamento	das	entidades	de	direito	público,	de	verba	necessária	ao	pagamento	de	seus	débitos,	oriundos
de	sentenças	transitadas	em	julgado,	constantes	de	precatórios	judiciários	apresentados	até	1º	de	julho,
fazendo-se	 o	 pagamento	 até	 o	 final	 do	 exercício	 seguinte,	 quando	 terão	 seus	 valores	 atualizados
monetariamente.
4Quanto	ao	§	12	do	art.	100	(e	§	1º,	II	e	§	16º	do	art.	97	da	ADCT),	reconheceu	a	inconstitucionalidade
da	 expressão	 “índice	 oficial	 de	 remuneração	 básica	 da	 caderneta	 de	 poupança”	 para	 a	 atualização
monetária	dos	débitos	inscritos	em	precatório.	Afirmou	a	existência	de	um	“direito	subjetivo	à	correção
monetária	 de	 determinado	 crédito”,	 e	 a	 opção	 feita	 pela	 EC	 62/09	 não	 refletia	 a	 perda	 do	 poder
aquisitivo	 da	moeda,	 acabando	 por	 “artificializar	 o	 conceito	 de	 atualização	monetária”,	 enriquecendo
ilicitamente	uma	das	partes.	Entendeu,	também,	ser	uma	“intolerável	constrição	à	eficácia	da	atividade
jurisdicional”	e	afronta	à	“garantia	da	coisa	julgada	e,	por	reverberação,	ao	protoprincípio	da	separação
dos	 poderes”.	 Reconheceu	 também	 a	 inconstitucionalidade	 do	 trecho	 “independentemente	 de	 sua
natureza”,	 e	 quanto	 à	 “compensação	 da	 mora”	 o	 §	 12	 do	 art.	 100	 estabeleceu	 que	 “incidirão	 juros
simples	no	mesmo	percentual	de	juros	incidentes	sobre	a	caderneta	de	poupança”,	após	a	expedição	e	até
o	efetivo	pagamento.	Também	reconheceu	a	inconstitucionalidade	por	arrastamento	decorrente	dos	dois
tópicos	do	item	acima,	do	art.	5º	da	Lei	11.960/09.
5Art.	5o	O	art.	1o-F	da	Lei	no	 9.494,	de	10	de	 setembro	de	1997,	 introduzido	pelo	 art.	 4o	 da	Medida
Provisória	no	2.180-35,	de	24	de	agosto	de	2001,	passa	a	vigorar	com	a	seguinte	redação:	Art.	1o-F.	Nas
condenações	impostas	à	Fazenda	Pública,	independentemente	de	sua	natureza	e	para	fins	de	atualização
monetária,	 remuneração	do	capital	 e	compensação	da	mora,	haverá	a	 incidência	uma	única	vez,	 até	o
efetivo	 pagamento,	 dos	 índices	 oficiais	 de	 remuneração	 básica	 e	 juros	 aplicados	 à	 caderneta	 de
poupança.
6Com	a	 redação	da	EC	69,	 tal	 dispositivo	 foi	 redefinido	no	§	5º,	mantida	 a	 redação	original	do	§	1º,
ambos	no	art.	100	da	CF.
7Sessão	Plenária	de	29/10/2009,	DJe	210	de	10/11/2009,	p.	1.	DOU	de	10/11/2009,	p.	1.
8Em	que	pese	o	STJ,	cindir	a	interpretação,	ao	julgar	a	matéria	sob	a	sistemática	dos	recursos	repetitivos,
no	 recurso	 especial	 representativo	 1.277.942,	 fixou	 –	 data	 maxima	 venia,	 de	 forma	 equivocada	 –
entendimento	 oposto	 ao	 assentado	 na	 decisão	 do	 STF,	 conforme	 se	 observa:	 PROCESSUAL	CIVIL.
AGRAVOS	REGIMENTAIS	NO	RECURSO	ESPECIAL.	SUPOSTA	OFENSA	AO	ART.	535	DO	CPC.
INEXISTÊNCIA	 DE	 VÍCIO	 NO	 ACÓRDÃO	 RECORRIDO.	 PRECATÓRIO.	 JUROS	 DE	 MORA.
NÃO	 INCIDÊNCIA	NO	PERÍODO	ENTRE	A	ELABORAÇÃO	DA	CONTA	E	A	EXPEDIÇÃO	DO
PRECATÓRIO.	 APRESENTAÇÃO	 DE	 EMBARGOS	 À	 EXECUÇÃO.	 INCIDÊNCIA	 ATÉ	 A
DEFINIÇÃO	DO	QUANTUM	DEBEATUR.	PRECEDENTES.	SUPOSTA	OFENSA	AO	ART.	1º-F	DA
LEI	9.494/97	(COM	REDAÇÃO	DADA	PELA	LEI	11.960/2009).	APLICABILIDADE,	NA	FORMA
DELINEADA	POR	ESTA	CORTE.	1.	A	orientação	da	Corte	Especial/STJ	pacificou-se	no	 sentido	de
que	“não	incidem	juros	de	mora	nas	execuções	contra	a	Fazenda	Pública,	no	período	transcorrido	entre	a
elaboração	da	conta	e	o	efetivo	pagamento,	se	realizado	no	exercício	subsequente”	(AgRg	nos	EREsp



1.141.530/RS,	Corte	Especial,	Rel.	Min.	Aldir	Passarinho	Junior,	DJe	de	2/9/2010).	2.	Por	outro	lado,
“são	devidos	juros	moratórios	até	a	liquidação	do	valor	executado,	o	que	ocorre	com	a	definição	do	valor
devido,	consubstanciado	no	trânsito	em	julgado	dos	embargos	à	execução	ou,	quando	estes	não	forem
opostos,	no	trânsito	em	julgado	da	decisão	homologatória	dos	cálculos”	(REsp	1.259.028/PR,	2ª	Turma,
Rel.	Min.	Mauro	Campbell	Marques,	DJe	de	25.8.2011).	3.	A	Primeira	Seção/STJ,	ao	apreciar	o	REsp
1.270.439/PR	(Rel.	Min.	Castro	Meira,	DJe	de	2.8.2013	 recurso	 submetido	ao	 regime	previsto	no	art.
543-C	 do	CPC),	 levando	 em	 consideração	 o	 entendimento	 firmado	 no	 julgamento	 da	ADI	 4.357/DF
(acórdão	 pendente	 de	 publicação),	 pacificou	 entendimento	 no	 sentido	 de	 que,	 em	 se	 tratando	 de
condenação	 imposta	 à	 Fazenda	 Pública,	 de	 natureza	 não	 tributária,	 os	 juros	 moratórios	 devem	 ser
calculados	com	base	no	índice	oficial	de	remuneração	básica	e	juros	aplicados	à	caderneta	de	poupança,
nos	 termos	da	 regra	do	art.	1º-F	da	Lei	9.494/97,	com	redação	da	Lei	11.960/09,	no	que	concerne	ao
período	 posterior	 à	 sua	 vigência;	 já	 a	 correção	 monetária,	 por	 força	 da	 declaração	 de
inconstitucionalidade	parcial	do	art.	5º	da	Lei	11.960/09	(ADI	4357/DF),	deverá	ser	calculada	com	base
no	 IPCA,	 índice	 que	 melhor	 reflete	 a	 inflação	 acumulada	 do	 período.	 4.	 Agravos	 regimentais	 não
providos.	(AgRg	no	REsp	1388941/	PR,	Rel.	Ministro	MAURO	CAMPBELL	MARQUES,	SEGUNDA
TURMA,	julgado	em	4/2/2014,	DJe	10/2/2014).

	



Capítulo	25
ADPF	347:	QUESTÃO	PRISIONAL,	ESTADO	DE
COISAS	INCONSTITUCIONAL	E	HC	COLETIVO

143.641

1.	 RESUMO	DO	CASO
Trata-se	da	Arguição	de	Descumprimento	de	Preceito	Fundamental	347,	de

relatoria	 do	 Ministro	 Marco	 Aurélio,	 proposta	 pelo	 Partido	 Socialismo	 e
Liberdade	–	PSOL.	A	ADPF	tinha	como	pleito,	por	meio	de	medida	liminar,	o
reconhecimento	 da	 figura	 do	 “estado	 de	 coisas	 inconstitucional”	 com	 base	 na
lesão	 a	 preceitos	 fundamentais	 referentes	 ao	 sistema	 penitenciário	 brasileiro
provocada	 pela	 omissão	 dos	 Poderes	 Públicos	 da	 União,	 dos	 Estados	 e	 do
Distrito	Federal,	bem	como	a	adoção	de	providências	estruturais	cabíveis.

Sustenta	a	inicial	que	a	superlotação	e	as	condições	degradantes	do	sistema
prisional	configuram	cenário	fático	que	viola	a	Constituição	Federal,	presente	a
ofensa	a	preceitos	fundamentais	como	a	dignidade	da	pessoa	humana,	a	vedação
de	tortura	e	de	tratamento	desumano,	o	direito	de	acesso	à	Justiça	e	os	direitos
sociais	à	saúde,	educação,	trabalho	e	segurança	dos	presos.

Argumenta	o	requerente	que	esse	quadro	é	resultante	de	uma	multiplicidade
de	atos	comissivos	e	omissivos	dos	Poderes	Públicos	da	União,	dos	Estados	e	do
Distrito	 Federal,	 incluídos	 os	 de	 natureza	 normativa,	 administrativa	 e	 judicial.
Alega	ainda	que	as	condições	degradantes	do	sistema	penitenciário	decorrem	de
“falhas	estruturais	em	políticas	públicas”,	de	modo	que	a	solução	do	problema
depende	da	adoção	de	providências	por	parte	dos	diferentes	órgãos	legislativos,
administrativos	 e	 judiciais	 da	 União,	 dos	 Estados	 e	 do	 Distrito	 Federal,
tornando-se	 indispensável	 a	 intervenção	 do	 STF,	 em	 virtude	 de	 seu	 papel
contramajoritário.

Diante	 dessas	 questões	 e	 outras	 apresentadas	 na	 petição	 inicial,	 o	 PSOL
requereu	 o	 deferimento	 da	 liminar	 para	 que	 fosse	 determinado	 aos	 juízes	 e
tribunais:	 a)	 que	 lançassem,	 em	 casos	 de	 decretação	 ou	manutenção	 de	 prisão
provisória,	 a	motivação	 expressa	 pela	 qual	 não	 se	 aplicam	medidas	 cautelares
alternativas	 à	privação	de	 liberdade,	 estabelecidas	no	art.	 319	do	CPP;	b)	que,
observados	 os	 arts.	 9.3	 do	 Pacto	 dos	 Direitos	 Civis	 e	 Políticos	 e	 7.5	 da
Convenção	 Interamericana	 de	Direitos	Humanos,	 realizassem,	 em	 até	 90	 dias,



audiências	 de	 custódia,	 viabilizando	 o	 comparecimento	 do	 preso	 perante	 a
autoridade	 judiciária	 no	 prazo	máximo	 de	 24	 horas,	 contadas	 do	momento	 da
prisão;	 c)	 que	 considerassem,	 fundamentadamente,	 o	 quadro	 dramático	 do
sistema	penitenciário	brasileiro	no	momento	de	implemento	de	cautelares	penais,
na	 aplicação	 da	 pena	 e	 durante	 o	 processo	 de	 execução	 penal;	 d)	 que
estabelecessem,	quando	possível,	penas	alternativas	à	prisão,	ante	a	circunstância
de	a	 reclusão	ser	sistematicamente	cumprida	em	condições	muito	mais	severas
do	 que	 as	 admitidas	 pelo	 arcabouço	 normativo;	 e)	 que	 viessem	 a	 abrandar	 os
requisitos	 temporais	para	a	 fruição	de	benefícios	e	direitos	dos	presos,	como	a
progressão	 de	 regime,	 o	 livramento	 condicional	 e	 a	 suspensão	 condicional	 da
pena,	quando	reveladas	as	condições	de	cumprimento	da	pena	mais	severas	do
que	 as	 previstas	 na	 ordem	 jurídica	 em	 razão	 do	 quadro	 do	 sistema	 carcerário,
preservando-se,	 assim,	 a	 proporcionalidade	 da	 sanção;	 e	 f)	 que	 se	 abatesse	 da
pena	o	tempo	de	prisão,	se	constatado	que	as	condições	de	efetivo	cumprimento
são	 significativamente	mais	 severas	 do	 que	 as	 previstas	 na	 ordem	 jurídica,	 de
forma	 a	 compensar	 o	 ilícito	 estatal.	 Requeria-se,	 finalmente,	 que	 fosse
determinado:	 g)	 ao	 CNJ	 que	 coordenasse	 mutirão	 carcerário	 a	 fim	 de	 revisar
todos	 os	 processos	 de	 execução	 penal	 em	 curso	 no	 País	 que	 envolvessem	 a
aplicação	 de	 pena	 privativa	 de	 liberdade,	 visando	 adequá-los	 às	 medidas
pleiteadas	 nas	 alíneas	 e	 e	 f;	 e	 h)	 à	 União	 que	 liberasse	 as	 verbas	 do	 Fundo
Penitenciário	 Nacional	 –	 Funpen,	 abstendo-se	 de	 realizar	 novos
contingenciamentos.

2.	 A	DECISÃO
O	 Relator	 da	 ADPF	 declarou	 que	 ocorre	 no	 sistema	 prisional	 brasileiro

violação	 generalizada	 de	 direitos	 fundamentais	 dos	 presos	 no	 tocante	 à
dignidade.	“O	quadro	é	geral,	devendo	ser	reconhecida	a	inequívoca	falência	do
sistema”,	afirmou.	Uma	vez	presente	a	violação	massiva	e	persistente	de	direitos
fundamentais,	decorrente	de	falhas	estruturais	e	falência	de	políticas	públicas	e
cuja	 modificação	 depende	 de	 medidas	 abrangentes	 de	 natureza	 normativa,
administrativa	 e	 orçamentária,	 firmou	 o	 entendimento	 pela	 caracterização	 do
“estado	de	coisas	inconstitucional”.

Por	votação	majoritária,	decidiu	o	Plenário	do	STF	pela	concessão	parcial	da
medida	 cautelar,	 de	modo	 a	 deferir	 os	 itens	 “b”	 (audiência	 de	 custódia)	 e	 “h”
(liberação	 das	 verbas	 do	 Funpen)	 dos	 pedidos	 formulados	 na	 petição	 inicial,
reconhecendo	que	no	sistema	prisional	brasileiro	há	uma	violação	generalizada
de	 direitos	 fundamentais	 dos	 presos,	 o	 que	 ocasiona	 penas	 privativas	 de
liberdade	aplicadas	em	condições	cruéis	e	desumanas.

O	 voto	 do	 Relator	 considerou	 que	 o	 Judiciário	 deverá	 superar	 bloqueios
políticos	 e	 institucionais	 sem	 afastar,	 porém,	 esses	 poderes	 dos	 processos	 de



formulação	 e	 implementação	 das	 soluções	 necessárias.	 Nesse	 sentido,	 não	 lhe
caberia	 definir	 o	 conteúdo	 próprio	 dessas	 políticas,	 os	 detalhes	 dos	 meios	 a
serem	 empregados.	 Com	 base	 nessas	 considerações,	 foram	 indeferidos	 os
pedidos	“e”	e	“f	”.

Restaram	prejudicados	os	pedidos	“a”,	“c”	e	“d”,	uma	vez	que	já	são	deveres
impostos	a	todos	os	magistrados	pela	CF/88	e	legislação	ordinária.

3.	 ANÁLISE
A	origem	do	ECI	é	a	Corte	Constitucional	da	Colômbia,	cujas	decisões	não

serão	debatidas	aqui.1	Não	me	parece	que	a	questão	colombiana	seja	aplicável	no
Brasil.	 Aliás,	 a	 Colômbia	 continua	 tendo	 muitos	 estados	 de	 coisas
inconstitucionais	e	já	há	alguns	anos	não	aplica	a	tese.

Se	a	Constituição	não	é	uma	carta	de	intenções	(e	todos	pensamos	que	não	o
é),	 o	 Brasil	 real,	 comparado	 com	 a	 Constituição,	 pode	 ou	 é	 um	 país
inconstitucional,	 na	 tese	 de	 quem	defende	 a	 possibilidade	 de	 se	 adotar	 o	ECI.
Pensemos	 no	 art.	 3º	 (objetivo	 de	 construir	 uma	 sociedade	 justa	 e	 solidária;	 a
norma	do	salário	mínimo,	o	direito	à	moradia,	à	segurança	pública	etc.).

Portanto,	vamos	refazer	o	dito:	se	a	Constituição	Federal	não	é	uma	carta	de
intenções	 e	 se	 é,	 efetivamente,	 norma,	 então	 o	 Brasil	 está	 eivado	 de
inconstitucionalidades.	Mas,	de	novo:	 levando	 isso	a	 fundo,	 é	o	 Judiciário	que
vai	 decidir	 isso?	 E	 como	 escolherá	 as	 prioridades	 dentre	 tantas
inconstitucionalidades?

Na	 defesa	 do	 ECI,	 Carlos	 Alexandre	 de	 Azevedo	 Campos	 minimiza	 a
radicalidade	da	tese:	“O	ECI	funciona	como	a	‘senha	de	acesso’	da	corte	à	tutela
estrutural:	reconhecido	o	ECI,	a	corte	não	desenhará	as	políticas	públicas,	e	sim
afirmará	 a	 necessidade	 urgente	 que	 Congresso	 e	 Executivo	 estabeleçam	 essas
políticas,	inclusive	de	natureza	orçamentária”.2

Consideremos	 correta	 a	 assertiva	 no	 sentido	 de	 que	 o	 ECI	 é	 (só)
um	password	para	a	tutela	“estrutural”	(mas	o	que	é	isto	–	a	tutela	estrutural?).
Mas	essa	afirmação	possui	um	efeito	colateral.	Afinal,	se	o	STF	não	desenha	as
políticas	públicas	 e	 só	 reconhece	por	meio	do	ECI	 sua	 “tutela	 estrutural”,	 é	 aí
mesmo	 que	 reside	 o	 ponto	 fulcral.	 Digamos	 que	 o	 ECI	 seja	 apenas
um	password	para	a	tutela	“estrutural”.	Essa	caracterização	da	tese	não	é	livre	de
problemas.	Falta	dizer	quais	as	referências	conteudísticas	e	procedimentais	nisso
tudo.	Vejamos:	os	alemães	inventaram	a	declaração	de	inconstitucionalidade	sem
pronúncia	 de	 nulidade	 (Unvereinbarkeitserklärung)	 e	 o	 apelo	 ao	 legislador
(Appellentscheidung),	 com	caráter	mandamental	e	preventivo,	 respectivamente.
Pode-se	dizer	que,	ali	sim,	se	tem	uma	senha	de	acesso	que	o	Tribunal	fornece	ao
legislador	 (embora	 lá	 isso	 sirva	 para	 outra	 coisa	 que	não	 algo	parecido	 com	o



ECI,	 ou	 seja,	 criaram-se	 novas	 técnicas	 de	 declarar	 inconstitucionalidades,	 em
face,	 exatamente,	 das	 insuficiências	 dos	 modelos	 de	 declaração	 de
inconstitucionalidade	no	caso	de	prestações	positivas).

Mas,	na	minha	leitura,	na	tese	alemã	há	parametricidade	legal-constitucional,
mantendo-se	o	respeito	às	competências	(por	exemplo,	como	resolver,	no	âmbito
da	 proibição	 de	 tratamento	 discriminatório,	 o	 problema	 da	 “exclusão	 de
benefício	 incompatível	 com	 o	 princípio	 da	 igualdade”?).	 Neste	 caso,	 não	 há
discricionariedade	judicial	nem	embaralhamento	de	funções	entre	os	poderes.	A
necessária	judicialização	(para	aquele	caso)	da	política	ocorre	sem	politização	da
justiça.

O	que	quero	dizer	é	que,	em	sendo	factível/correta	a	tese	do	ECI,	a	palavra
“estruturante”	poderá	ser	um	guarda-chuva	debaixo	do	qual	será	colocado	tudo	o
que	 o	 ativismo	quiser,	 desde	 os	 presídios	 ao	 salário	mínimo.	Mas,	 qual	 será	 a
estrutura	a	ser	 inconstitucionalizada?	Sabemos	que,	em	uma	democracia,	quem
faz	 escolhas	 é	 o	 Executivo,	 eleito	 para	 fazer	 políticas	 públicas.	 Judiciário	 não
escolhe.	Veja-se,	por	exemplo,	o	problema	que	se	apresenta	em	face	do	remédio
para	câncer,	em	que	uma	decisão	do	STF,	para	resolver	um	caso	específico	(um
caso	terminal),	está	criando	uma	situação	absolutamente	complexa	(para	dizer	o
mínimo)	 no	 Estado	 de	 São	 Paulo.	 Não	 necessitamos	 de	 uma	 análise
consequencialista	 para	 entender	 o	 problema	 dos	 efeitos	 colaterais	 de	 uma
decisão	da	Suprema	Corte.

Ainda	que	possa	haver	 teses	 intermediárias,	como	a	de	José	Ribas	Vieira	e
Rafael	Bezerra,3	o	ponto	central	nessa	discussão	é	o	de	que	as	políticas	públicas
não	estão	à	disposição	do	Poder	Judiciário.	Cada	vez	mais	temos	de	dar	razão	à
advertência	 de	 Hirschl	 sobre	 a	 juristocracy.4	 Diria	 eu:	 não	 dá	 para	 fazer	 um
estado	social	com	base	em	decisões	judiciais.

Temo	que,	com	o	tempo,	a	simples	evocação	do	ECI	seja	motivo	para	que	se
reconheça	qualquer	 tipo	de	demanda	por	 inconstitucionalidade	ao	Judiciário.	O
que	não	 é	 inconstitucional?	 Imaginemos	os	Estados	da	Federação	demandados
por	 uma	 enxurrada	 de	 ações.	 Sim,	 o	 STF	 poderá	 dizer	 que	 só	 a	 ele	 compete
julgar	 o	 ECI.	 Mas,	 até	 lá,	 como	 segurar	 os	 demais	 atores	 jurídicos?	 Como
segurar	as	demandas	sociais?	De	novo,	pense-se	no	caso	do	remédio	para	câncer
não	aprovado	pela	Anvisa	e	motivo	de	inúmeras	decisões	judiciais.

Despiciendo	 dizer	 –	 e	 sou	 insuspeito	 pela	 defesa	 que	 faço	 da	 jurisdição
constitucional	–	que,	ressalvados	os	excessos,	é,	sim,	dever	do	Poder	Judiciário
garantir	 o	 cumprimento	 da	 lei,	 independentemente	 do	 nome,	 bonito	 ou	 feio,
adequado	ou	inadequado,	que	a	uma	situação	de	descumprimento	da	lei	se	tenha
dado.	 Pois	 a	 Constituição	 e	 a	 lei	 são	 para	 serem	 cumpridas.	 Só	 que	 existem
coisas	 chamadas	 política,	 eleições,	 parlamento,	 orçamento;	 enfim,	 coisas	 que
fazem	parte	de	uma	democracia,	 sem	 falar	do	 lugar	 em	que	vivemos:	um	País



periférico	 e	 com	 um	 presidencialismo	 de	 coalizão,	 capenga,	 que	 dia	 a	 dia
agoniza.

Ou	seja,	com	a	crítica	ao	ECI,	não	estou	negando	a	importância	do	Judiciário
para	 o	 cumprimento	 da	 Constituição	 (ele	 é	 seu	 guardião!).	 Se	 fosse	 assim,
estaríamos	 acabando	 com	 a	 ideia	 de	 controle	 de	 constitucionalidade,	 com	 a
autonomia	 funcional	 do	 Judiciário	 e	 outras	 tantas	 prerrogativas	 que	 dão	 os
contornos	 à	 nossa	 jovem	 construção	 de	 Estado	Constitucional	 de	Direito.	 Sou
um	defensor	 do	 cumprimento	 da	Constituição;	 e,	 quando	 o	 Judiciário	 assim	 o
faz,	 também	 sou	 seu	 defensor.	 Por	 um	motivo	 óbvio:	 defender	 a	 Constituição
significa	defender	a	Democracia.

Todavia,	permito-me	dizer:	o	objeto	do	controle	de	constitucionalidade	são
normas	 jurídicas,	 e	 não	 a	 realidade	 empírica	 –	 vista	 de	 forma	 cindida	 –	 sob	 a
qual	elas	incidem.	Portanto,	minha	discordância	é	com	o	modo	como	a	noção	de
ECI	foi	construída.	Receio	pela	banalização	que	ela	pode	provocar.	Tenho	receio
de	um	retorno	a	uma	espécie	de	jusnaturalismo	ou	uma	ontologia	(clássica)	que
permita	 ao	 Judiciário	 aceder	 a	 uma	 espécie	 de	 “essência”	 daquilo	 que	 é
inconstitucional	 pela	 sua	 própria	 natureza-em-um-país-periférico.	Uma	 espécie
de	realismo	moral.	E	também	discordo	em	face	de	outros	argumentos.	Marcelo
Cattoni5	e	eu	vimos	discutindo	esse	assunto.	E	chegamos	à	conclusão	de	que	o
ECI	 pressupõe	 uma	 leitura	 dualista	 da	 tensão	 entre	 fatos	 e	 normas,
desconsiderando	que	o	problema	da	 eficácia	do	Direito,	 sobretudo	 após	o	giro
linguístico	(que	o	Direito	parece	querer	ignorar),	não	pode	ser	mais	tratado	como
um	 problema	 de	 dicotomia	 entre	 norma	 e	 realidade,	 um,	 como	 referi	 acima,
verdadeiro	 ranço	 jusnaturalista,	 sob	pena	de	 se	agravar	ainda	mais	o	problema
que	por	meio	da	crítica	se	pretende	denunciar.

Não	há,	 portanto,	 um	 suposto	 “abismo”	 entre	norma	e	 realidade,	mas	uma
construção	 normativa,	 hermenêutica	 e	 argumentativamente	 inadequada	 da
compreensão	da	situação	de	aplicação.	Afinal,	a	compreensão	da	realidade	dos
“fatos”	faz	parte	do	próprio	processo	de	concretização	de	sentido	da	norma,	no
sentido	 de	 Friedrich	 Müller;	 não	 sendo,	 portanto,	 uma	 mera	 circunstância
externa	ao	processo	hermenêutico	de	 interpretação	e	aplicação	do	Direito,	uma
simples	limitação	a	uma	suposta	realização	plena	da	normatividade	da	norma.

Dito	de	outro	modo,	não	se	pode	declarar	a	inconstitucionalidade	de	coisas,
mesmo	 que	 as	 chamemos	 de	 “estado	 de	 ou	 das	 coisas”.	 E	 nem	 se	 tem	 como
definir	 o	 que	 é	 um	 “estado	 dessas	 coisas”	 que	 sejam	 inconstitucionais	 no
entremeio	 de	 milhares	 de	 outras	 situações	 ou	 coisas	 inconstitucionais.	 Do
contrário,	 poder-se-ia	 declarar	 inconstitucional	 o	 estado	 de	 coisas	 da
desigualdade	social,	e	assim	por	diante.

Mais:	 o	ECI	 estabelece	 um	paradoxo,	 como	bem	detectado	 por	Di	Giorgi,
Campilongo	e	Faria,	verbis:



Invocar	o	ECI	pode	causar	mais	dificuldades	à	eficácia	da	Constituição
do	 que	 se	 imagina.	 Basta	 fazer	 um	 exercício	 lógico,	 empregando	 o
conceito	de	ECI	a	ele	mesmo.	Se	assim	estão	as	“coisas”	–	e,	por	isso,	a
ordem	 jurídica	 é	 ineficaz	 e	 o	 acesso	 à	 Justiça	 não	 se	 concretiza	 –,	 por
que	não	decretar	a	inconstitucionalidade	da	Constituição	e	determinar	o
fechamento	dos	tribunais?6

E	eu	acrescento,	 indagando:	Não	seria	voltar	ao	velho	argumento	daqueles
que,	à	época	da	promulgação	da	CF,	diziam	que	ela	mesma	feria	a	“natureza	das
coisas”?	Ou	seja,	 temos	de	cuidar	para	que	o	argumento	não	seja	usado	contra
ele	mesmo.	Pois	se	tudo	é	–	ou	pode	ser	–	inconstitucional,	corre-se	o	risco	de	a
CF	ser	considerada	irreal,	por	ela	 ter	errado	em	trazer	para	o	seu	texto	direitos
“fora	de	lugar”.

Ademais,	 embora	a	 simpatia	 intrínseca	da	e	pela	 tese	 (afinal,	há	algo	mais
contra	a	CF	do	que	os	presídios?),	parece	evidente	que	o	ECI	ameaça	o	princípio
da	 separação	 dos	 poderes,	 questão	 central	 na	 crítica	 dos	 três	 professores,	 que
colocam	alguns	pontos	de	difícil	 resposta	por	parte	de	quem	apoia	o	ECI.	Por
exemplo:	se	51%	dos	deputados	forem	acusados	de	corrupção,	o	STF	declarará	o
ECI,	 ordenando	 o	 fechamento	 do	 Congresso,	 ou	 atribuirá	 a	 política	 a	 outros
órgãos?;	 qual	 a	 competência	 de	 uma	 Corte	 Suprema	 para	 “compensar	 a
incompetência”	 do	 sistema	 político?	 Quem	 controlaria	 a	 correção	 jurídica	 do
decreto	(político)	de	ECI?;	o	reconhecimento	de	um	ECI	é	jurídico	ou	político?
Que	sanção	prevê?	Persistindo	a	inércia,	o	que	faz	a	Corte?7

E	permito-me	acrescentar:	O	STF	corre	o	risco	de	se	meter	em	um	terreno
pantanoso	e	arranhar	a	sua	imagem.	Isto	porque,	ao	que	se	pode	depreender	da
tese	 do	 ECI	 e	 da	 decisão	 do	 STF,	 fica-se	 em	 face	 de	 uma	 espécie	 de
substabelecimento	 auditado	 pelo	 Judiciário.	 A	 questão	 é:	 por	 que	 a	 Teoria	 do
Direito	 tem	 de	 girar	 em	 torno	 do	 ativismo?	 Para	 além	 de	 criar	 álibis
extrajurídicos	 para	 que	 o	 Judiciário	 atue	 de	 modo	 extrajurídico,	 porque	 não
perguntar	quais	direitos	e	procedimentos	jurídicos	e	políticos	(bem	demarcadas
uma	coisa	e	outra)	a	Constituição	estabelece?	Aparentemente,	a	solução	sempre
é	buscada	pela	via	 judicial,	mas	 fora	do	Direito,	apelando	em	algum	momento
para	 a	 discricionariedade	 dos	 juízes	 e/ou	 o	 seu	 olhar	 político	 e	moral	 sobre	 a
sociedade.	Só	que	 isso,	paradoxalmente,	 fragiliza	o	Direito	em	sua	autonomia.
Mais	do	que	isso,	a	decisão	judicial	não	é	escolha,	e	de	nada	adianta	motivação,
diálogo	e	procedimentalização	se	forem	feitas	de	modo	ad	hoc.

Além	disso,	tudo	o	que	já	foi	referido	aqui	demonstra	que	o	ECI	acarreta	o
risco	(também)	de	ser	utilizado	para	fins	retóricos.	Explico:	não	seria	necessário
lançar	 mão	 desse	 “argumento	 de	 teoria	 colombiana”	 para	 tratar	 do	 que	 a
legislação	processual	penal	brasileira	já	prevê.	Ora,	na	especificidade	da	questão
penitenciária,	o	Poder	Legislativo	estabeleceu	exigências	para	o	uso	republicano



e	 destinação	 dos	 fundos	 penitenciários	 a	 cargo	 da	 administração	 judicial	 e	 do
Departamento	 Penitenciário	 Nacional.	 São,	 portanto,	 exigências	 legais,
estabelecidas	pelo	Poder	Legislativo.	E	não	pelo	Poder	Judiciário.	Além	do	mais,
o	 Fundo	 Penitenciário	 Nacional,	 gerido	 pelo	 Departamento	 Penitenciário
Nacional,	 foi	 criado	 por	 Lei	 Complementar	 (LC	 79/94,	 regulamentada	 pelo
Decreto	1.093/94).	Em	resumo,	com	a	aceitação	da	 tese	da	ECI,	 fica	cada	vez
mais	 difícil	 fazer	 a	 comunidade	 jurídica	 entender	 por	 que	 existe	 uma	 crise	 no
Direito	e	na	sua	operacionalidade	no	Brasil.

O	 próprio	 nome	 da	 tese	 do	 ECI	 é	 intrigante.	 John	L.	Austin	 escreveu	 um
livro	 chamado	Como	 fazer	 coisas	 com	 palavras.	 Ele	 compreendia	 o	 Direito
como	uma	prática	coletiva	da	qual	depende	a	integridade	da	ordem	jurídica	e	a
dignidade	 dos	 direitos	 dos	 cidadãos.	 Pois	 diante	 da	 tese	 do	 Estado	 de	 Coisas
Inconstitucional,	 estou	 procurando	 um	modo	 como	 fazer	 palavras	 com	 (essas)
coisas.	Ou,	parafraseando	Lacan,	 invertendo	uma	frase	popular:	em	vez	de	dar
nome	às	coisas,	temos	de	dar	coisas	aos	nomes!

Posso	 dizer	 um	nome;	mas	 isso	 não	me	 traz	 a	 coisa.	Nem	a	 constrói.	Nas
Aventuras	 de	Gulliver,	 um	 cientista	 inventou	 uma	 nova	 fórmula	 para	 dizer	 as
coisas.	 Eliminou	 as	 palavras.	 Se	 alguém	 queria	 dizer	 algo,	 tinha	 que	 trazer	 a
própria	coisa.	Foi	festejado.	O	problema	surgiu	quando	alguém	foi	tratar	de	um
elefante...	Só	que	não	havia	esse	animal	na	ilha.

Outra	 decisão	 do	 STF	 que	 ecoa	 as	 discussões	 sobre	 ECI	 foi	 a	 do	Habeas
Corpus	coletivo	143.641.	Segundo	o	Informativo	891:

A	Segunda	Turma,	por	maioria,	concedeu	a	ordem	em	“habeas	corpus”
coletivo,	 impetrado	 em	 favor	 de	 todas	 as	 mulheres	 presas
preventivamente	que	ostentem	a	condição	de	gestantes,	de	puérperas	ou
de	mães	de	crianças	sob	sua	responsabilidade.	Determinou	a	substituição
da	 prisão	 preventiva	 pela	 domiciliar	 –	 sem	 prejuízo	 da	 aplicação
concomitante	das	medidas	alternativas	previstas	no	art.	319	do	CPP	(1)	–
de	todas	as	mulheres	presas,	gestantes,	puérperas,	ou	mães	de	crianças	e
deficientes	 sob	 sua	 guarda,	 nos	 termos	 do	 art.	 2º	 do	 ECA	 (2)	 e	 da
Convenção	 sobre	 Direitos	 das	 Pessoas	 com	 Deficiência	 (Decreto
Legislativo	 186/2008	 e	 Lei	 13.146/2015),	 relacionadas	 nesse	 processo
pelo	 DEPEN	 e	 outras	 autoridades	 estaduais,	 enquanto	 perdurar	 tal
condição,	 excetuados	 os	 casos	 de	 crimes	 praticados	 por	 elas	mediante
violência	 ou	 grave	 ameaça,	 contra	 seus	 descendentes	 ou,	 ainda,	 em
situações	 excepcionalíssimas,	 as	 quais	 deverão	 ser	 devidamente
fundamentadas	 pelos	 juízes	 que	 denegarem	 o	 benefício.	 Estendeu	 a
ordem,	 de	 ofício,	 às	 demais	 mulheres	 presas,	 gestantes,	 puérperas	 ou
mães	 de	 crianças	 e	 de	 pessoas	 com	 deficiência,	 bem	 assim	 às
adolescentes	sujeitas	a	medidas	socioeducativas	em	idêntica	situação	no
território	nacional,	observadas	as	restrições	previstas	acima	[...]



Apesar	das	boas	intenções	por	trás	disso	tudo,	há	uma	série	de	complicações
nessa	 forma	de	atuação	 judicial,	que	podem	acarretar	problemas	ainda	maiores
que	aqueles	que	buscaram	resolver.

Primeiro,	há	uma	questão	não	superada	na	dogmática	 jurídica	 sobre	o	HC,
mesmo	coletivo,	que	é	o	dever	de	 individualizar	os	 indivíduos	envolvidos,	 sob
pena	de	tornar-se	abstrato.	Segundo,	há	a	tensão	com	a	política.	Se,	por	um	lado,
essa	 decisão	 tem	 certo	 caráter	 pedagógico	 quanto	 ao	 estado	 prisional	 e	 ao
desrespeito	 à	 lei	 de	 execuções	 penais,	 ao	 mesmo	 tempo,	 traz	 uma	 mistura
perigosa	 entre	 ativismo	e	 judicialização	da	política.	É	possível	 fixar	 um	 limite
que	não	soe	arbitrário	para	esse	 tipo	de	 ingerência	 judicial	de	 teor	abstrato	nas
atividades	do	Legislativo	e	do	Executivo?	Se	é	possível	 conceder	HC	coletivo
para	o	descumprimento	do	dispositivo	que	trata	do	acesso	das	mães	aos	filhos,	o
que	dizer	dos	demais	dispositivos	da	lei	que	são	desrespeitados	(por	exemplo:	o
número	de	pessoas	por	cela,	as	condições	de	alimentação,	higiene	etc.,	que	são
desrespeitados	todos	os	dias	no	Brasil)?

A	 esse	 respeito,	 venho	 buscando	 construir	 uma	 criteriologia	 decisória	 que
passa	 por	 três	 perguntas	 fundamentais:	 está	 o	 Judiciário	 diante	 de	 um	 direito
fundamental,	subjetivamente	exigível?	Este	direito,	em	situações	similares,	pode
ser	concedido	a	toda	e	qualquer	pessoa	que	o	pedir?	Por	fim,	é	possível	transferir
recursos	 das	 outras	 pessoas	 para	 fazer	 aquela	 ou	 um	grupo	 feliz,	 sem	violar	 a
isonomia	no	seu	sentido	substancial,	já	levando	em	conta	toda	a	força	do	Estado
Social	previsto	na	Constituição?	Se	uma	das	respostas	for	negativa,	não	se	está
diante	de	uma	judicialização,	mas,	sim,	de	uma	atitude	ativista.

Terceiro,	 a	 tentativa	 de	 resolver	 problemas	 sociais	 por	 meio	 de	 uma	 tese
abstrata	fixada	por	um	órgão	de	cúpula	relembra	o	problema	dos	precedentes	à
brasileira	 (sobretudo	o	 que	 se	 tentava	 fazer	 com	as	 súmulas	 vinculantes),	 com
todos	os	problemas	que	venho	denunciando	há	muito	tempo.

Quarto,	o	critério	que	veda	abstratamente	a	substituição	da	prisão	preventiva
pela	 domiciliar,	 em	 se	 tratando	 de	 crime	 mediante	 emprego	 de	 violência	 ou
grave	ameaça,	não	consta	na	Lei	de	Execuções	Penais:

Art.	117.	Somente	se	admitirá	o	recolhimento	do	beneficiário	de	regime
aberto	em	residência	particular	quando	se	tratar	de:
I	–	condenado	maior	de	70	(setenta)	anos;
II	–	condenado	acometido	de	doença	grave;
III	–	condenada	com	filho	menor	ou	deficiente	físico	ou	mental;
IV	–	condenada	gestante.

No	HC	438.607,	 a	 impetrante	 sustentou	que	o	STF	 teria	 imposto	 restrição
apenas	 aos	 crimes	 praticados	 mediante	 violência	 e	 grave	 ameaça	 contra	 os



descendentes.	Contudo,	a	5ª	Turma	do	STJ	negou	por	unanimidade	provimento
ao	 agravo	 regimental,	mantendo	 a	 decisão	monocrática	 que	havia	 indeferido	o
HC.	Entendeu-se	que	tais	critérios	não	precisariam	estar	ambos	presentes,	e	sim
que	 a	 presença	 de	 qualquer	 um	 deles	 vedaria	 o	 benefício.	 Segundo	 noticiou	 a
própria	assessoria	de	imprensa	do	STF:

De	acordo	com	o	ministro	Paciornik,	o	entendimento	do	STJ	acerca	da
decisão	 do	 STF	 no	 habeas	 corpus	 coletivo	 –	 e	 isso	 resulta	 da
interpretação	 em	 vários	 julgados	 –	 reconhece	 a	 existência	 de	 três
exceções:	crimes	cometidos	mediante	violência	ou	grave	ameaça;	crimes
perpetrados	 contra	 os	 próprios	 descendentes	 ou	 situações
excepcionalíssimas,	que	devem	ser	verificadas	caso	a	caso.	“Dizer	que	o
Supremo	Tribunal	 Federal	 limitou-se	 a	 obstar	 o	 benefício	 às	mulheres
que	 tenham	praticado	 crimes	mediante	 emprego	 de	 violência	 ou	 grave
ameaça	 contra	 os	 menores	 viabilizaria,	 absurdamente,	 a	 prisão
domiciliar	 às	 mães	 acusadas	 de	 corrupção	 de	menores,	 por	 exemplo”,
concluiu	Joel	Paciornik.8

Assim,	 tal	 entendimento	 do	 STF	 e	 do	 STJ	 está	 redefinindo	 a	 lei	 e
interpretando	o	direito	penal	de	maneira	restritiva.

Por	 fim,	 há	 uma	 dificuldade	 procedimental:	mesmo	 com	 essa	 previsão	 do
STF,	são	os	juízes	de	cada	caso	concreto	que	dirão	o	que	deverá	ocorrer.	Se	eles
descumprirem	 esse	HC	 coletivo,	 cabe	 reclamação	 fundamentada	 neste	 tipo	 de
decisão	 do	 STF?	 Segundo	 o	 próprio	 STF,	 conforme	 veiculado	 no	 Informativo
891,	“nas	hipóteses	de	descumprimento	da	presente	decisão,	a	ferramenta	a	ser
utilizada	 é	 o	 recurso,	 e	 não	 a	 reclamação,	 como	 já	 explicitado	 na	 ADPF	 347
MC/DF	(DJE	 de	 19.2.2016)”.	Daí	 a	 pergunta:	 Se	 não	 cabe	 reclamação,	 como
será	possível	controlar	a	aplicação	de	uma	decisão	desse	jaez	da	Suprema	Corte?

Decisões	como	a	do	ECI	e	do	HC	coletivo	apenas	demonstram	que,	mesmo
nas	 boas	 causas,	 os	 Tribunais	 acabam	 construindo	 decisões	 ad	 hoc,	 que	 não
passam	pelo	filtro	da	possibilidade	de	universalização.

1Carlos	Alexandre	 de	Azevedo	Campos	 explicita	 os	 casos	 e	 suas	 circunstâncias	 em	 boa	 síntese	 para
onde	remeto	o	leitor.	Disponível	em:	<http://jota.info/jotamundo-estado-de-coisas-inconstitucional>.
2Op.	cit.	Devemos	temer	o	“estado	de	coisas	inconstitucional”?	Consultor	Jurídico,	São	Paulo,	15	out
2015.	 Disponível	 em:	 <http://www.conjur.com.br/2015-out-15/carlos-campos-devemos-temer--estado-
coisas-inconstitucional>.	Acesso	em	14	mar.	2018.
3Os	autores	são	favoráveis	ao	instituto	do	ECI	como	foi	decidido	na	Colômbia,	mas	criticam	a	liminar
do	STF	brasileiro,	afirmando	que	a	decisão	foi	“mandatória	e	monológica”	e	fez	refletir	um	“profundo
alheamento”	 em	 relação	 à	 necessária	 construção	 de	 uma	 jurisdição	 supervisora	 e	 de	 sentenças
estruturantes.	Disponível	em:	<http://jota.info/estado-de-coisas-fora-lugar>.	Acesso	em	18	out.	2015.



4STRECK,	Lenio	Luiz.	O	Supremo,	o	contramajoritarismo	e	o	“Pomo	de	ouro”.	Consultor	 Jurídico,
São	 Paulo,	 2012.	 Disponível	 em:	 <https://www.conjur.com.br/2012-jul-12/senso-incomum-stf--
contramajoritarismo-pomo-ouro>.
5Nesse	sentido,	ver	CATTONI	DE	OLIVEIRA,	Marcelo	Andrade.	Devido	Processo	Legislativo:	uma
justificação	 democrática	 do	 controle	 jurisdicional	 de	 constitucionalidade	 das	 leis	 e	 do	 processo
legislativo.	3.	ed.	Belo	Horizonte:	Fórum,	2015,	p.	94	e	seguintes.
6DE	 GIORGI,	 Raffaele;	 FARIA,	 José	 Eduardo;	 CAMPILONGO,	 Celso.	 Opinião:	 Estado	 de	 coisas
inconstitucional.	 Estadão,	 São	 Paulo,	 2015.	 Disponível	 em:
<http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,estado-de-coisas-inconstitucional,10000000043>.
Contestando	 o	 artigo	 dos	 três	 professores,	 tem-se	 um	 aprofundado	 texto	 do	 professor	 José	 Rodrigo
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Capítulo	26
JULGAMENTO	SOBRE	A

CONSTITUCIONALIDADE	DO	FINANCIAMENTO
EMPRESARIAL	DE	CAMPANHA	–	SEMPRE	UM

EMBATE	ENTRE	DIREITO	E	MORAL:	O	STF
COMO	TUTOR	DO	SISTEMA	POLÍTICO?

1.	 RESUMO	DO	CASO
Um	 problema	 que	 tem	 sido	 o	 calcanhar	 de	 Aquiles	 do	 sistema	 político

brasileiro	 é	 o	 dos	 financiamentos	 das	 campanhas	 políticas.	 Muitos	 dos
escândalos	 de	 corrupção	 que	 atingem	 grande	 parte	 dos	 partidos	 políticos	 têm
origem	no	financiamento	das	campanhas	eleitorais.	Grandes	grupos	econômicos
doam	 altas	 quantias	 para	 diversos	 candidatos	 e,	 em	 troca,	 esperam	 ver	 seus
interesses	atendidos	dentro	da	Administração	Pública	ou	do	Legislativo.	E	 isso
não	 acontece	 somente	 com	 o	 Brasil.	 Nos	 Estados	 Unidos,	 é	 notória,	 por
exemplo,	 a	 atuação	 da	 indústria	 armamentista	 no	 financiamento	 de	 muitas
candidaturas,	 tanto	do	Partido	Republicano,	quanto	do	Partido	Democrata.	 Isso
explica	 porque	 os	 estadunidenses,	 mesmo	 diante	 de	 tantas	 vítimas	 fatais	 de
armas	de	fogo	–	muitas	vezes	por	meio	de	atentados	que	ocorrem	em	escolas	e
Universidades	–,	ainda	assim	resistem	a	impor	algum	tipo	de	restrição	legal	ao
livre	 comércio	 de	 armas.	 São	 muitos	 os	 Parlamentares	 e	 os	 Governantes
financiados	 pela	 indústria	 armamentista,	 o	 que	 faz,	 no	 final,	 prevalecer	 o
interesse	de	quem	paga	a	conta	da	campanha	em	detrimento	do	interesse	público.
No	 Brasil,	 essa	 situação	 também	 pode	 ser	 atestada	 em	 diversos	 campos
econômicos.	Um	deles	é	a	atuação	das	grandes	empreiteiras,	que	 recentemente
se	viram	envolvidas	em	diversos	escândalos	de	corrupção.

Em	 países	 como	 o	 Brasil	 e	 os	 Estados	 Unidos,	 que	 possuem	 dimensões
continentais,	 as	 campanhas	 eleitorais	 custam	muito	 caro.	 Para	 um	 candidato	 à
presidência	da	República	percorrer	todos	os	estados	nesses	dois	países,	organizar
comitês	de	campanha,	contratar	pessoas	para	 trabalhar	nas	 ruas	etc.	ele	precisa
ter	 um	 caixa	 muito	 bem	 abastecido.	 Isso	 sem	 esquecer	 o	 custo	 elevadíssimo
do	marketing.	 Como	 as	 campanhas	 têm	 abandonado	 cada	 vez	 mais	 o	 debate
programático	 e	 apelado	 principalmente	 para	 estratégias	 de	 propaganda



orientadas	por	marqueteiros,	a	disputa	eleitoral	tem	sido	muito	mais	uma	questão
de	publicidade	do	que	de	debate	de	ideias.	Algo	que	sempre	é	responsável	pela
maior	parte	das	despesas	de	uma	campanha.

Diante	 desses	 problemas,	 ganhou	 força	 no	 Brasil	 um	 debate	 sobre	 a
necessidade	 de	 rever	 o	 sistema	 de	 financiamento	 eleitoral.	 Alguns	 setores	 da
sociedade	 civil	 começaram	 a	 cogitar	 a	 possibilidade	 de	 acabar	 com	 o
financiamento	 empresarial	 de	 campanha.	 O	 problema	 é	 que,	 em	 vez	 de	 uma
disputa	 política	 no	Congresso	Nacional	 em	defesa	 de	 uma	 reforma	 eleitoral,	 o
que	 realmente	 ocorreu	 foi	 uma	 ação	 do	 Conselho	 Federal	 da	 Ordem	 dos
Advogados	do	Brasil	no	Supremo	Tribunal	Federal.

Com	efeito,	por	meio	de	uma	Ação	Direta	de	Inconstitucionalidade,	a	OAB
requereu,	 do	 órgão	 de	 cúpula	 do	 Poder	 Judiciário,	 uma	 declaração	 de
inconstitucionalidade	dos	dispositivos	que	autorizavam	contribuições	de	pessoas
jurídicas	privadas	às	campanhas	eleitorais.	O	objetivo	da	ação	era	questionar	a
constitucionalidade	de	alguns	dispositivos	da	Lei	das	Eleições	–	9.505/97	e	da
Lei	dos	Partidos	–	9.096/95.

Mais	uma	vez,	o	STF	se	viu	diante	da	judiciarização	de	um	debate	político:	a
necessidade	de	uma	reforma	eleitoral.	Em	vez	de	incentivar	o	debate	público	em
torno	 desse	 tema,	 a	OAB	preferiu	 buscar	 uma	 solução	 pela	 via	 judicial.	 Foi	 a
oportunidade	 perfeita	 para	 que	 o	 ativismo	 judicial,	 movido	 pelas	 pressões
oriundas	da	sociedade	civil,	mais	uma	vez	extrapolasse	os	limites	legais	para	se
apresentar	como	o	“remédio”	de	todos	os	males	da	República.

2.	 A	DECISÃO
Em	 22	 de	 agosto	 de	 2011,	 o	 então	 Presidente	 Nacional	 da	 OAB,	 Ophir

Cavalcante,	 defendeu	 a	 decisão	 do	Conselho	 Federal	 da	 entidade	 de	 ingressar
com	 uma	 ADI	 contra	 o	 financiamento	 empresarial	 das	 campanhas	 eleitorais.
Segundo	 ele,	 “procuramos	 com	 este	 ato	 dar	 uma	 pancada	 forte	 na	 corrupção,
atacando	 esse	 comprometimento,	 essa	 promiscuidade	 entre	 empresas	 e
candidatos	já	a	partir	das	campanhas	eleitorais”.1	Meses	depois,	a	OAB	ajuizou	a
Ação	Direta	de	Inconstitucionalidade	4.650	no	STF	para	que	fossem	declarados
inconstitucionais	 alguns	 dispositivos	 da	 legislação	 eleitoral	 –	 Leis	 9.096/95	 e
9.504/97	–,	 e	 também	 requereu	que	 fosse	 estabelecido	um	 limite	para	doações
oriundas	de	pessoas	físicas.	De	modo	mais	detalhado,	a	OAB	pediu	a	declaração
de	inconstitucionalidade	sem	redução	de	texto	do	art.	24	e	do	art.	81,	caput	e	§
1º,	 da	 Lei	 9.504/97,	 com	 eficácia	 ex	 nunc;	 requereu	 também	 a
inconstitucionalidade	parcial	 sem	 redução	de	 texto	 do	 art.	 31	 da	Lei	 9.096/95.
Por	 fim,	 caso	 a	 ADI	 fosse	 julgada	 procedente,	 a	 OAB	 também	 requeria	 a
modulação	dos	efeitos	da	decisão	para	que	o	Congresso	Nacional	pudesse	sanar
as	lacunas	na	legislação	eleitoral	e	fixasse	um	valor	máximo	de	contribuição	por



pessoa	física.
O	 Relator	 do	 processo,	 Ministro	 Luiz	 Fux,	 entendeu	 que	 a	 ação	 era

procedente	 e	 votou	 pela	 inconstitucionalidade	 das	 doações	 empresariais,	 das
normas	que	limitam	a	doação	de	pessoas	naturais	a	10%	da	renda	bruta	do	ano
anterior	à	eleição	e	do	uso	de	recursos	próprios	pelos	candidatos.	Em	seu	voto,
Luiz	Fux	afirmou	que	o	exercício	da	cidadania	dependia	de	três	direitos	que	não
se	estendiam	às	empresas:	votar,	ser	votado	e	participar	da	vontade	política	por
meio	 de	 mecanismos	 de	 Democracia	 direta,	 como	 plebiscito,	 referendo	 ou
iniciativa	popular.	Nesse	sentido,	ele	fez	a	seguinte	afirmação:

Por	 suas	 próprias	 características,	 tais	 modalidades	 são	 inerentes	 às
pessoas	 naturais,	 afigurando-se	 um	 disparate	 cogitar	 a	 sua	 extensão	 às
pessoas	 jurídicas.	 Nesse	 particular,	 esta	 Suprema	 Corte	 sumulou
entendimento	segundo	o	qual	as	“pessoas	jurídicas	não	têm	legitimidade
para	propor	ação	popular”	 (Enunciado	da	Súmula	nº	365	do	STF),	por
essas	não	ostentarem	o	status	de	cidadãs.

O	Ministro	Luiz	Fux	também	votou	pela	inconstitucionalidade	da	doação	de
pessoas	físicas	até	o	limite	de	10%	de	sua	renda	anual.	Em	seu	entendimento,	o
princípio	 da	 isonomia	 estaria	 sendo	 desrespeitado,	 já	 que	 10%	de	 uma	 pessoa
rica	 representa	 uma	 realidade	 bem	 diferente	 de	 10%	 de	 uma	 pessoa	 pobre.
Quanto	ao	uso	de	recursos	próprios,	o	Ministro	Luiz	Fux	declarou	que	a	situação
era	 semelhante	 à	 doação	 feita	 por	 pessoas	 naturais:	 a	 desigualdade.	 Por	 fim,
definiu	 que	 as	 regras	 atuais	 deveriam	 continuar	 em	vigor	 pelos	 próximos	 dois
anos,	e	determinou	que	o	Congresso	Nacional	 formulasse	uma	nova	 legislação
sobre	financiamento	eleitoral	dentro	do	prazo	de	18	meses.

A	maioria	dos	ministros	 rejeitou	a	modulação	dos	efeitos	da	declaração	de
inconstitucionalidade	 e,	 por	 esse	 motivo,	 a	 decisão	 começou	 a	 ser	 aplicada	 a
partir	 da	 eleição	 de	 2016.	 Votaram	 contra	 a	 procedência	 da	ADI	 os	ministros
Teori	 Zavascki,	 Celso	 de	Mello	 e	Gilmar	Mendes.	O	Ministro	 Teori	 Zavascki
defendeu	que	fossem	acrescentadas	novas	vedações	ao	art.	24	da	Lei	9.504/97	e
ao	 art.	 31	 da	 Lei	 9.096/96,	 no	 sentido	 de	 proibir	 que	 pessoas	 jurídicas	 que
fizessem	 doações	 fossem	 vedadas	 de	 celebrar	 contratos	 com	 a	 Administração
Pública	 até	 o	 término	 da	 gestão	 subsequente.	 O	 Ministro	 Celso	 de	 Mello
ressaltou	que	a	Constituição	não	vedava	o	financiamento	privado,	e	sim	o	abuso
de	poder	econômico.

Em	abril	de	2014,	após	a	maioria	dos	ministros	já	ter	se	posicionado	a	favor
da	declaração	de	inconstitucionalidade	do	financiamento	empresarial,	o	Ministro
Gilmar	Mendes	apresentou	um	pedido	de	vista.	Depois	de	um	ano	e	cinco	meses,
apresentou	o	 seu	voto,	 sendo	o	 julgamento	 retomado	em	setembro	de	2015.	O
Ministro	 Gilmar	 Mendes	 defendeu	 que	 qualquer	 reforma	 no	 modelo	 de
financiamento	eleitoral	deveria	ser	tratada	pelo	Congresso	Nacional.	O	Ministro



também	se	opôs	 à	 imposição	de	um	 limite	uniforme	para	doações	oriundas	de
pessoas	físicas,	indicando	que	esse	tipo	de	restrição	levaria	à	criminalização	do
processo	 eleitoral	 no	 País,	 “o	 que	 simplesmente	 consistiria	 em	 autorização
legislativa	 da	 prática	 do	 crime	 de	 lavagem	 de	 dinheiro	 por	 campanhas
eleitorais”.

Por	 oito	 votos	 a	 três,	 o	 STF	 declarou	 inconstitucionais	 as	 normas	 que
permitem	 contribuições	 empresariais,	mas	manteve	 a	 possibilidade	 de	 pessoas
físicas	 poderem	 contribuir	 com	 até	 10%	 de	 seu	 rendimento	 anual.	 A	 decisão,
com	efeito	ex	nunc,	começou	a	ser	aplicada	a	partir	das	eleições	municipais	de
2016.	 Após	 o	 final	 do	 julgamento,	 o	 presidente	 da	 OAB,	 Marcus	 Vinícius
Furtado	Coelho,	saudou	a	decisão	do	STF	por	meio	de	uma	nota,	dizendo	que,	“a
partir	 de	 agora,	 os	 mandatos	 dos	 políticos	 pertencerão	 efetivamente	 a	 seus
eleitores,	e	as	empresas	poderão	se	dedicar	integralmente	àquilo	que	sabem	fazer
de	melhor:	gerar	empregos	para	a	população”.2

3.	 ANÁLISE
Na	mesma	 época	 em	que	 o	 STF	 estava	 julgando	 a	ADI	 4.650,	 o	Ministro

Roberto	 Barroso	 concedeu	 uma	 entrevista	 ao	 jornal	 Folha	 de	 S.Paulo	 e	 deu
algumas	declarações	polêmicas	 a	 respeito	 do	que	 entendia	 ser	 o	 papel	 de	uma
Corte	 Constitucional	 numa	 Democracia.	 Inicialmente,	 o	 ministro	 afirmou	 que
entendia	 o	 motivo	 da	 paralisia	 do	 Congresso	 Nacional	 quando	 o	 assunto	 é	 a
reforma	do	sistema	político.	Segundo	ele,	“há	muita	dificuldade	de	se	formarem
consensos.	 Não	 querem	 mudar	 a	 lógica	 do	 jogo	 que	 os	 ajudou	 a	 chegar	 lá”.
Diante	disso,	como	resposta	ao	engessamento	político,	o	Ministro	ofereceu	uma
saída	 bem	 problemática	 para	 a	 situação:	 o	 ativismo	 político	 do	 STF.	 No
entendimento	dele,	“[...]	para	fazer	andar	a	história,	não	precisa	estar	com	o	povo
gritando	atrás.	É	preciso	interpretar	e	fazê-la	andar.	De	modo	que	isso	foi	o	que
disse	no	meu	voto.	Está	ruim,	não	está	funcionando,	nós	temos	que	empurrar	a
história.	Está	emperrado,	nós	temos	que	empurrar”.3	Ou	seja,	se	os	políticos	não
conseguem	cumprir	com	suas	obrigações	institucionais,	cabe	ao	Poder	Judiciário
atuar	como	uma	espécie	de	motor	da	história.

A	declaração	do	Ministro	Roberto	Barroso	exige	duas	observações.	Primeiro
ponto:	 todos	 nós	 sabemos	 que	 as	 decisões	 oriundas	 do	 sistema	 político
representativo	 costumam	 ser	 bem	 lentas.	Muitas	 vezes,	 o	 Congresso	Nacional
demora	 a	 tomar	 uma	 decisão	 simplesmente	 porque	 os	 membros	 da	 casa	 não
estão	 interessados	 em	 pautar	 determinado	 tema,	 já	 que	 o	 status	 quo	 lhes	 é
favorável.	Em	outros	casos,	o	debate	até	acontece,	mas	a	diversidade	de	posições
sempre	 dificulta	 a	 construção	 de	 um	denominador	 comum.	E	 isso	 é	 assim	 em
qualquer	 Democracia.	 Não	 tem	 como	 evitar.	 Segundo	 ponto:	 apesar	 de	 o
Judiciário	 não	 ser	 um	 ambiente	 dominado	 pela	 diversidade	 partidária,	 esse



mesmo	Poder	também	não	tem	se	destacado	pela	rapidez	em	suas	decisões.	São
muitos	os	casos	de	presos	provisórios	que	são	completamente	esquecidos	dentro
do	sistema	penitenciário.	Esse	foi	o	caso	do	detento	Nazareno	Antônio	de	Sousa.
Preso	em	1992,	pelo	crime	de	homicídio,	aguardou	seu	julgamento	por	longos	24
anos.	O	crime	prescreveu	em	2012,	mas	ainda	assim	Nazareno	continuou	preso.
Como	o	Judiciário	não	cumpriu	com	sua	função	institucional	em	duas	situações,
Nazareno	 foi	 encontrado	 morto	 dentro	 de	 um	 presídio,	 em	 Teresina.4	 Perante
esse	quadro,	 resta	perguntar	se,	diante	da	 inércia	do	Poder	Judiciário,	os	 juízes
também	precisariam	ser	 empurrados	por	 algum	ator	 externo.	 Isso	 sem	precisar
mencionar	 o	 paradoxal	 julgamento	 –	 aqui	 também	 comentado	 –	 do	 sistema
prisional	como	Estado	de	Coisas	Inconstitucional.

Não	sendo	suficientes	os	problemas	internos	do	Judiciário	–	que,	por	sinal,
são	muitos	 –,	 na	 concepção	 do	Ministro	Roberto	Barroso	 o	 Judiciário	 deveria
levar	 o	 progresso	 aos	 demais	 Poderes.	 É	 verdade	 que	 essa	 posição	 não	 se
restringe	ao	Ministro	Roberto	Barroso.	Outros	ministros	também	se	manifestam
no	mesmo	sentido.	E	isso	pode	ser	atestado	nos	votos	da	maioria	dos	ministros
na	ADI	4.650.	Pelo	 entendimento	predominante,	 como	os	políticos,	 até	 aquele
momento,	não	haviam	se	manifestado	a	favor	de	um	aperfeiçoamento	do	sistema
eleitoral,	os	ministros	se	sentiram	na	condição	de	tutores	do	sistema	político	e,
por	conta	própria,	resolveram	reformá-lo.	Extrapolando	os	limites	de	sua	função
institucional,	o	STF	declarou	a	inconstitucionalidade	de	algo	que	a	Constituição
não	proíbe:	o	financiamento	empresarial	de	campanha.	Trata-se	de	uma	resposta
moral	 que	 se	 sobrepõe	 ao	 conteúdo	 da	 Constituição.	 Parece	 intuitivo	 que	 o
financiamento	empresarial	seja	deletério	e	desequilibre	campanhas	políticas;	no
entanto,	 essa	 é	 uma	 questão	 que	 não	 compete	 ao	 Judiciário	 corrigir.	 E	 se
entendêssemos	 que	 a	 Constituição	 aponta	 para	 a	 proibição,	 a	 Suprema	 Corte
teria	o	ônus	de	demonstrar	esse	componente	principiológico.

No	âmbito	das	minhas	reflexões	sobre	Direito	e	Política,	sempre	manifestei
certo	descontentamento	 com	um	sistema	eleitoral	 abastecido	de	 forma	obscura
pelo	Poder	Econômico.	Devido	ao	crescimento	do	marketing	eleitoral,	partidos
políticos	ampliaram	sua	arrecadação	financeira	com	base	em	relações	suspeitas.
Não	que	esse	tipo	de	relação	entre	grandes	grupos	econômicos	e	políticos	tenha
começado	agora.	O	historiador	Pedro	Henrique	Pedreira	escreveu	uma	tese	que
analisa	a	relação	corrupta	que	empreiteiras	mantiveram	com	governos	durante	a
época	da	ditadura	militar.5Antes	do	golpe	civil-militar,	também	foi	instalada	uma
Comissão	 Parlamentar	 de	 Inquérito	 para	 investigar	 o	 financiamento	 de
candidatos	 por	 duas	 organizações	 de	 oposição	 ao	 governo	 do	 Presidente	 João
Goulart,	 o	 Instituto	 Brasileiro	 de	 Ação	 Democrática	 (IBAD)	 e	 o	 Instituto	 de
Pesquisa	e	Estudos	Sociais	(IPES).	Nesse	último	caso,	financiamento	estrangeiro
de	campanhas	estava	sendo	utilizado	pela	oposição	para	desestabilizar	o	governo



do	Presidente	 Jango.	Desse	modo,	não	poderia	deixar	de	condenar	um	sistema
que,	 antes	mesmo	 da	Constituição	 de	 1988,	 já	 vinha	 servindo	 para	 corromper
Governos	e	Parlamentares.

No	 entanto,	 isso	 não	 quer	 dizer	 que	 tudo	 pode	 ser	 resolvido	 por	meio	 de
soluções	oriundas	do	Poder	 Judiciário.	Em	vez	da	OAB	 redigir	 um	projeto	de
reforma	política	e,	em	torno	dele,	mobilizar	a	sociedade	para	um	amplo	debate
político	 sobre	 a	 necessidade	 de	 aperfeiçoar	 nosso	 sistema	 eleitoral,	 a	 OAB
resolveu	ingressar	com	uma	ADI	a	fim	de	alcançar	sua	reforma	política	pela	via
judicial.	Como	o	Judiciário	não	tem	se	manifestado	com	accountability	em	suas
decisões,	a	maioria	dos	ministros	do	STF	julgou	a	ação	procedente.

Também	 em	 defesa	 de	 uma	 atuação	 do	 STF	 como	 motor	 da	 história,	 o
Relator	do	processo,	Ministro	Luiz	Fux,	fez	a	seguinte	afirmação	em	seu	voto:

Com	 efeito,	 não	 raro	 se	 vislumbram	 hipóteses	 em	 que	 se	 exige	 uma
postura	 mais	 incisiva	 da	 Suprema	 Corte,	 especialmente	 para
salvaguardar	os	pressupostos	do	 regime	democrático.	Em	tais	cenários,
diagnosticado	o	 inadequado	 funcionamento	das	 instituições,	 é	dever	da
Corte	Constitucional	otimizar	e	aperfeiçoar	o	processo	democrático,	de
sorte	(i)	a	corrigir	as	patologias	que	desvirtuem	o	sistema	representativo,
máxime	 quando	 obstruam	 as	 vias	 de	 expressão	 e	 os	 canais	 de
participação	política,	e	(ii)	a	proteger	os	interesses	e	direitos	dos	grupos
políticos	minoritários,	 cujas	 demandas	 dificilmente	 encontram	 eco	 nas
deliberações	majoritárias.

Vejam	bem:	nesta	citação,	o	Ministro	Luiz	Fux	defendeu	que,	em	casos	de
funcionamento	inadequado	das	instituições,	o	STF	deveria	aperfeiçoar	e	otimizar
a	Democracia.	Não	é	possível	concordar	com	a	tese	do	ilustre	ministro.	Trata-se
de	uma	postura	invasora	das	atribuições	dos	outros	dois	Poderes	da	República.

Não	 ignoro	 que	 o	 fortalecimento	 da	 Justiça	 Constitucional	 estabeleceu	 as
bases	para	o	 engendramento	de	novos	modos	de	 interpretar	 a	 lei.	O	panorama
histórico	em	que	se	forja	a	jurisprudência	dos	valores	(Wertungsjurisprudenz)	no
Tribunal	Constitucional	 alemão	 propicia	 um	deslocamento	 da	 esfera	 de	 tensão
em	 direção	 ao	 Poder	 Judiciário.	 Sem	 se	 acreditar	 que	 o	 Direito	 pudesse	 ser
redefinido	 nesse	 novo	 paradigma,	 cujos	 traços	 são	 visíveis	 na	 forma	 de
organização	 dos	 Poderes	 e	 no	 catálogo	 dos	 direitos	 fundamentais,	 foi	 sendo
construído	um	imaginário	“ativista-acionalista”,	que	passou	a	ver	nos	princípios
o	modo	de	fazer	penetrar	no	Direito	a	velha	razão	prática,	a	partir	da	tese	de	que
a	Constituição	seria	uma	“ordem	concreta	de	valores”	e	que	ao	Judiciário	caberia
desvelar	 esses	 valores	 escondidos	 (até	 mesmo	 por	 baixo	 da	 Constituição).
Assim,	aquilo	que	 representou	o	caráter	emancipatório	do	Direito	passou	a	 ser
fragilizado	 pelo	 protagonismo	 judicial.	 Não	 é	 difícil	 perceber	 que,	 em	 países
como	 o	 Brasil,	 houve	 uma	 espécie	 de	 mixagem	 entre	 a	 incorporação	 da



jurisprudência	 de	 valores	 e	 um	 certo	 positivismo	 sociológico,	 tudo	 entendido
como	 sendo	 “pós-positivismo”	 –	 ou	 seja,	 pensando	 que	 o	 positivismo	 era
simplesmente	 igualar	 Direito	 e	 Lei,	 parte	 da	 comunidade	 jurídica	 passou	 a
colocar	 no	 patamar	 da	 crítica	 qualquer	 perspectiva	 que	 pudesse	 ultrapassar	 a
“letra	da	lei”	(como	se	essa	fosse	dotada	de	um	“mal	em	si”).

Como	a	Constituição	não	proíbe	o	financiamento	empresarial,	os	argumentos
apresentados	 pela	 maioria	 dos	 ministros	 se	 basearam,	 principalmente,	 na
moralidade	do	processo	eleitoral	e	da	violação	da	igualdade	de	chances.	A	partir
desse	 pressuposto,	 os	 ministros	 afirmaram	 que	 empresas	 não	 são	 titulares	 de
cidadania,	 já	 que,	 de	 acordo	 com	 o	 Ministro	 Luiz	 Fux,	 “tais	 modalidades
(requisitos	para	a	cidadania)	são	inerentes	às	pessoas	naturais,	afigurando-se	um
disparate	cogitar	a	sua	extensão	às	pessoas	jurídicas”.	Também	sustentaram	que
a	 participação	 de	 empresas	 prejudica	 a	 apuração	 dos	 casos	 de	 financiamento
irregular	de	campanha,	os	chamados	“caixa	dois”.

Assim	se	o	questionamento	apresentado	pela	OAB	se	restringia	a	questionar
a	 constitucionalidade	 do	 financiamento	 empresarial,	 os	 ministros,	 então,
resolveram	 dar	 sua	 opinião	 sobre	 as	 mazelas	 do	 sistema	 político.	 A	 Ministra
Rosa	Weber	sugeriu	que	o	problema	era	sombrio,	e	que	não	haveria	um	sistema
eleitoral	perfeito.	A	Ministra	Cármen	Lúcia	lembrou	que	“todo	poder	emana	do
povo,	que	o	exerce	por	meio	de	representantes	eleitos	ou	diretamente,	nos	termos
desta	Constituição”,	e	que,	por	esse	motivo,	as	empresas	não	poderiam	participar
do	processo	eleitoral.	O	Ministro	 Joaquim	Barbosa	sustentou	que	o	modelo	de
financiamento	 violava	 a	 separação	 entre	 os	 espaços	 público	 e	 privado.	 O
Ministro	 Ricardo	 Lewandowski	 argumentou	 que	 o	 financiamento	 empresarial
feria	o	equilíbrio	dos	pleitos.	Coube	ao	Ministro	Celso	de	Mello	destacar	aquilo
que	os	ministros	preferiram	ignorar:	“a	lei	maior	não	veda	a	influência,	o	que	a
lei	 fundamental	 veda	 é	 o	 exercício	 abusivo	 do	 poder	 econômico”.	 Todos
moralmente	 corretos.	 Impossível	 discordar	 do	 conteúdo	 valorativo	 dos	 votos.
Todavia,	 tratava-se	 de	 discutir	 as	 condições	 de	 possibilidade	 de	 uma	 lei	 ser
constitucional	ou	não.

Como	 destaquei,	 também	 não	 possuo	 qualquer	 simpatia	 por	 um	 modelo
caríssimo	 de	 campanha,	 que	 prejudica	 o	 debate	 de	 ideias	 e	 sempre	 acaba
favorecendo	 relações	promíscuas	 entre	políticos	 e	grandes	grupos	 econômicos.
Não	que	as	empresas	devem	ser	proibidas	de	participar	do	processo	político.	O
que	realmente	defendo	é	que	haja	algum	tipo	de	controle	sobre	essas	doações	e
que	a	 lei	eleitoral	 torne	 tudo	mais	 transparente	para	o	eleitorado.	Mas	 isso	não
pode	 ser	 feito	 por	 meio	 da	 jurisdição	 constitucional.	 Se	 não	 há
inconstitucionalidade	no	financiamento	empresarial,	cabe	somente	ao	Congresso
Nacional	 aprimorar	 o	 sistema	 político.	 Algo	 que,	 pelo	 visto,	 a	 maioria	 dos
ministros	do	STF	não	compreendeu.	Permito-me	dizer,	numa	palavra	final,	que,



em	 uma	 democracia,	 paradoxalmente,	 se	 a	 política	 vai	 mal,	 mais	 política
devemos	fazer.

1PARA	OAB,	ação	contra	financiamento	privado	em	campanhas	é	pancada	na	corrupção.	OAB	Paraná,
2011,	 Disponível	 em:	 <https://www.oabpr.org.br/para-oab-acao-contra-financiamento--privado-em-
campanhas-e-pancada-na-corrupcao/>.
2RAMALHO,	 Renan.	 Supremo	 proíbe	 doação	 de	 empresas	 para	 campanhas	 eleitorais.	 Política,	 São
Paulo,	 2015.	 Disponível	 em:	 <http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/09/supremo-decide-proibir--
doacoes-de-empresas-para-campanhas-eleitorais.html>.
3RODRIGUES,	Fernando.	“Inércia	do	Congresso	traz	riscos	para	a	democracia”,	diz	Barroso.	Folha	de
S.Paulo,	 São	 Paulo,	 2013.	 Disponível	 em:
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/poderepolitica/2013/12/1388727-entrevista-com-luis-roberto-
barroso.shtml>.
4TEIXEIRA,	Ellyo.	Homem	preso	há	24	anos	e	nunca	julgado	é	encontrado	morto	no	Piauí.	G1	Piauí,
2016.	Disponível	em:	<http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2016/02/homem-preso-ha-24-anos-e--nunca-
julgado-e-encontrado-morto-no-piaui.html>.
5Nesse	sentido,	ver:	PEDREIRA,	Pedro	Henrique.	Estranhas	catedrais:	as	empreiteiras	brasileiras	e	a
ditadura	civil-militar,	1964-1988.	Rio	de	Janeiro:	Eduff,	2014.

	



Capítulo	27
DESAPOSENTAÇÃO

1.	 RESUMO	DO	CASO
Trata-se	 dos	 julgamentos	 dos	 Recursos	 Extraordinários	 827.833/SC	 e

661.256/SC,	ambos	de	 relatoria	do	Ministro	Roberto	Barroso,	e	do	 julgamento
do	Recurso	Extraordinário	381.367/RS,	do	Ministro	Marco	Aurélio.	No	caso	dos
recursos	advindos	de	Santa	Catarina,	a	parte	recorrente	era	a	União;	no	caso	do
recurso	advindo	do	Rio	Grande	do	Sul,	a	União	era	a	parte	recorrida.	A	questão
jurídica	 que	 estava	 em	 jogo	 nos	 recursos	 ficou	 conhecida	 como
“desaposentação”,	que	nada	mais	é	do	que	o	contribuinte	requerer	a	cessação	de
aposentadoria	 já	 concedida,	 para	 que	 lhe	 seja	 reconhecido	 o	 direito	 a
aposentadoria	mais	vantajosa.	No	caso	do	RE	827.833/SC,	por	exemplo,	a	parte
era	aposentada	por	tempo	de	serviço	e	buscava	a	aposentadoria	por	idade.

Com	efeito,	a	União	alegou,	em	suas	razões,	que	a	desaposentação:	(i)	ignora
a	constitucionalidade	do	art.	18,	§	2º,	da	Lei	8.213/91;	(ii)	viola	a	solidariedade
(CF/88,	arts.	194,	caput	e	195);	(iii)	desrespeita	a	preservação	do	valor	real	dos
benefícios	(CF/88,	art.	201,	§	2º);	(iv)	infringe	a	segurança	jurídica	e	ato	jurídico
perfeito	 (CF/88,	 art.	 5º,	 II	 e	 XXXVI);	 (v)	 desconsidera	 a	 seletividade	 e
distributividade	na	prestação	dos	benefícios,	e	incorporação	dos	ganhos	habituais
(CF/88,	art.	194	c/c	art.	201,	§	11);	(vi)	afronta	a	separação	dos	poderes	(CF/88,
art.	 2º);	 (vii)	 prejudica	o	 equilíbrio	 financeiro	 e	 atuarial	 (art.	 195,	 §	 5º	 c/c	 art.
201,	caput);	e,	por	fim	(viii)	é	contrária	à	isonomia,	aplicável	entre	os	segurados
(CF/88,	art.	5º,	caput	e	201,	§	1º).

A	 argumentação	 em	 favor	 da	 desaposentação	 buscou,	 em	 suma,	 afirmar	 a
transgressão	 do	 art.	 201,	 §	 11,	 da	 Constituição	 da	 República,	 insistindo-se	 no
conflito	do	art.	18,	§	2º,	da	Lei	8.213/91	com	o	Diploma	Maior,	no	que	vedou	a
repercussão	 da	 contribuição	 previdenciária	 no	 benefício	 de	 segurado	 já
aposentado	e	que	permaneceu	na	ativa	ou	a	ela	retornou.

2.	 A	DECISÃO
O	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	 por	 maioria,	 negou	 provimento	 ao	 RE

381.367/RS,	vencidos	o	Relator,	Ministro	Marco	Aurélio,	e	os	ministros	Roberto
Barroso,	 Rosa	 Weber	 e	 Ricardo	 Lewandowski;	 No	 RE	 661.256/SC,	 com
repercussão	geral,	e	no	RE	827.833/SC,	o	Plenário	deu	provimento	aos	recursos,



por	maioria,	vencido	o	Relator,	Ministro	Roberto	Barroso,	e	os	ministros	Ricardo
Lewandowski,	Rosa	Weber	e	Marco	Aurélio.

Do	voto	do	Relator	para	Acórdão,	Ministro	Dias	Toffoli,	tem-se	que	embora
não	 exista	 vedação	 constitucional	 expressa	 à	 desaposentação,	 também	 não	 há
previsão	desse	direito.	Afirmou	o	Ministro	que	“nossa	Carta	também	não	prevê
especificamente	 o	 direito	 que	 se	 pretende	 ver	 reconhecido”.	 O	Ministro	 Dias
Toffoli	 salientou,	 ainda,	 que	 a	 Constituição	 Federal	 dispõe	 de	 forma	 clara	 e
específica	que	compete	à	legislação	ordinária	estabelecer	as	hipóteses	em	que	as
contribuições	 previdenciárias	 repercutem	 diretamente	 no	 valor	 dos	 benefícios,
como	é	o	caso	da	desaposentação.

3.	 ANÁLISE
A	 Seguridade	 Social	 é	 um	 sistema	 que	 visa	 proteger	 os	 cidadãos	 dos

infortúnios	de	que	são	(ou	possam	ser)	acometidos	e	contra	os	quais	não	podem
se	 preservar.	 Baseada	 na	 concepção	 de	 solidariedade,	 um	 dos	 objetivos
fundamentais	 da	República	 (art.	 3º	 da	CF/88),	 a	Seguridade	Social	 tem,	 nesta,
regras	e	princípios	que	vinculam	a	interpretação	das	normas	legais	de	regência.

Nos	 termos	do	 art.	 194	da	Constituição	Federal,	 foi	 definida	 a	Seguridade
Social	como	gênero	do	qual	são	espécies	a	saúde,	a	previdência	e	a	assistência
social.	 Em	 seguida,	 o	 art.	 195	 prescreve	 o	 seu	 financiamento	 por	 toda	 a
sociedade,	 inclusive	mediante	 recursos	 provenientes	 da	 contribuição	 social	 do
trabalhador,	 donde	 se	 extrai	 que	 a	 contribuição	 do	 trabalhador	 é	 direcionada	 a
toda	a	seguridade	social,	e	não	apenas	à	espécie	Previdência	Social.

A	 Seção	 III	 do	 capítulo	 da	 Seguridade	 Social,	 por	 sua	 vez,	 trata
especificamente	da	Previdência	Social,	e	prescreve	seu	o	caráter	contributivo,	a
filiação	 obrigatória	 e	 o	 equilíbrio	 financeiro	 e	 atuarial.	 Nota-se,	 dessa	 forma,
que,	no	Brasil,	adotou-se	o	sistema	previdenciário	de	repartição,	no	qual	todos	os
participantes	contribuem	para	um	único	fundo.

De	 acordo	 com	Elisa	Maria	 Corrêa,	 “as	 contribuições	 previdenciárias	 têm
como	 finalidade	 o	 socorro	 aos	 atingidos	 pelos	 riscos	 sociais	 previamente
selecionados	pelo	legislador	(princípios	da	seletividade	e	da	distributividade),	e
não	 dos	 riscos	 selecionados	 pelo	 contribuinte,	 como	 ocorre,	 por	 exemplo,
quando	se	permite	a	desaposentação	dos	que	se	aposentaram	proporcionalmente
e	continuaram	a	contribuir,	deferindo-lhes	a	aposentadoria	integral”.1

Indispensável,	 ao	 estudo	 da	 “desaposentação”,	 compreenderem-se
as	 eficácias	 jurídicas	 da	 precitada	 contribuição	 social	 do	 trabalhador.	 Se	 o
trabalhador	ainda	não	é	aposentado,	a	contribuição	incidente	sobre	o	seu	salário
tem	duploefeito:

1)	custeia	a	Previdência	Social	como	um	todo	[efeito	arrecadatório	de



índole	fiscal];
2)	 compõe	 um	 fundo	 a	 partir	 do	 qual	 serão	 retirados	 os	 futuros
proventos	[efeito	atuarial	de	índole	previdenciária].

Em	 (1),	 o	 trabalhador	 recolhe	 a	 contribuição	 com	 o	 objetivo	 de	 extinguir
uma	obrigação	tributária	(que	é	situação	jurídica	passiva);	em	(2),	o	trabalhador
recolhe	a	contribuição	com	o	objetivo	de	alimentar	uma	expectativa	de	direito	à
jubilação	(que	é	situação	jurídica	ativa).

Em	 contraposição,	 se	 o	 trabalhador	 já	 está	 aposentado,	mas	 permanece	 ou
retorna	à	atividade,	a	sua	contribuição	tem	efeito	único:	extinguir	uma	obrigação
tributária.	Ou	seja,	ele	não	recolhe	o	tributo	sob	expectativa	de	formar	um	fundo
de	previdência	do	qual	tirará	proveito.

Isto	 porque	 ele	 já	 se	 aposentou,	 e	 o	 ato	 de	 concessão	 de	 aposentadoria	 é
juridicamente	 perfeito.	 Logo,	 a	 contribuição	 recolhida	 pelo	 trabalhador	 já
aposentado	não	pressupõe	contraprestação	em	forma	de	concessão	de	benefício
novo,	 ou	 de	 reforço	 de	 benefício	 antigo	 mediante	 aumento	 de	 coeficiente
proporcional.

Na	verdade,	o	 inativo	 recolhe	o	 tributo	porque	 realiza	o	seu	 fato	gerador	e
porque	 sobre	 si	 recai	 o	 princípio	 constitucional	 da	 universalidade	 do	 custeio.
Uma	vez	enquadrado	em	algum	dos	incisos	do	art.	12	da	Lei	8.212/91	ou	do	art.
11	 da	 Lei	 8.213/91,	 deve	 pagar	 contribuição	 previdenciária,	 que	 tem	 natureza
jurídica	 tributária.	Não	 nutre	mais,	 portanto,	 a	 expectativa	 de	 beneficiar-se	 do
que	paga.	Foi	nesse	sentido	que,	no	RE	661.256/SC,	a	Ministra	Carmen	Lúcia
afirmou	 que	 o	 STF	 já	 havia	 decidido	 anteriormente	 (na	 ADI	 3.105)	 pela
constitucionalidade	 de	 contribuição	 previdenciária	 sem	 contraprestação
correspondente,	“dado	o	caráter	tributário	da	exação	e	o	princípio	constitucional
da	solidariedade,	sobre	o	qual	edificada	a	seguridade	social”.

Não	 por	 outro	motivo,	 a	 pretensão	 à	 desaposentação	 não	 encontra	 amparo
legal.	Ao	contrário:	é	tolhida	claramente	pelo	§	2º	do	art.	18	da	Lei	8.213/91,	o
qual	veda	a	concessão	de	benefício	a	aposentado	que	permanecer	em	atividade
sujeita	ao	Regime	Geral	de	Previdência	Social,	ou	a	ele	retornar,	exceto	salário-
família	e	reabilitação	profissional,	quando	empregado.

Boa	parte	da	jurisprudência	dos	Tribunais	Regionais	Federais	sempre	assim
se	posicionou:

PROCESSUAL	 CIVIL.	 PREVIDENCIÁRIO.	 APLICAÇÃO	 DO
ARTIGO	 285-A	 DO	 CPC.	 POSSIBILIDADE.	 DESAPOSENTAÇÃO.
CÔMPUTO	DO	TEMPO	DE	CONTRIBUIÇÃO	LABORADO	APÓS	A
JUBILAÇÃO	PARA	FINS	DE	REVISÃO	DA	RENDA	MENSAL	DA
APOSENTADORIA.	 ÓBICE.	 ART.	 12,	 §	 4º,	 DA	 LEI	 Nº	 8.212/91	 E
ART.	18,	§	2º,	DA	LEI	Nº	8.213/91.	AGRAVO	LEGAL.	ART.	557,	§	1º,



CPC.	 DECISÃO	 SUPEDANEADA	 NA	 JURISPRUDÊNCIA	 DO	 C.
STF	 E	 DESTA	 CORTE.	 AGRAVO	 DESPROVIDO.	 –	 A	 decisão
agravada	está	em	consonância	com	o	disposto	no	artigo	557	do	Código
de	Processo	Civil,	visto	que	supedaneada	em	jurisprudência	consolidada
do	Colendo	Supremo	Tribunal	Federal	e	desta	Corte.	–	Inicialmente,	é	de
ser	afastada	a	alegação	de	impossibilidade	do	julgamento	antecipado	da
presente	 ação,	 nos	 termos	 do	 285-A	 do	Código	 de	 Processo	Civil,	 em
razão	 do	 cerceamento	 de	 defesa	 e	 ofensa	 aos	 princípios	 do	 direito	 de
ação,	 do	 devido	 processo	 legal	 e	 do	 contraditório.	 –	 A	 nova	 regra
introduzida	 pela	 Lei	 nº	 11.277/2006,	 em	 seu	 art.	 285-A,	 permite	 ao
julgador,	 nos	 casos	 em	 que	 a	matéria	 controvertida	 for	 unicamente	 de
direito	 e	 no	 juízo	 houver	 decisões	 de	 total	 improcedência	 em	 outros
casos	 idênticos,	proferir	 sua	decisão	de	plano,	usando	como	paradigma
aquelas	 já	 prolatadas.	 –	 A	 matéria	 versada	 no	 presente	 feito	 é
exclusivamente	de	direito,	não	havendo	que	se	falar	em	cerceamento	de
defesa,	 podendo	 a	 lide	 ser	 julgada	 antecipadamente,	 ante	 a
desnecessidade	 da	 produção	 de	 qualquer	 outra	 prova,	 uma	 vez	 que
aquelas	constantes	dos	autos	são	suficientes	a	ensejar	o	convencimento
do	 julgador.	 –	 O	 cômputo	 do	 tempo	 de	 contribuição	 laborado	 após	 a
jubilação,	 para	 fins	 de	 revisão	 da	 renda	 mensal	 da	 aposentadoria,
encontra	óbice	no	artigo	12,	§	4º,	da	Lei	nº	8.212/91	e	artigo	18,	§	2º,	da
Lei	 nº	 8.213/91.	 –	 As	 contribuições	 recolhidas	 pelo	 aposentado	 pelo
Regime	 Geral	 de	 Previdência	 Social	 –	 RGPS	 que	 permanecer	 em
atividade	sujeita	a	este	regime,	ou	a	ele	retornar,	destinam-se	ao	custeio
da	 Previdência	 Social,	 em	 homenagem	 ao	 princípio	 constitucional	 da
universalidade	do	custeio,	não	gerando	direito	a	nenhuma	prestação	da
Previdência	Social,	em	decorrência	do	exercício	dessa	atividade,	exceto
ao	 salário-família	 e	 à	 reabilitação	 profissional,	 quando	 empregado.	 –
Consoante	 entendimento	 esposado	 pelo	 STF,	 não	 há	 correspondência
entre	 a	 contribuição	 recolhida	 pelo	 aposentado,	 que	 permanece	 ou
retorna	 à	 atividade,	 e	o	 incremento	dos	proventos,	 pelo	que	 totalmente
incabível	a	pretensão	da	parte	autora	de	recálculo	da	renda	mensal	de	sua
aposentadoria	 com	 o	 aproveitamento	 do	 tempo	 de	 serviço	 e	 das
contribuições	 vertidas	 após	 a	 sua	 jubilação.	 –	As	 razões	 recursais	 não
contrapõem	 tais	 fundamentos	 a	 ponto	 de	 demonstrar	 o	 desacerto	 do
decisum,	 limitando-se	a	reproduzir	argumento	visando	a	rediscussão	da
matéria	nele	contida.	–	Agravo	desprovido	(TRF3,	DÉCIMA	TURMA,
AC	 201061050138152,	 Relatora	 JUIZA	 DIVA	 MALERBI,	 DJF3	 CJ1
13/04/2011,	p.	2428).
PREVIDENCIÁRIO	 –	 DESAPOSENTAÇÃO	 –	 DEVOLUÇÃO	 DOS
VALORES	 RECEBIDOS	 –	 IMPOSSIBILIDADE	 –
CONSTITUCIONALIDADE	DO	ART.	18,	§	2º,	DA	LEI	N.	8.213/91	–
RENÚNCIA	 NÃO	 CONFIGURADA.	 I	 –	 Os	 arts.	 194	 e	 195	 da
Constituição,	 desde	 sua	 redação	 original,	 comprovam	 a	 opção



constitucional	por	um	 regime	de	previdência	baseado	na	 solidariedade,
onde	as	contribuições	são	destinadas	à	composição	de	fundo	de	custeio
geral	do	sistema,	e	não	a	compor	fundo	privado	com	contas	individuais.
II	 –	O	 art.	 18	da	Lei	 8213/91,	mesmo	nas	 redações	 anteriores,	 sempre
proibiu	 a	 concessão	 de	 qualquer	 outro	 benefício	 que	 não	 aqueles	 que
expressamente	 relaciona.	 O	 §	 2º	 proíbe	 a	 concessão	 de	 benefício	 ao
aposentado	 que	 permanecer	 em	 atividade	 sujeita	 ao	 RGPS	 ou	 a	 ele
retornar,	 exceto	 salário-família	 e	 reabilitação	 profissional,	 quando
empregado.	 Impossibilidade	 de	 utilização	 do	 período	 contributivo
posterior	à	aposentadoria	para	a	concessão	de	outro	benefício	no	mesmo
regime	previdenciário.	Alegação	de	inconstitucionalidade	rejeitada.	III	–
As	 contribuições	 pagas	 após	 a	 aposentação	 não	 se	 destinam	 a	 compor
um	 fundo	próprio	 e	 exclusivo	do	 segurado,	mas	 todo	o	 sistema,	 sendo
impróprio	 falar	 em	 desaposentação	 e	 aproveitamento	 de	 tais
contribuições	para	obter	benefício	mais	vantajoso.	IV	–	Não	se	trata	de
renúncia,	uma	vez	que	o	autor	não	pretende	deixar	de	receber	benefício
previdenciário.	 Pelo	 contrário,	 pretende	 trocar	 o	 que	 recebe	 por	 outro
mais	vantajoso,	o	que	fere	o	disposto	no	art.	18,	§	2º,	da	Lei	n.	8.213/91.
V	 –	 A	 desaposentação	 não	 se	 legitima	 com	 a	 devolução	 dos	 valores
recebidos	 porque	 não	 há	 critério	 para	 a	 apuração	 do	 quantum	 a	 ser
devolvido,	 impedindo	 a	 preservação	 do	 equilíbrio	 financeiro	 e	 atuarial
do	sistema.	VI	–	Apelação	do	INSS	e	remessa	oficial	providas.	Apelação
do	 autor	 improvida.	 Sem	honorários	 advocatícios	 e	 custas	 processuais,
por	 ser	 o	 autor	 beneficiário	 da	 assistência	 judiciária	 gratuita,	 seguindo
orientação	 adotada	 pelo	 STF	 (TRF3,	 NONA	 TURMA,	 APELREE
200961140012738,	 Relatora	 JUIZA	 MARISA	 SANTOS,	 DJF3	 CJ1
08/04/2011,	p.	1813).

Vê-se	 que	 a	 desaposentação	 acabaria	 por	 romper	 o	 equilíbrio	 atuarial	 nas
relações	previdenciárias	(de	observância	obrigatória,	a	teor	da	EC	20/98),	eis	que
tornaria	possível	que	novas	despesas	 surgissem	sem	a	 correspondente	 fonte	de
custeio.	 Nesse	 ponto,	 não	 se	 verifica	 um	 possível	 “direito	 disponível”	 do
segurado	 à	 aposentadoria,	 que	 poderia	 ser	 obtida	 quando	 preenchidos	 os
pressupostos	mínimos	e	renunciada	a	qualquer	momento	daí	em	diante.

Logo,	não	há	razão	para	a	Autarquia	Previdenciária	ser	obrigada	a	aceitar	a
renúncia	 a	 uma	 aposentadoria	 para	 concessão	 de	 outra,	 supostamente	 mais
vantajosa,	 sem	 a	 criação	 de	 lei	 específica	 que	 tanto	 autorize.	 Pelo	 contrário,	 a
consagração	do	princípio	do	equilíbrio	atuarial	como	norma	do	art.	201,	caput	da
Carta	 Magna,	 como	 visto	 anteriormente,	 encaminha	 a	 questão	 no	 sentido
contrário.

Como	bem	consignado	por	Elisa	Maria	Corrêa,
[...]	 A	 permitir	 a	 desaposentação,	 premiam-se	 aqueles	 que	 não
planejaram	 o	 futuro,	 que	 não	 esperaram	 em	 atividade,	 sabendo	 que	 o



estatuto	 jurídico	 previdenciário	 lhes	 conferiria,	 caso	 o	 fizessem,
benefício	de	valor	maior;	premiam-se	aqueles	que	adquiriram	um	direito
durante	 o	 período	 em	que	 já	 fruíam	da	 proteção	 previdenciária,	 isto	 é,
que	 manipularam	 o	 risco	 social,	 e	 punem-se	 os	 previdentes,	 os	 que
planejaram	o	futuro,	os	que	deixaram	de	fruir	o	benefício	com	o	intuito
de	 recebê-lo	 em	 valor	 superior,	 os	 que	 confiaram	 na	 norma	 e	 nas
expectativas	de	comportamento”.2

Por	 essas	 razões,	 é	 insubsistente	 eventual	 invocação	 aos	 princípios	 da
razoabilidade,	da	proporcionalidade	e	da	isonomia.

Destarte,	 em	 que	 pese	 a	 existência	 de	 decisão	 do	 Superior	 Tribunal	 de
Justiça,	em	recurso	repetitivo,	autorizando	o	 instituto	da	desaposentação	(REsp
1.334.488/SC),	com	o	apoio	da	maior	parte	da	doutrina,	vê-se	que	os	principais
impeditivos	são	de	ordem	constitucional,	 razão	pela	qual	a	controvérsia	veio	a
ser	definitivamente	dirimida	pelo	STF,	por	maioria	de	votos,3	nos	autos	do	RE
661256/SC,	Tema	503,	com	repercussão	geral	reconhecida,	verbis:

Constitucional.	Previdenciário.	Parágrafo	2º	do	art.	18	da	Lei	8.213/91.
Desaposentação.	 Renúncia	 a	 anterior	 benefício	 de	 aposentadoria.
Utilização	 do	 tempo	 de	 serviço/contribuição	 que	 fundamentou	 a
prestação	 previdenciária	 originária.	 Obtenção	 de	 benefício	 mais
vantajoso.	 Julgamento	 em	 conjunto	 dos	 RE	 nºs	 661.256/SC	 (em	 que
reconhecida	a	repercussão	geral)	e	827.833/SC.	Recursos	extraordinários
providos.	1.	Nos	RE	nºs	661.256	e	827.833,	de	relatoria	do	Ministro	Luís
Roberto	 Barroso,	 interpostos	 pelo	 INSS	 e	 pela	 União,	 pugna-se	 pela
reforma	 dos	 julgados	 dos	 Tribunais	 de	 origem,	 que	 reconheceram	 o
direito	 de	 segurados	 à	 renúncia	 à	 aposentadoria,	 para,	 aproveitando-se
das	contribuições	vertidas	após	a	concessão	desse	benefício	pelo	RGPS,
obter	junto	ao	INSS	regime	de	benefício	posterior,	mais	vantajoso.	2.	A
Constituição	 de	 1988	 desenhou	 um	 sistema	 previdenciário	 de	 teor
solidário	 e	 distributivo,	 inexistindo	 inconstitucionalidade	 na	 aludida
norma	do	art.	18,	§	2º,	da	Lei	nº	8.213/91,	a	qual	veda	aos	aposentados
que	 permaneçam	 em	 atividade,	 ou	 a	 essa	 retornem,	 o	 recebimento	 de
qualquer	 prestação	 adicional	 em	 razão	 disso,	 exceto	 salário-família	 e
reabilitação	profissional.	3.	Fixada	a	seguinte	 tese	de	 repercussão	geral
no	 RE	 nº	 661.256/SC:	 “[n]o	 âmbito	 do	 Regime	 Geral	 de	 Previdência
Social	 (RGPS),	 somente	 lei	 pode	 criar	 benefícios	 e	 vantagens
previdenciárias,	 não	 havendo,	 por	 ora,	 previsão	 legal	 do	 direito	 à
‘desaposentação’,	sendo	constitucional	a	regra	do	art.	18,	§	2º,	da	Lei	nº
8213/91”.	 4.	 Providos	 ambos	 os	 recursos	 extraordinários	 (RE	 nºs
661.256/SC	 e	 827.833/SC)	 (RE	 661256,	 Relator(a):	 Min.	 ROBERTO
BARROSO,	 Relator(a)	 p/	 Acórdão:	 Min.	 DIAS	 TOFFOLI,	 Tribunal
Pleno,	 julgado	 em	 27/10/2016,	 PROCESSO	 ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO	 GERAL	 –	 MÉRITO	DJe-221	 DIVULG	 27-09-2017
PUBLIC	28-09-2017).



Aliás,	 nos	 termos	 do	 voto	 do	 ministro	 Dias	 Toffoli	 no	 referido	 acórdão
constou:

Admitir-se	 a	 possibilidade	 da	 desaposentação,	 sem	 uma	 revisão	 do
sistema	que	 criou	 o	 fator	 previdenciário	 e	 sem	uma	 reestruturação	 dos
cálculos	gerais	atuariais	 implicará,	aí	 sim,	 real	ofensa	a	nossa	Carta	da
República,	mais	especificamente,	ao	princípio	da	solidariedade	previsto
nos	 arts.	 40,	 194	 e	 195	 da	 Constituição	 Federal,	 e	 ferirá,	 ainda,	 o
tratamento	 isonômico	 e	 justo	 aos	 segurados,	 conforme	determinado	 no
art.	201,	§	1º,	da	Constituição	Federal.

Feitas	essas	considerações,	 tem-se	atualmente	 sedimentado	o	entendimento
do	STF	pela	constitucionalidade	do	§	2º	do	art.	18	da	Lei	8.213/91,	dispositivo
legal	 que,	 combinado	 com	 o	 art.	 181-B	 do	 Decreto	 3.048/99,	 impede
expressamente	 a	 “desaposentação”,	 tratando-se	 de	 precedente	 de	 observância
obrigatória	às	instâncias	inferiores,	nos	termos	do	art.	332,	II,	do	CPC.

Numa	palavra,	é	preciso	 ter	claro	que	não	cabe	ao	Supremo	Tribunal	 fazer
ativismos.	Parece	simpática	a	tese	da	desaposentação.	Juízos	morais	sempre	são
mais	 fáceis	 de	 defender	 em	 termos	 doutrinários.	 Contrapor	 a	 Constituição	 a
decisões	ativistas	é	sempre	uma	tarefa	que	gera	antipatias.	Entretanto,	a	doutrina
constitucional	deve	se	pautar	por	um	elevado	grau	de	ortodoxia	na	interpretação
da	 Constituição,	 evitando	 “despistamentos	 hermenêuticos”.	 Os	 tribunais
brasileiros	 são	 pródigos	 em	 assumir	 teses	 ativistas,	 como	 a	 concessão	 de	 180
dias	de	licença-paternidade	para	pai	de	gêmeos4	e	determinar	que	o	INSS	facilite
a	comprovação	de	tempo	de	serviço	para	menores	de	14	anos	que	estiveram	em
trabalho	 irregular.	 Ou	 decisões	 determinando	 que	 advogados	 tenham	 local
próprio	para	atendimento	no	INSS.	O	pamprincipiologismo,	de	forma	sedutora,
vem	 fazendo	 com	 que	 o	 Judiciário	 invada	 competência	 e	 prerrogativas	 dos
outros	 Poderes	 da	 República,	 causando,	 por	 vezes,	 mais	 problemas	 do	 que
soluções.	 Grande	 parcela	 de	 decisões	 invasivas	 dos	 Tribunais	 não	 oferecem	 a
mínima	 possibilidade	 de	 universalização,	 o	 que	 já,	 de	 pronto,	 utilizando-se	 as
três	 perguntas	 fundamentais	 constantes	 da	 Teoria	 da	 Decisão	 proposta	 pela
Crítica	Hermenêutica	do	Direito,	inviabiliza	a	decisão.

O	que	se	pode	perceber,	ao	longo	destes	30	anos,	é	que,	embora	o	Judiciário
tenha	sido	um	importante	agente	propulsor	de	garantização	de	direitos	em	áreas
como	a	previdência,	ao	mesmo	tempo	produziu	decisões	de	caráter	ativista	que
criam	 despesas	 não	 previstas	 legalmente,	 proporcionando	 uma	 realocação	 de
recursos	que	não	cabe	ao	Judiciário	determinar.

1SILVA,	Elisa	Maria	Corrêa.	Inconstitucionalidade	da	Desaposentação.	Belo	Horizonte:	Fórum,	2014.



p.	100-101.
2SILVA,	Elisa	Maria	Corrêa.	Inconstitucionalidade	da	Desaposentação.	Belo	Horizonte:	Fórum,	2014.
p.	100-101.
3Votaram	contra	o	recálculo	da	aposentadoria	os	ministros	Celso	de	Mello,	Dias	Toffoli,	Edson	Fachin,
Gilmar	Mendes,	Luiz	Fux,	Teori	Zavascki	e	a	presidente	da	Corte,	Cármen	Lúcia.	Por	sua	vez,	votaram	a
favor	Luís	Roberto	Barroso,	Marco	Aurélio,	Ricardo	Lewandowski	e	Rosa	Weber.
4Ver,	 nesse	 sentido,	 STRECK,	 L.L.	 https://www.conjur.com.br/2017-mai-04/senso-incomum-todos--
brasileiros-pais-gemeos-ganharao-180-dias-licenca.

	



Capítulo	28
ATIVISMO	JUDICIAL	E	DESCRIMINALIZAÇÃO

DO	ABORTO:	QUAIS	OS	LIMITES	DA
INTERPRETAÇÃO	JURÍDICA?

1.	 RESUMO	DO	CASO
Trata-se	do	Habeas	Corpus	124.306,	de	relatoria	do	Ministro	Marco	Aurélio

Mello,	impetrado	por	Jair	Leite	Pereira,	em	face	de	acórdão	da	Sexta	Turma	do
Superior	Tribunal	de	Justiça,	que	não	conheceu	do	HC	290.341/RJ,	em	que	os
pacientes	(que	mantinham	clínica	de	aborto)	foram	presos	em	flagrante,	devido	à
suposta	prática	dos	crimes	descritos	nos	arts.	126	 (aborto)	e	288	 (formação	de
quadrilha)	do	Código	Penal.

No	 habeas	 corpus,	 sustentou-se	 que	 não	 estavam	 presentes	 os	 requisitos
necessários	 para	 a	 decretação	 de	 prisão	 preventiva,	 nos	 termos	 do	 art.	 312	 do
Código	de	Processo	Penal,	uma	vez	que	(i)	os	pacientes	seriam	primários,	com
bons	antecedentes	e	teriam	trabalho	e	residência	fixa	no	distrito	da	culpa;	(ii)	a
custódia	 cautelar	 é	 desproporcional,	 já	 que	 eventual	 condenação	 poderia	 ser
cumprida	 em	 regime	 aberto;	 e	 (iii)	 não	 houve	 qualquer	 tentativa	 de	 fuga	 dos
pacientes	 durante	 o	 flagrante.	 De	 tais	 premissas,	 seguiu-se	 o	 pedido	 de
revogação	da	prisão	preventiva.

2.	 A	DECISÃO
Do	 voto-vista	 do	 Relator	 do	 Acórdão,	 Ministro	 Roberto	 Barroso,	 tem-se

como	 fundamentação	 principal	 que	 (a)	 o	 habeas	 corpus	 não	 era	 cabível	 na
hipótese,	embora	tenha	sido	considerado	caso	de	concessão	da	ordem	de	ofício,
para	 o	 fim	 de	 desconstituir	 a	 prisão	 preventiva;	 (b)	 não	 estavam	 presentes	 os
requisitos	que	legitimam	a	prisão	cautelar,	a	saber,	o	risco	para	a	ordem	pública,
a	ordem	econômica,	a	 instrução	criminal	ou	a	aplicação	da	 lei	penal	 (CPP,	art.
312);	 (c)	 tratava-se	 de	 caso	 de	 interpretação	 conforme	 a	 Constituição	 aos
próprios	 arts.	 124	 a	 126	 do	 Código	 Penal	 para	 excluir	 do	 seu	 âmbito	 de
incidência	a	interrupção	voluntária	da	gestação	efetivada	no	primeiro	trimestre,
uma	 vez	 que	 a	 criminalização,	 em	 tal	 hipótese,	 violaria	 diversos	 direitos
fundamentais	da	mulher,	bem	como	o	princípio	da	proporcionalidade.	A	decisão
foi	 por	 maioria	 de	 votos,	 no	 sentido	 de	 não	 conhecer	 da	 impetração,	 mas



conceder	a	ordem,	de	ofício,	nos	 termos	do	voto	do	Ministro	Roberto	Barroso.
Foi	vencido	o	Ministro	Marco	Aurélio.

3.	 ANÁLISE
No	 longínquo	 ano	 de	 1748,	 o	Barão	 de	Montesquieu	 escreveu	 o	 seguinte:

“No	governo	 republicano,	é	da	natureza	da	Constituição	que	os	 juízes	 sigam	a
letra	da	lei.	Não	há	cidadão	contra	quem	se	possa	interpretar	uma	lei	quando	se
trata	de	seus	bens,	de	sua	honra	ou	de	sua	vida”.1	A	sua	importância	não	vem	do
seu	 título	 de	 nobreza,	 mas	 da	 ideia	 de	 que	 o	 Poder	 Público,	 para	 que	 tenha
qualquer	 legitimidade,	deve	pressupor	uma	separação	das	 suas	 funções	básicas
como	modalidades	de	 freios	 e	 contrapesos.	A	 razão	é	 (ou	deveria	 ser)	 fácil	 de
compreender:	em	um	Estado	Democrático,	aquele	ente	estatal	que	tem	a	função
de	julgar	casos	sob	a	lei	não	deve	criá-las.

Discutir	 Teoria	 do	 Direito	 significa	 compromissos	 teóricos	 e	 epistêmicos.
Não	se	trata	de	saber	qual	a	opinião	política-ideológica	dos	juízes.	Do	contrário,
aceitando	 essa	 premissa,	 não	 resta	 mais	 nada	 para	 o	 Direito.	 Fechemos	 as
Faculdades.	 Do	 que	 adianta	 discutir	 princípios,	 separação	 de	 Poderes,
interpretação	 jurídica,	 se,	 ao	 fim	 e	 ao	 cabo,	 o	Direito	 depende	 exclusivamente
das	preferências	pessoais	do	 juiz?	“Ah,	mas	 isso	é	assim	mesmo”	dirão	alguns
(ou	 muitos).	 É	 mesmo?	 Então	 devemos	 assumir,	 se	 formos	 minimamente
sinceros,	que	 (i)	não	 faz	 sentido	nenhum	permitir	que	decisões	políticas	 sejam
transferidas	 da	 esfera	 legislativa	 para	 a	 jurisdicional,	 sob	 pena	 de	 alienarmos
nossa	 cidadania	 por	 completo;	 (ii)	 o	 poder	 jurisdicional	 dos	 juízes	 não	 tem
qualquer	 legitimidade	 política,	 na	 medida	 em	 que	 não	 o	 recebem	 pelo	 voto
popular;	(iii)	o	Direito	fracassou,	pois	não	conseguiu	criar	uma	teoria	da	decisão
que	possa	 impedir	que	as	decisões	 judiciais	sejam	tomadas	a	partir	de	critérios
puramente	privados.2

Em	abril	de	2012,	o	Supremo	Tribunal	Federal	 julgou	a	ADPF	54/DF,	que
discute	 a	 constitucionalidade	 da	 ausência	 de	 previsão,	 como	 excludente	 de
ilicitude	no	Código	Penal,	da	interrupção	da	gravidez	de	feto	anencefálico.	Não
há	dúvidas	que	se	trata	de	um	dos	temas	mais	polêmicos	da	contemporaneidade.
Há	 os	 mais	 diversos	 argumentos	 conservadores	 e	 progressistas	 em	 relação	 ao
aborto	e	a	discussão	sobre	o	que	é	vida.	Entretanto,	como	juristas,	o	papel	não	é
opinar	 moral	 ou	 ideologicamente	 a	 respeito.	 Isso	 fragilizaria	 a	 autonomia	 do
Direito,	duramente	conquistada	no	período	pós-bélico,	para	homenagear	Mário
Losano.

Por	oito	votos	contra	dois,	a	vencedora	julgou	em	favor	da	descriminalização
da	hipótese.	Seguindo	o	voto	do	Relator,	Ministro	Marco	Aurélio,	os	ministros
julgaram	 pelo	 fundamento	 de	 que	 não	 há	 vida	 em	 jogo,	 na	medida	 em	 que	 a
“vida”	equivale	à	teoria	médica	que	entende	que	essa	só	começa	com	a	formação



cerebral.	 Não	 havendo	 vida	 em	 questão,	 sequer	 haveria	 tipificação	 penal.	 Em
direção	diferente	é	o	voto	do	Ministro	Gilmar	Mendes.	Apesar	de	concordar	com
os	demais	ministros	quanto	ao	resultado,	o	Ministro	Gilmar	Mendes	considerou
que	 há	 vida	 em	 questão	 e,	 portanto,	 trata-se	 de	 aborto.	 A	 razão	 para	 a
descriminalização	seria	o	fato	de	que	a	hipótese	já	estaria	compreendida	entre	as
causas	de	exclusão	de	ilicitude,	apenas	não	positivada	porque	“inimaginável	para
o	legislador	de	1940”.

A	 posição	 vencida,	 com	 apenas	 dois	 votos,	 também	 ficou	 dividida	 quanto
aos	fundamentos.	O	Ministro	Cezar	Peluso	considerou	inadmissível	aceitar	que	o
feto	anencefálico	não	 tenha	vida,	uma	vez	que	ao	 feto	não	seria	 resguardada	a
menor	“dignidade	 jurídica	e	ética	que	 lhe	vem	da	 incontestável	ascendência	da
natureza	 humana”.	 Com	 outro	 fundamento,	 o	Ministro	 Ricardo	 Lewandowski
abre	a	temática	central	da	Teoria	do	Direito	no	século	XXI,	o	papel	do	Judiciário
no	 Estado	 Democrático	 de	 Direito.	 In	 verbis:	 “não	 é	 dado	 aos	 integrantes	 do
Poder	Judiciário,	que	carecem	da	unção	legitimadora	do	voto	popular,	promover
inovações	 no	 ordenamento	 normativo	 como	 se	 parlamentares	 eleitos	 fossem”.
Ministro	 Ricardo	 Lewandowski	 foi	 certeiro.	 Respeitou	 a	 coerência	 e	 a
integridade	 do	Direito	 ao	 determinar	 que	 o	 tema	 fosse	 decidido	 pela	 instância
competente.	Aliás,	 se	o	 Judiciário	pudesse	 interferir	 no	mérito,	 deveria	 fazê-lo
unicamente	dentro	dos	limites	já	estabelecidos	pelo	legislador,	considerando	os
bens	jurídicos	que	fundamentam	as	excludentes	de	punibilidade.

Eis	 o	 ponto	 central:	 qual	 os	 limites	 da	 interpretação	 judicial?	 E	 quais	 os
limites	 da	 intervenção	 do	 Judiciário	 nas	 decisões	 políticas?	 O	 caso	 sobre	 a
interrupção	 da	 gravidez	 de	 feto	 anencefálico	 foi,	 anos	 mais	 tarde,	 apenas	 a
primeira	etapa	para	uma	nova	rediscussão	do	assunto.	Dessa	vez,	sobre	o	aborto
de	feto	saudável	com	até	três	meses	de	gestação.

Ao	contrário	do	voto	do	Ministro	Ricardo	Lewandowski	na	ADPF	54,	e	na
contramão	 dos	 limites	 que	 a	 democracia	 exige	 do	 seu	 Judiciário,	 o	 Supremo
Tribunal	Federal	alavanca	o	ativismo	judicial	a	cada	dia.	Dessa	vez,	o	ativismo
ultrapassou	 qualquer	 limite	 que	 ainda	 restava	 daquilo	 que	Montesquieu	 havia
nos	deixado.	No	voto-vista	do	Habeas	Corpus	124.306/RS,	de	lavra	do	Ministro
Roberto	Barroso,	é	possível	perceber	a	dimensão	do	ativismo	em	terrae	brasilis.
E,	 veja-se:	 não	 se	 trata	 nem	 de	 entrar	 no	 mérito	 da	 decisão.	 Não	 é	 isso	 que
queremos	discutir.	O	que	querermos	é	discutir	as	condições	de	possibilidade	de	o
Direito	sobreviver	à	moral	e	à	política.

Mas	 qual	 é,	 especificamente,	 o	 problema	 do	 voto	 do	 Ministro	 Roberto
Barroso?	Para	respondermos	a	essa	pergunta,	temos	de	começar	pela	sua	própria
correção.	Isso	porque	não	se	trata	de	um,	mas	de	diversos	problemas	graves	na
exposição	do	voto	do	Ministro.	Não	se	trata	(apenas)	de	problemas	de	conteúdo,
mas	 da	 própria	 estrutura	 formal	 de	 como	 a	 decisão	 foi	 obtida.	 O	 que	 agrava



ainda	mais	a	situação.
Em	 seu	 voto,	 o	 Ministro	 Roberto	 Barroso	 se	 utiliza	 do	 “princípio	 da

proporcionalidade”	 (sic)	 para	 “estruturar	 a	 argumentação	 de	 uma	 maneira
racional,	 permitindo	 a	 compreensão	 do	 itinerário	 lógico	 percorrido	 e,
consequentemente,	 o	 controle	 intersubjetivo	 das	 decisões”.	 Bom	 se	 assim	 o
fosse.	 Além	 dos	 problemas	 próprios	 da	 “proporcionalidade”	 ou	 da
“ponderação”,3	 o	 que	 se	 vê	 no	 voto	 é	 uma	 simplificação	 da	 teoria	 alexyana
cumulado	 com	 argumentos	 retóricos	 dos	 quais	 não	 respeitam	 o	 mínimo	 de
exigência	 aos	 parâmetros	 institucionais	 do	 Direito,	 como	 coerência	 e
integridade.

O	 fundamento	 central	 do	 voto	 seria	 uma	 ponderação	 entre	 o	 bem	 jurídico
protegido	pelos	arts.	124	e	126,	“vida	potencial	do	feto”,	em	face	de	“diversos
direitos	 fundamentais	 da	 mulher”	 (sic),	 feita	 em	 nome	 do	 “princípio	 da
proporcionalidade”	da	teoria	de	Robert	Alexy.	Já	de	início,	podemos	referir	que
a	 própria	 utilização	 da	 nomenclatura	 “princípio	 da	 proporcionalidade”	 é
empregada	 de	 forma	 equivocada.	 Na	 famosa	 Teoria	 dos	 Direitos
Fundamentais,4	a	proporcionalidade	é	uma	máxima	utilizada	como	método	para
aplicar	 a	 colisão	 entre	 princípios.	 Trata-se	 da	 máxima	 da	 proporcionalidade
(Verhältnismäßigkeitsgrundsatz).	E	isso	não	é	apenas	uma	discussão	semântica.
Na	medida	em	que	a	máxima	da	proporcionalidade	é	o	critério	para	determinar	o
peso	 da	 colisão	 entre	 princípios,	 como	 poderia	 ser,	 ela	mesma,	 um	 princípio?
Aliás,	Virgílio	Afonso	da	Silva	alerta	para	o	fato	de	que,	ainda	que	tivéssemos
apenas	 as	 opções	 “regra”	 ou	 “princípio”,	 seria	 mais	 adequado	 enquadrar	 a
“máxima	 da	 proporcionalidade”	 como	 regra	 (ou	 melhor,	 uma
metarregra).5	Ademais,	o	próprio	Alexy	considera	que	“As	três	máximas	parciais
são	 consideradas	 como	 regras”.6Evidente,	 pois	 princípios,	 para	 Alexy,	 são
mandamentos	de	otimização	e,	dessa	 forma,	podem	ser	aplicados	em	maior	ou
menor	 grau.	 Como	 o	 critério	 que	 julga	 a	 otimização	 dos	 princípios	 colidentes
poderia	ser,	ele	mesmo,	otimizado?

Além	disso,	embora	a	teoria	alexyana	seja	complexa,	uma	coisa	parece	bem
evidente:	 regras,	 por	 se	 tratarem	 de	 mandamentos	 de	 definição	 (definitive
Gebote),	 aplicam-se	 por	 subsunção;	 princípios,	 por	 sua	 vez,	 têm	 natureza	 de
mandamentos	de	otimização	(Optimierungsgebote),	pois	ordenam	que	algo	seja
realizado	 em	máxima	medida	 em	 relação	 às	 possibilidades	 fáticas	 e	 jurídicas.
Para	 Alexy,	 “a	 ponderação	 é	 a	 forma	 característica	 da	 aplicação	 dos
princípios”.7	Ora,	os	tipos	penais	tanto	do	art.	124	como	do	126	são,	nos	termos
de	Alexy,	 regras.	 Portanto,	 aplicam-se	 por	meio	 de	 subsunção,	 ao	 velho	 estilo
“tudo-ou-nada”	(all	or	nothing	fashion).	Se	o	Ministro	Roberto	Barroso	utilizou
Alexy	para	 fundamentar	 sua	decisão,	 o	mínimo	que	 se	 exige	 seria	 coerência	 e
fidelidade	à	teoria	do	autor	que	ele	mesmo	utiliza,	não	é	mesmo?



Entretanto,	há	que	seguir	com	a	crítica	ao	voto.	Vamos	supor	que	as	regras
das	 quais	 se	 questiona	 a	 constitucionalidade,	 por	 estarem	 amparadas	 pelo
princípio	constitucional	da	proteção	à	vida,	entrassem	em	colisão	com	“diversos
direitos	fundamentais	da	mulher”	(para	usar	as	palavras	do	Ministro).	Teríamos
que	utilizar	a	máxima	da	proporcionalidade,	em	suas	 três	 submáximas	parciais
(adequação,	 necessidade	 e	 proporcionalidade	 em	 sentido	 estrito)	 para	 resolver
essa	 colisão.	 Como	 bem	 salienta	 Virgílio	 Afonso	 da	 Silva,	 tais	 submáximas
devem	 ser	 aplicadas	 de	 forma	 subsidiária,	 ou	 seja,	 primeiro	 se	 avalia	 a
adequação,	 depois,	 a	 necessidade,	 e,	 por	 fim,	 a	 proporcionalidade	 em	 sentido
estrito.	 É	 possível	 que	 a	 análise	 da	 proporcionalidade	 termine	 na	 mera
observância	 da	 adequação,	 sem	 necessitar	 que	 se	 chegue	 às	 duas	 últimas
submáximas.8	Mas	nada	disso	se	vê	no	voto	do	Ministro.

Ademais,	a	máxima	da	proporcionalidade	–	subdividida	em	três	submáximas
parciais	 –,	 como	 é	 apresentada	 no	 voto,	 é	 realizada	 de	 forma	 inadequada	 e
inapropriada.	 Vejamos.	 A	 submáxima	 da	 adequação,	 ao	 seguir	 a	 lógica	 da
eficiência	de	Pareto,	procura	eliminar	os	meios	empregados	pelo	legislador	que,
além	 de	 não	 proteger	 a	 finalidade	 a	 qual	 se	 destinam,	 prejudicam	 outros	 bens
jurídicos	tutelados	pela	ordem	jurídica.	Para	Barroso,	a	tipificação	do	crime	do
aborto	 teria	 “duvidosa	 adequação	 para	 proteger	 o	 bem	 jurídico	 que	 pretende
tutelar	 (vida	do	nascituro),	por	não	produzir	 impacto	relevante	sobre	o	número
de	 abortos	 praticados	 no	 país,	 apenas	 impedindo	 que	 sejam	 feitos	 de	 modo
seguro”.

Ora,	se	o	bem	jurídico	tutelado	é	a	vida	do	nascituro,	que	outro	meio	poderia
ter	 sido	 utilizado	 pelo	 legislador	 para	 alcançar	 tal	 finalidade?	Se	 o	 número	 de
abortos	 praticados	 no	 País	 é	 um	 argumento	 válido	 para	 afastar	 o	 meio	 legal
escolhido	 para	 proteção	 à	 vida,	 por	 que	 não	 seguimos	 esse	mesmo	 raciocínio
para	os	demais	crimes	contra	a	vida?	Afinal,	somos	o	país	que	nos	últimos	anos
alcançou	 a	 meta	 de	 60	 mil	 homicídios	 anuais.	 Não	 se	 mede	 a	 adequação	 de
meios	 para	 obtenção	 de	 fins	 por	 seu	 grau	 de	 eficácia	 social;	 do	 contrário,	 a
própria	noção	de	norma	jurídica	“iria	por	água	abaixo”	na	medida	em	que	a	sua
concretização	ficaria	à	mercê	das	condições	contingenciais	e	aleatórias.	O	que	o
Ministro	Roberto	Barroso	 fez	 foi	um	 retorno	ao	 realismo	 jurídico	por	meio	de
uma	equivocada	interpretação	da	teoria	dos	princípios	de	Alexy.

Vamos	 à	 submáxima	 da	 necessidade.	 Em	 linhas	 gerais,	 essa	 submáxima
determina	 que,	 havendo	 dois	 meios	 adequados	 a	 promover	 determinado
princípio	 (leia-se	 finalidade),	 deve	 ser	 escolhido	 aquele	 que	 interfira	 menos
intensamente	possível	em	outros	princípios	que	possam	ser	atingidos.	O	Ministro
Roberto	 Barroso	 entende	 que	 “é	 possível	 que	 o	 Estado	 evite	 a	 ocorrência	 de
abortos	por	meios	mais	 eficazes	 e	menos	 lesivos	do	que	 a	 criminalização,	 tais
como	 educação	 sexual,	 distribuição	 de	 contraceptivos	 e	 amparo	 à	mulher	 que



deseja	ter	o	filho,	mas	se	encontra	em	condições	adversas”.	É	possível	mesmo?
Todavia,	 como	é	possível	afirmar	 tão	categoricamente	que	a	descriminalização
de	 tais	 tipos	penais	poderia	evitar	novos	abortos?	Uma	coisa	é	descriminalizar.
Outra	é	dizer	que	isso	evitaria	novos	abortos.	Afinal,	qual	é	a	prognose?	Mais:
Isso	deve	ser	realizado	pelo	Judiciário?	Mais	ainda:	a	submáxima	da	necessidade
pressupõe	 que	 o	 meio	 correto	 a	 ser	 empregado	 seja	 aquele	 que	 protege
determinado	bem	jurídico	e	interfere	o	menos	possível	em	outro(s).

Ainda	que	o	Estado	implemente	políticas	de	educação	sexual,	distribuição	de
contraceptivos	 e	 amparo	 a	mulheres	 (o	 que,	 repetindo,	 não	 cabe	 ao	 Judiciário
avaliar),	 de	 que	 maneira	 tais	 medidas	 protegeriam	 o	 bem	 jurídico	 “Vida”
tutelado	 pela	 norma	 penal?	 Mesmo	 com	 tais	 políticas	 públicas,	 não	 haveria
nenhum	mecanismo	 jurídico	 para	 proteger	 a	 vida	 do	nascituro.	Passando	 a	 ser
lícita	 a	 conduta,	 a	 vulnerabilidade	 do	 feto	 aumenta	 expressiva	 e
inexoravelmente,	já	que	o	Direito	nada	mais	tem	a	dizer	sobre	isso.9

Por	 fim,	 à	 submáxima	 da	 proporcionalidade	 em	 sentido	 estrito.	 Nessa
submáxima,	 é	 apresentada	 por	 Alexy	 a	 famosa	 lei	 do	 sopesamento	 (ou	 lei	 da
ponderação)	 (Abwägungsgesetz),	 com	 a	 seguinte	 redação:	 “quanto	maior	 for	 o
grau	 de	 não	 satisfação	 ou	 de	 afetação	 de	 um	 princípio,	 maior	 deverá	 ser	 a
importância	 da	 satisfação	 do	 outro”.10	 Conforme	 o	 voto-vista,	 o	 direito
constitucional	 à	 vida	 se	 trata,	 ao	 fim	 e	 ao	 cabo,	 de	 uma	 questão	 de
compensação.	In	verbis:	“[...]	em	relação	à	proporcionalidade	em	sentido	estrito,
é	 preciso	 verificar	 se	 as	 restrições	 aos	 direitos	 fundamentais	 das	 mulheres
decorrentes	da	criminalização	são	ou	não	compensadas	pela	proteção	à	vida	do
feto”.

Ocorre	 que	 a	 ponderação	do	Ministro	Roberto	Barroso	 já	 pressupõe	que	 a
criminalização	 do	 aborto	 protege	 insuficientemente	 os	 direitos	 sexuais	 e
reprodutivos	 da	 mulher,	 sua	 autonomia,	 integridade	 e	 a	 igualdade	 de	 gênero,
acrescentando	ornamentalmente	que	a	criminalização	gera	“custos	sociais	para	o
sistema	 de	 saúde”,	 que	 “decorrem	 da	 necessidade	 de	 a	 mulher	 se	 submeter	 a
procedimentos	 inseguros”.	Ou	seja,	decide-se	para	depois	buscar	 fundamentos.
Quem	perde	é	a	Teoria	do	Direito	e	a	democracia.	De	novo.

A	 grande	 questão	 é:	 como	 o	Ministro	 Roberto	Barroso	 verifica	 o	 peso	 do
princípio	de	proteção	à	vida	em	relação	ao	da	autonomia	da	gestante?	Como	se
demonstra	 que	 o	 grau	 de	 não	 satisfação	 de	 um	princípio	 é	 proporcional	 ao	 da
importância	da	satisfação	do	outro?	Existiria	um	cálculo,	uma	fórmula	pela	qual
possamos	 ter	 acesso	 a	 essa	 realidade	 a	 ele	 –	Ministro	 –	 tão	 evidente?	Não	 se
trataria,	simplesmente,	de	um	juízo	ideológico-pessoal?

Veja-se:	é	claro	que	a	mulher	tem	direitos	sexuais	e	reprodutivos,	bem	como
à	 autonomia,	 integridade	 física	 e	 psíquica	 e	 de	 ser	 tratada	 com	 igual
consideração	 e	 respeito.	 Não	 é	 disso	 que	 se	 trata.	 Não	 se	 trata	 de	 uma



ponderação	 do	 “direito	 ‘x’	 versus	 o	 direito	 ‘y’”.	 É	 pressuposto	 básico	 de	 um
Estado	de	Direito	que	este	se	encarregue	da	proteção	da	vida	dos	seus	cidadãos.
Esses	direitos	dos	quais	se	 levantam	não	abarcam	a	possibilidade	do	 indivíduo
(independentemente	da	sua	sexualidade)	retirar	a	vida	de	um	terceiro.	Como	se
diz	 popularmente,	 “a	 liberdade	 de	 ação	 de	 um	 termina	 quando	 começa	 a	 de
outro”.	 E	 isso	 já	 sabemos	 desde	 que	 o	 liberalismo	 político	 estava	 em	 seus
primórdios.

Do	 contrário,	 deveríamos	 concluir,	 por	 coerência	 argumentativa,	 que	 por
meio	de	argumentos	principiológicos	abstratos	possam	ser	justificadas	violações
gravíssimas	a	bens	jurídicos	concretos	e	reais.	Na	verdade,	por	intermédio	da	lei
do	sopesamento,	esconde--se	a	 facticidade	atrás	da	abstratalidade	semântica	de
conceitos	 como	 “dignidade	 sexual”,	 “direitos	 reprodutivos”	 ou	 “autonomia”,
que,	 por	 sua	 força	 simbólica,	 acabam,	 na	 prática,	 distorcendo	 a	 proteção
constitucional	 a	 bens	 jurídicos	 indispensáveis	 a	 qualquer	 Estado	 de	 Direito,
como	o	direito	à	vida.	Aliás,	o	próprio	Alexy	refere,	como	uma	das	etapas	da	lei
da	 ponderação,	 considerar	 o	 peso	 abstrato	 dos	 princípios	 (GPi,jA),	 o	 que	 foi
sonegado	na	ponderação	do	Supremo.

De	igual	forma,	o	argumento	utilitarista	da	geração	de	despesas	e	custos	para
o	sistema	de	saúde,	além	de	se	basear	um	argumento	de	política	 (policies)	que
visa	à	maximização	do	bem-estar	geral	em	detrimento	dos	direitos	genuínos	do
indivíduo	 contra	maiorias	 –	 trunfos	 (trumps),	 como	disse	Ronald	Dworkin	 em
sua	obra	Levando	os	Direitos	a	Sério11	 –,	 faz	 com	que	o	próprio	Direito	 seja
submetido	 a	 decisões	 baseadas	 em	 argumentos	 contingenciais,	 a	 depender	 das
condições	empíricas	particulares,	o	que	gerará,	 inevitavelmente,	 arbitrariedade.
Não	 é	 por	 acaso	 que	 o	 critério	 de	 “três	meses”	 estipulado	 no	 voto	 não	 é,	 em
nenhum	momento,	 justificado.	Alguém	 poderia	 perguntar:	 sim,	mas	 e	 por	 que
três	e	não	seis?	Ou	sete?

Esse	é	o	trunfo	que	o	Direito,	enquanto	norma,	tem	(ou	deveria	ter)	frente	a
argumentos	 sociológicos	 ou	 empíricos.	 Aliás,	 sobre	 isso	 Mathias	 Jestaedt	 faz
uma	brilhante	 crítica	 ao	Tribunal	Constitucional	 alemão.12	Afinal,	 determinado
ato	 normativo	 é	 (ou	 não)	 constitucional	 porque	 sua	 disposição	 viola	 o	 texto
constitucional,	 em	 sua	 dimensão	 formal	 ou	 material	 e	 não	 por	 meio	 de
argumentos	 contigenciais;	 subjetivos,	 se	 quisermos	 ser	 mais	 claros.	 Esses	 (os
argumentos)	nada	mais	são	do	que	modos	em	que	a	subjetividade	ideológica	do
juiz	 encontra	 um	 resguardo	 para	 poder	 decidir	 conforme	 suas	 preferências
pessoais.	Por	isso	o	apego	a	argumentos	de	política,	como	a	“relação	entre	custo
e	 benefício”	 para	 o	 Estado,	 a	 dificuldade	 de	 acesso	 ao	 SUS	 ou	 simplesmente
conceitos	abstratos	cujo	conteúdo	é	preenchido	livremente	pelo	intérprete.	Ora,	o
Direito	 é,	 por	 definição,	 um	mecanismo	 contrafactual.	 Ele	 opera	 no	 plano	 do
dever-ser.	É	deontológico.	Se	assim	não	o	fosse,	não	haveria	qualquer	sentido	a



noção	 de	 norma	 jurídica,	 pois	 sua	 normatividade	 ficaria	 submissa	 ao
subjetivismo	do	juiz.	No	caso	em	discussão,	ficou.

Numa	 palavra,	 a	 discussão	 acerca	 do	modo	 com	que	 se	 deve	 considerar	 a
recepção	do	crime	de	aborto	em	face	do	direito	fundamental	à	autonomia	privada
das	mulheres	pode	 ser	questionado,	mas	devemos	dispensar,	 inclusive	por	 isso
mesmo,	toda	a	retórica	da	ponderação,	se	quisermos	realmente	levar	a	liberdade
individual	 das	mulheres	 a	 sério,	 já	 que	princípios	 e	 direitos	 não	 são,	 enquanto
normas	obrigatórias,	ponderáveis;	bem	como	se	quisermos	enfrentar	o	problema
de	saúde	pública	ali	envolvido	ou	daí	decorrente.	Inclusive	hoje,	para	começo	de
conversa,	de	que	modo	garantir	a	possibilidade	de	aborto	pelo	SUS	ou	convênios
suplementares,	quando	os	atendimentos	 são	 tão	demorados	 (já	que	o	aborto	 só
pode	 ser	 feito	 até	 três	 meses	 de	 gravidez)?	 Descriminalizar	 simplesmente	 os
procedimentos	até	então	“clandestinos”	é	que	não	parece	ser	a	“solução”	advinda
de	 uma	 Suprema	 Corte.	 E,	 se	 fosse,	 isso	 deveria	 vir	 acompanhado	 de	 ampla
prognose.	Que,	por	certo,	não	é	do	âmbito	de	competência	do	Judiciário.

Não	se	invalida	uma	lei	com	argumentos	de	política;	os	julgamentos	devem
ser	 de	 princípio.	 Por	 isso,	 é	 desimportante	 aquilo	 que	 o	 juiz	 pensa	 ou	 acha
pessoalmente	 acerca	 do	 conteúdo	 da	 lei.	 Cada	 um	 tem	 o	 seu	 papel	 na
democracia.
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Capítulo	29
O	CASO	AÉCIO	E	O	FORO	PRIVILEGIADO:	O

SUPREMO	E	(A	MUDANÇA	N)O	ENTENDIMENTO
RELACIONADO	AO	AFASTAMENTO	DE

PARLAMENTARES	–	ADI	5.526

1.	 RESUMO	DO	CASO
No	julgamento	da	ADI	5.526,	o	Supremo	Tribunal	Federal	decidiu,	no	dia	11

de	outubro	de	2017,	que	o	Poder	Judiciário	dispõe	de	competência	para	 impor,
por	 autoridade	 própria,	 as	 medidas	 cautelares	 a	 que	 se	 refere	 o	 art.	 319	 do
Código	de	Processo	Penal.1	Também	por	maioria,	a	Corte	decidiu,	ainda,	que	se
encaminhará	à	Casa	Legislativa	a	que	pertencer	o	parlamentar,	para	os	fins	a	que
se	refere	o	art.	53,	§	2º,	da	Constituição,2	a	decisão	pela	qual	se	aplique	medida
cautelar,	sempre	que	a	execução	desta	impossibilitar,	direta	ou	indiretamente,	o
exercício	regular	de	mandato	parlamentar.

A	Ação	Direta	 de	 Inconstitucionalidade,	 que	 teve	 sua	 entrada	 no	Supremo
Tribunal	 Federal	 no	 dia	 16	 de	 maio	 de	 2016,	 foi	 requerida	 por	 três	 partidos
políticos:	o	Partido	Progressista	(PP),	o	Partido	Social	Cristão	(PSC)	e	o	Partido
Solidariedade.	 Aliados	 do,	 à	 época,	 recém-afastado	 Presidente	 da	 Câmara,
Eduardo	 Cunha,	 os	 partidos	 propuseram	 a	 ADI,	 justamente,	 dias	 após	 a
decretação,	por	parte	do	Supremo,	do	afastamento	do	parlamentar	do	Partido	do
Movimento	Democrático	Brasileiro	(PMDB)	–	afastamento	este	que	será	tratado
com	 mais	 especificidade	 neste	 capítulo,	 por	 decorrência	 lógica,	 quando	 da
análise	da	ADI	agora	em	comento.	Por	ora,	apenas	para	fins	de	contextualização,
é	adequado	adiantar	que,	naquele	mesmo	ano,	o	plenário	do	Supremo	referendou
uma	 decisão	 do	 Ministro	 Teori	 Zavascki,	 proferida	 na	 Ação	 Cautelar	 (AC)
4.070,	que	suspendeu	Eduardo	Cunha	(PMDB-RJ)	do	exercício	do	mandato	de
deputado	 federal	 e,	 por	 consequência,	 da	 função	 de	 presidente	 da	Câmara	 dos
Deputados.

A	 decisão	 na	Ação	Cautelar	 acolheu	 os	 fundamentos	 da	 PGR,	 segundo	 os
quais	 o	 então	 parlamentar	 teria	 agido	 com	desvio	 de	 finalidade	 para	 atender	 a
seus	próprios	 interesses,	 coagindo	 testemunhas,	 visando	 interferir	 na	 condução
de	investigações	de	natureza	penal	e	disciplinar.	A	Corte	entendeu,	à	época,	que



o	 afastamento	 era	 uma	 medida	 necessária	 para	 impedir	 que	 o	 deputado
atrapalhasse	 investigações	 criminais,	 e	 que	 isso	 não	 implicaria	 qualquer
interferência	 indevida	 do	 Judiciário	 no	 Poder	 Legislativo,	 uma	 vez	 que	 a
autonomia	 dos	 parlamentares	 não	 seria	 “ilimitada”.	 Segundo	 o	Ministro	 Teori
Zavascki,	“[haveria]	indícios	de	que	o	requerido	[notadamente,	Eduardo	Cunha],
na	 sua	 condição	 de	 parlamentar	 e,	 mais	 ainda,	 de	 presidente	 da	 Câmara	 dos
Deputados,	[teria]	meios	e	[seria]	capaz	de	efetivamente	obstruir	a	investigação,
a	colheita	de	provas,	intimidar	testemunhas	e	impedir,	ainda	que	indiretamente,	o
regular	 trâmite	 da	 ação	 penal	 em	 curso	 no	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	 assim
como	 das	 diversas	 investigações	 existentes	 nos	 inquéritos	 regularmente
instaurados”.	Sustentou,	 ainda,	o	Ministro,	 em	 face	das	possíveis	 alegações	de
interferências	 indevidas	entre	os	poderes,	que	“[o]	mandato,	seja	ele	outorgado
pelo	 povo,	 para	 o	 exercício	 de	 sua	 representação,	 ou	 endossado	 pelos	 demais
deputados,	para	a	liderança	de	sua	instituição,	não	é	um	título	vazio,	que	autoriza
expectativas	de	poder	ilimitadas,	irresponsáveis	ou	sem	sentido”.

Assim,	diante	desse	entendimento,	na	ADI	5.526,	o	pedido	do	PP,	do	PSC	e
do	 Partido	 Solidariedade	 era	 justamente	 este:	 que	 fosse	 emprestada,	 aos	 arts.
3123	e	319	do	Código	de	Processo	Penal,	interpretação	conforme	à	Constituição,
assentando	 que	 a	 aplicação	 das	 medidas	 neles	 previstas	 a	 membros	 do	 Poder
Legislativo,	 detentores	 de	 imunidades	 parlamentares	 formais,	 fosse	 submetida,
no	 prazo	 de	 24	 horas,	 à	 respectiva	 Casa	 Legislativa,	 para	 que	 esta	 sobre	 elas
delibere,	 sempre	 que	 se	 operasse,	 por	 meio	 da	 aplicação	 em	 questão,	 um
afastamento,	total	ou	parcial,	do	exercício	das	funções	parlamentares.

A	Ação	Direta	de	Inconstitucionalidade	foi	colocada	em	pauta	justamente	à
época	de	outro	 episódio	muito	 similar,	 que	 contribuiu	 com	aquilo	que	 a	mídia
passou	a	tratar	como	uma	crise	entre	o	Supremo	Tribunal	Federal	e	o	Senado:	o
afastamento,	 decidido,	 no	 dia	 26	 de	 setembro	 de	 2017,	 pela	 1ª	 Turma	 do
Supremo	 Tribunal	 Federal,	 do	 deputado	 Aécio	 Neves,	 do	 Partido	 da	 Social
Democracia	 Brasileira	 (PSDB).	 Votaram	 pelo	 afastamento	 do	 senador	 os
ministros	Roberto	Barroso,	Rosa	Weber	 e	Luiz	Fux.	Por	 sua	vez,	 os	ministros
Marco	Aurélio	Mello	–	Relator	do	processo	–	e	Alexandre	de	Moraes	negaram	o
pedido,	também	da	PGR,	de	que	o	deputado,	investigado	a	partir	de	depoimentos
em	 colaboração	 premiada	 (e	 apontado	 como	 responsável	 por	 pedir	 R$
2.000.000,00	 (dois	 milhões	 de	 reais)	 ao	 empresário	 Joesley	 Batista,	 um	 dos
donos	 da	 JBS,	 para,	 supostamente,	 pagar	 seus	 advogados	 de	 defesa	 em	 casos
relacionados	à	Operação	Lava	Jato)	fosse	afastado.

Na	prática,	portanto,	ao	julgar	ADI	do	PP,	PSC	e	Solidariedade,	o	Supremo
Tribunal	Federal	estava	também	decidindo	o	caso	do	Senador	Aécio	Neves.	Isso
porque	o	 julgamento	da	primeira	 acarretaria	 também	no	 entendimento	 adotado
com	relação	ao	 segundo,	que,	até	ali,	havia	 sido	afastado	pela	1ª	Turma	–	que



seguiu	o	mesmo	entendimento	que	afastou	o	 já	mencionado	deputado	Eduardo
Cunha	 e,	 ainda	 em	 2015,	mandou	 à	 prisão	 o	 senador	Delcídio	 do	Amaral,	 do
Partido	dos	Trabalhadores	(PT).

Por	razões	óbvias,	há	uma	conexão,	uma	relação	necessária	entre	os	casos.
De	 um	 lado,	 os	 primeiros,	 de	 Delcídio	 do	 Amaral	 e	 de	 Eduardo	 Cunha,
afastados;	de	outro,	o	caso	do	Senador	Aécio	Neves.	Da	mesma	forma,	também
por	razões	óbvias,	 todo	esse	contexto	será	devidamente	considerado	quando	da
análise	da	decisão	que	será	exposta	de	forma	sintética	a	seguir.

2.	 A	DECISÃO
Para	 que	 seja	 possível	 sintetizar	 a	 decisão	 do	 caso	 sob	 análise	 e,	 pois,

analisá-la	 adequadamente,	 explicitar-se-á	 os	 votos	 dos	 ministros	 da	 Corte	 em
quatro	 blocos:	 primeiro,	 o	 voto	 do	 Relator;	 depois,	 os	 votos	 vencidos	 que	 o
acompanharam,	 entendendo	 pela	 improcedência	 da	 ADI;	 posteriormente,	 os
votos	 pela	 parcial	 procedência	 da	 Ação	 Direta	 de	 Inconstitucionalidade,
requerida	por	PP,	PSC	e	Solidariedade;	e,	finalmente,	uma	breve	síntese	do	que
foi	decidido.

O	Relator,	Ministro	 Edson	 Fachin,	 votou	 pela	 improcedência	 da	ADI.	 No
voto,	 o	Ministro	 rebateu	 os	 três	 parâmetros	 de	 controle	 de	 constitucionalidade
pelos	 quais	 os	 partidos	 políticos	 requerentes	 pediam	 ao	 que	 o	 Supremo
conferisse	interpretação	conforme	o	texto	constitucional	aos	artigos	312	e	319	do
Código	de	Processo	Penal;	 respectivamente,	a	 regra	do	artigo	55,	parágrafo	2º,
que	 outorga	 às	Casas	 Legislativas	 do	Congresso	Nacional	 a	 competência	 para
decidir	 sobre	 a	 perda	 do	 mandato	 dos	 congressistas,	 inclusive	 em	 caso	 de
condenação	criminal;	 a	do	artigo	53,	parágrafo	2º,	que	atribui	à	Câmara	ou	ao
Senado,	 conforme	 o	 caso,	 resolver	 sobre	 a	 prisão	 em	 flagrante	 por	 crime
inafiançável;	 e	 a	 do	 artigo	 53,	 parágrafo	 3º,	 que	 confere	 competência	 à	 Casa
respectiva	 para	 sustar	 o	 andamento	 de	 ação	 penal	 instaurado	 em	 desfavor	 de
parlamentar	federal.

Para	o	Ministro	Edson	Fachin,	o	Supremo	devia	observar	uma	prevalência
naquilo	que	está	previsto	nos	artigos	19,	inciso	III,	e	34,	inciso	VII,	alínea	“a”,
da	Constituição	Federal,	 segundo	os	 quais	 os	 entes	 federados	 não	devem	criar
distinção	 entre	 brasileiros	 na	 aplicação	 das	 normas	 constitucionais,	 criando
privilégios	pessoais	e	promovendo	imunidades	extensivas	aos	parlamentares	em
relação	aos	 cidadãos	 comuns.	Para	o	Ministro,	 o	 art.	 55,	§	2º,	 da	Constituição
Federal,	 não	 diz	 respeito	 a	 medida	 cautelar	 de	 natureza	 penal	 decretada	 pelo
Poder	Judiciário,	mas,	sim,	à	hipótese	prisão	em	flagrante	–	a	única	em	que	se
autoriza	a	prisão	de	um	cidadão	civil	até	mesmo	sem	mandado	judicial.	Quanto	à
segunda	 norma	 constitucional	 levantada	 pelos	 requerentes,	 Fachin	 argumentou
que,	com	o	advento	da	Constituição,	o	flagrante	delito	deixou	de	ser	considerado



uma	 espécie	 de	 prisão	 cautelar	 processual	 penal,	 tornando-se	 uma	 espécie	 de
“subcautela”	 –	 tendo,	 na	 hipótese,	 a	 Constituição	 reservado	 tanto	 ao	 cidadão
comum	 quanto	 ao	 parlamentar	 as	 mesmas	 regras	 para	 a	 prisão	 por	 crime
inafiançável.	 Por	 fim,	 com	 relação	 à	 última	 norma	 levantada	 pelo	 PP,	 PSC	 e
Solidariedade,	o	Ministro	Edson	Fachin	colocou	que	“[o]	poder	conferido	pela
Constituição	 às	 Casas	 Legislativas	 para	 sustar	 processos	 penais	 nem	 de	 longe
abarca	 o	 poder	 de	 sustar	 medidas	 cautelares	 penais.	 Ainda	 que	 estas	 últimas
sejam	instrumentais,	são	também	de	tutela	da	ordem	pública,	da	aplicação	da	lei
penal,	bem	como	das	investigações	em	curso.

O	Ministro	Roberto	Barroso	acompanhou	o	Relator,	no	sentido	de	entender
pela	 improcedência	 da	 Ação	 Direta	 de	 Inconstitucionalidade.	 Para	 o	Ministro
Roberto	Barroso,	o	Judiciário	não	precisaria	do	aval	do	Poder	Legislativo	para
impor,	 a	 parlamentares,	 medidas	 cautelares	 diversas	 da	 prisão	 se	 assim
entendesse.	 A	 argumentação	 do	 Ministro	 se	 deu	 no	 seguinte	 sentido:	 a
Constituição	Federal,	em	tese,	preveria	que	os	parlamentares	podem	decidir,	sim,
sobre	 as	 hipóteses	 de	 prisão	 em	 flagrante	 de	 crime	 inafiançável	 (artigo	 53,
parágrafo	 2º),	 podem	 sustar	 o	 andamento	 de	 ações	 penal	 (artigo	 53,	 parágrafo
3º),	 e	 podem	 deliberar	 sobre	 perda	 de	 mandato	 (artigo	 55,	 parágrafo	 2º).
Nenhuma	 dessas	 exceções	 constitucionais,	 contudo,	 incluiria	 as	 medidas
cautelares	que	não	a	de	prisão.

A	 Ministra	 Rosa	 Weber	 seguiu	 outra	 linha	 de	 argumentação:	 a	 de	 que
prerrogativas,	 especialmente	 constitucionais,	 não	 visam	 a	 uma	 espécie	 de
proteção	aos	parlamentares,	mas	à	 representação	popular	por	eles	exercida.	Na
mesma	 tônica	 do	Ministro	 Roberto	 Barroso,	 a	Ministra	 Rosa	Weber	 entendeu
que,	não	havendo	um	texto	constitucional	expresso	determinando	que	a	decisão
relacionada	 a	 medidas	 cautelares	 diversas	 da	 prisão	 fosse	 submetida	 a	 outro
Poder	 –	 no	 caso,	 o	Legislativo	 –,	 seria	 a	 sua	 remessa,	 sim,	 que	 implicaria	 em
desequilíbrio	na	separação	de	Poderes,	e	não	o	contrário.

Também	acompanhou	o	Relator	o	Ministro	Luiz	Fux,	que	ressaltou	que	o	art.
53	 da	 Constituição	 protegeria	 o	 parlamentar	 de	 apenas	 um	 tipo	 de	 medida	 –
justamente	a	prisão	(exceção	feita,	por	óbvio,	à	hipótese	de	prisão	em	flagrante
por	 crime	 inafiançável).	 O	 Ministro	 Luiz	 Fux,	 adotando	 uma	 argumentação
parecida	com	a	da	Ministra	Rosa	Weber,	declarou	que	que	as	imunidades	têm	o
condão	de	evitar	possíveis	perseguições	políticas	que	os	parlamentares	poderiam
vir	a	sofrer	em	razão	de	seus	cargos,	e	não	de	isentá-los	da	prática	de	crimes.

Quem	também	entendeu	pela	improcedência	da	ADI	foi	o	decano	da	Corte,
Ministro	Celso	de	Mello	–	para	quem	o	mandato	eletivo	de	um	parlamentar	não
poderia	ser	utilizado	como	uma	forma	daquilo	que	o	Ministro	entendia	ser	um
ato	de	coibir	a	atuação	do	Poder	Judiciário.	Para	o	decano,



“[o]	 regular	 exercício	 da	 função	 jurisdicional,	 [...]	 projetando-se
no	 plano	 da	 prática	 hermenêutica	 [sic]	 –	 que	 constitui	 a	 província
natural	de	atuação	do	Poder	 Judiciário	–,	não	 transgride	o	princípio	da
separação	 de	 poderes”.	Disse,	 no	mesmo	 sentido,	 que	 “as	 decisões	 do
Supremo	Tribunal	Federal	 não	 estão	 sujeitas	 a	 revisão	nem	dependem,
para	sua	eficácia,	de	ratificação	ou	de	ulterior	confirmação	por	qualquer
das	 Casas	 do	 Congresso	 Nacional,	 pois	 não	 assiste	 ao	 Parlamento	 a
condição	institucional	de	instância	arbitral	das	deliberações	da	Suprema
Corte,	 sob	 pena	 de	 subversão	 da	 ordem	 constitucional	 mediante
desrespeito	frontal	ao	postulado	da	separação	de	poderes”.

O	 Ministro	 trouxe	 à	 tona,	 ainda,	 o	 “princípio	 [sic]	 da	 responsabilidade”,
segundo	o	qual,	por	ninguém	estar	acima	da	Constituição,	os	parlamentares	eram
responsáveis	por	seus	atos.	No	mesmo	sentido,	e	fazendo	eco	a	outros	ministros,
evocando	 o	 “princípio	 [sic]	 republicano”,	 declarou	 que	 “nenhum	 cidadão	 da
República	 pode	 ser	 constrangido	 a	 viver	 em	 uma	 comunidade	 moralmente
corrompida.

Com	 relação	 às	 divergências	 –	 vencedoras	 –,	 estas	 trataram	 de	 votos	 pela
procedência	parcial	da	ADI.	Nesse	sentido,	o	primeiro	a	votar	pela	procedência
parcial	 da	 ação	 foi	 o	Ministro	 Alexandre	 de	Moraes,	 para	 quem	 (i)	 não	 seria
cabível	 a	 aplicação	 de	 qualquer	 medida	 a	 partir	 da	 qual	 fosse	 determinado,
também,	o	afastamento	de	um	parlamentar	de	seu	mandato	–	mas,	sendo	o	caso
de	 aplicação	 de	 cautelares,	 (ii)	 a	 decisão	 deve(ria),	 sim,	 ser	 remetida	 à	 Casa
Legislativa	respectiva.

O	Ministro	 Dias	 Toffoli,	 por	 sua	 vez,	 também	 votou	 no	 sentido	 de	 que	 a
decisão	 judicial	 que	 aplica	 uma	 medida	 cautelar	 que	 impacte	 no	 mandato	 de
parlamentar	deve	ser	submetida,	em	24	horas,	ao	controle	político	da	respectiva
Casa	 Legislativa.	 Em	 sua	 argumentação,	 o	 Ministro	 mencionou,	 ainda,	 que
prisões	 só	 poderiam	 ser	 impostas	 em	 situações	 absolutamente	 excepcionais	 –
excetuando-se,	claro,	o	estado	de	flagrante	delito	de	crime	inafiançável.	Disso	o
Ministro	que	“[s]e	a	regra	é	a	submissão	da	prisão	em	flagrante	ao	escrutínio	do
Parlamento,	 deve	 ela	 também	 ser	 aplicada	 no	 caso	 de	 imposição	 de	 medidas
cautelares	diversas	da	prisão”;	isso	porque	“[a]	finalidade	do	controle	político	da
prisão	 em	 flagrante	 de	 parlamentar	 é	 proteger,	 ao	 juízo	 discricionário	 da	Casa
Legislativa,	o	livre	exercício	do	mandato	eletivo	contra	interferências	externas”.

O	Ministro	Ricardo	Lewandowski	trouxe	à	tona	uma	observação	um	pouco
diferente:	salientou	que	as	medidas	a	partir	das	quais	não	se	verificasse	qualquer
tipo	 de	 cerceamento	 com	 relação	 às	 atividades	 parlamentares	 desenvolvidas
poderiam,	sim,	ser	determinadas	pelo	Poder	Judiciário,	dispensando-se,	assim,	o
aval	do	Legislativo.	Dito	isso,	porém,	o	voto	do	Ministro	Lewandowski,	frise-se,
também	foi	pela	parcial	procedência	da	ação,	por	analogia	ao	teor	artigo	53,	§	2º,
da	Constituição	Federal.



Com	 relação	 à	 norma	 mencionada,	 o	 voto	 do	 Ministro	 Gilmar	 Mendes
determinou	 que	 é	 necessário	 que	 se	 explicite	 o	 que	 ela	 representa	 –	 sem,
contudo,	que	isso	implique	uma	interpretação	restritiva	ou	ampliativa	em	si.	Para
o	Ministro,	 a	 parcial	 procedência	 devia	 dar-se	 em	 razão	 da	 imunidade	 não	 ser
uma	 garantia	 constitucional	 conferida	 ao	 parlamentar,	 enquanto	 tal,	 mas
conferida	ao	próprio	ideal	subjacente	à	democracia.

O	Ministro	Marco	Aurélio,	por	sua	vez,	também	entendia,	a	princípio,	pela
inaplicabilidade	da	imposição	de	qualquer	das	medidas	cautelares	alternativas	à
prisão,	previstas	no	art.	319	do	Código	de	Processo	Penal,	a	parlamentares,	em
qualquer	hipótese.	Uma	vez	vencido	neste	ponto,	o	Ministro	votou	pela	parcial
procedência	 da	 ADI,	 também	 determinando	 que	 essas	 restrições,	 quando
impostas	 pelo	 Poder	 Judiciário,	 deviam	 ser,	 ao	menos,	 submetidas	 a	 posterior
controle	 político	 do	 da	 Casa	 Legislativa	 a	 que	 pertencesse	 o	 parlamentar	 em
questão.

Por	 fim:	 “[n]o	 ponto	 específico	 do	 afastamento	 do	 exercício	 do	 mandato,
como	é	o	afastamento	de	algo	que	foi	entregue	pelo	eleitor,	tenho	que	nesse	caso
o	 magistrado	 deverá	 tomar	 as	 decisões	 pertinentes	 na	 jurisdição	 penal,	 mas
deverá	 encaminhar	 ao	 órgão	 competente	 para	 que	 se	 tenha	 a	 possibilidade	 de
prosseguimento”.	 Foi	 esse	 o	 teor	 do	 voto	 da	 Presidente	 do	 Supremo,	Ministra
Cármen	Lúcia.	Para	ela,	apenas	a	medida	cautelar	que	implica	o	afastamento	da
função	pública	(inciso	VI	do	artigo	319	do	Código	de	Processo	Penal)	exigira	o
aval	do	Poder	Legislativo.

Assim,	portanto,	como	já	dito,	o	Supremo	Tribunal	Federal	decidiu,	no	dia
11	 de	 outubro	 de	 2017,	 que	 o	 Poder	 Judiciário	 dispõe	 de	 competência	 para
impor,	por	autoridade	própria,	as	medidas	cautelares	a	que	se	refere	o	art.	319	do
Código	 de	 Processo	 Penal	 e	 que,	 sendo	 o	 caso,	 encaminhar-se-á	 à	 Casa
Legislativa	a	que	pertencer	o	parlamentar,	para	os	fins	a	que	se	refere	o	art.	53,	§
2º,	da	Constituição,	a	decisão	pela	qual	se	aplique	medida	cautelar,	sempre	que	a
execução	 desta	 impossibilitar,	 direta	 ou	 indiretamente,	 o	 exercício	 regular	 de
mandato.

3.	 ANÁLISE
“Nenhum	 homem	 é	 uma	 ilha”,	 dizia	 John	 Donne.	 Tampouco	 o	 são	 as

decisões	do	Supremo	Tribunal	Federal;	naturalmente,	 cada	uma	delas,	 inserida
em	um	contexto	principiológico	que	envolve	toda	uma	cadeia	de	decisões,	que,
por	 sua	vez,	 estão	 inseridas	 na	 racionalidade	própria	 do	Direito.	Neste	 caso,	 a
relação	é	ainda	mais	forte.	Como	dito	em	sede	de	Introdução	a	este	capitulo,	a
Ação	Direta	 de	 Inconstitucionalidade	de	 que	 trato	 foi	 (i)	 interposta	 quando	do
afastamento	 do	 então	 deputado	 Eduardo	 Cunha	 e	 (ii)	 julgada	 quando	 do
afastamento	 de	 Aécio	 Neves	 do	 Senado;	 para	 além	 disso,	 (iii)	 já	 havia	 uma



decisão	pretérita	do	Supremo	afastando	o	então	senador	Delcídio	do	Amaral.	É
nesse	contexto	que	se	insere	minha	análise.

Para	a	Crítica	Hermenêutica	do	Direito,	em	uma	democracia,	deve	haver	um
certo	 grau	 de	 ortodoxia	 constitucional,	 mormente	 quando	 os	 diálogos
institucionais	 se	 mostram	 frágeis	 em	 face	 das	 tensões	 entre	 os	 Poderes	 –
problemática	que	se	torna	dramática	se	levarmos	em	conta	o	presidencialismo	de
coalisão	 (na	 feliz	 acepção	 de	 Sérgio	Abranches).	Decisões	 pragmatistas	muito
mais	 criam	 problemas	 do	 que	 os	 resolvem.	 Decisões	 como	 a	 dos	 “casos
Delcidio,	Cunha	e	Aécio”	provocaram	profundas	divergências	e	escancararam	as
fissuras	existentes	entre	vários	ministros	do	Supremo	Tribunal	Federal.	Alguns
votos	mostraram	uma	enorme	ginástica	interpretativa,	uma	vez	que	partiram	da
conclusão	 para	 a	 posterior	 justificativa,	 sendo	 representativo,	 nesse	 sentido,	 a
manifestação	do	Ministro	Relator.

A	partir	de	uma	análise	constitucional	mais	ortodoxa	–	afinal,	deixemos	que
a	Constituição	nos	 fale	–,	não	é	difícil	de	 se	determinar	 a	 resposta	correta	nos
casos	 envolvidos	na	decisão	que	 aqui	 analiso	–	 e,	 aqui,	 aproveito	para	 reiterar
meu	pensamento	de	que	não	há	uma	distinção	entre	casos	fáceis	e	difíceis.

Pois	bem.	Com	relação	ao	deputado	Eduardo	Cunha:	o	momento	para	aplicar
qualquer	 medida	 cautelar	 era	 o	 momento	 do	 recebimento	 de	 sua	 denúncia	 –
obviamente,	uma	vez	estando,	na	hipótese,	presentes	os	requisitos	para	tal.	Não
foi	o	caso;	Cunha	foi	afastado	em	caráter	excepcional.	Ora,	(i)	o	afastamento	só
tem	sentido	na	forma	de	cautelar;	(ii)	e	se	é	cautelar,	isso	significa	que	se	trata
de	evitar	que	algo	prejudicial	à(s)	 Instituição(ões)	aconteça;	ainda,	ao	afastar	o
então	 presidente	 da	 Câmara,	 (iii)	 o	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 abriu
perigosíssimo	 precedente:	 todos	 os	 parlamentares,	 governadores	 e	 autoridades
que	tenham	denúncia	recebida	contra	si	podem	ser	afastados	do	cargo,	desde	que
o	 caso	 seja	 considerado	 como	 “excepcional”,	 problemática	 que	 coloca	 o
subjetivismo	da	Corte	no	seu	mais	alto	patamar.

Dito	 isso,	 passemos	 ao	 caso	 que	 abre	 este	 capítulo.	 Pois,	 quanto	 a	 Aécio
Neves	–	e,	por	decorrência	lógica,	Delcídio	do	Amaral.	Não	pretendo,	aqui,	que
minha	 análise	 esteja	 adstrita	 a	 particularidades	 da	 decisão.	 O	 standard	 de
racionalidade	a	partir	do	qual	a	Crítica	Hermenêutica	do	Direito	pensa	faz	uma
análise	 do	 contexto	 jurídico,	 do	 que	 as	 decisões	 significam.	 Assim,	 quero
discorrer,	de	 forma	ampla,	sobre	como	deve	ser	o	comportamento	do	Supremo
Tribunal	 Federal	 com	 relação	 à	 Constituição.	 Dito	 de	 outro	 modo,	 e
aproximando	a	discussão	do	caso	aqui	discutido,	quero	discorrer	sobre	o	papel
da	Corte	nesses	casos	de	afastamento	de	parlamentar.	Afinal,	como	diz	Dworkin,
a	doutrina	deve	ter	uma	pretensão	prescritiva-normativa.

De	forma	bastante	didática,	direta,	adianto	o	seguinte:	o	Supremo	Tribunal
Federal	 não	 tem	 competência	 para	 afastar	 senador.	Nem	Delcídio,	 nem	Aécio.



Não	 há	 um	Direito	 fora	 da	 Constituição.	 Não	 interessa	 se	 temos	 divergências
políticas,	 não	 interessa	 se	 não	 gostamos	 do	 parlamentar	 –	 seja	 Delcídio,	 seja
Aécio,	 seja	 qualquer	 outro.	As	 decisões	 judiciais	 têm	–	 devem	 ter	 –	o	 Direito
como	seu	ponto	de	partida,	não	a	moral,	não	a	política,	não	a	economia.	Estes
elementos	 ajudam	 a	 construir	 o	 império	 do	 Direito.	 Todavia,	 uma	 vez
construído,	é	o	ponto	do	qual	 se	parte.	E	o	Direito	determina	que	não	cabe	ao
Supremo	afastar	parlamentares.

Isso	 não	 quer	 dizer	 –	 e	 constantemente	 tenho	 de	 esclarecer	 essa	 relevante
questão	epistêmica	–	que	a	defesa	da	legalidade	possa	ser	confundida	com	uma
atitude	 positivista.	 Tenho	 uma	 série	 de	 artigos,	 colunas	 e	 passagens	 em	meus
livros	em	que	falo	sobre	o	positivismo	jurídico	e	esse	entendimento	literalmente
do	século	XIX	que	uma	grande	parcela	da	comunidade	jurídica	brasileira	ainda
tem	 sobre	 ele	 (e	 vejam:	 eu	 literalmente	 quero	 dizer	 “literalmente”.	 O
entendimento	é	de	mais	de	200	anos	atrás	mesmo).	De	todo	modo,	considerando
a	 frequência	 com	 que	 ainda	 sou	 chamado	 de	 positivista	 por	 dizer	 que	 as	 leis
devem	ser	cumpridas,	devo	insistir,	uma	vez	mais,	no	ponto.	Positivismo	não	é
“aplicar	a	letra	‘fria’	[sic]	da	lei”.	Aliás,	o	que	seria	essa	“letra	fria	da	lei”?	A	lei
tem	um	sentido-em-si?	Ora,	 isso	é	uma	digressão.	O	ponto	é	que	o	verdadeiro
positivismo,	especialmente	em	suas	matrizes	contemporâneas,	é	uma	concepção
que,	 (acreditando	 estar)	 separando	 Direito	 e	 moral,	 não	 impõe	 aos	 juízes
qualquer	obrigação	de	aplicar	a	lei:	exatamente	o	oposto	do	que	dizem	por	aí.
Positivismo	pressupõe	 a	discricionariedade	que	minha	ortodoxia	 constitucional
rejeita;	 e,	 uma	vez	que	 compreendamos	que	dar	ouvidos	 ao	que	o	 texto	 tem	a
dizer	 não	 se	 resume	 a	 uma	 aplicação	 mecânico-reprodutiva,	 ingênua,
compreenderemos	 que	 aplicar	 algumas	 “letras”	 por	 aí,	 estejam	 elas	 “frias”	 ou
“quentes”	 –	 peço	 que	 perdoem	 a	 ironia	 inevitável	 –	 é	 uma	 questão	 de
democracia.

Voltemos:	 por	 força	 de	 uma	 leitura	 hermenêutica,	 não	 cabe,	 ao	 Supremo,
estabelecer	 um	novo	Direito,	 para	 além	do	que	diz	 a	Constituição.4-5	 Isso	 está
assentado	desde	o	 caso	Marbury	 v.	Madison.6	 Se	 uma	 lei	 ordinária	 pode	 dizer
aquilo	que	a	Constituição	não	disse,	é	porque	a	noção	de	rigidez	constitucional
resta	enfraquecida.	Assim,	dito	de	outro	modo,	não	é	papel	do	Supremo	Tribunal
Federal	reescrever	as	formas	de	suspensão	de	mandato	e	prisão	de	parlamentar.
Ora,	não	se	dá	às	palavras	o	sentido	que	se	quer.	O	Supremo	Tribunal	Federal
não	é	o	superego	da	nação,	para	usar	uma	frase	da	jurista	Ingeborg	Maus	–	ex-
Presidente	 do	 Tribunal	 Constitucional	 da	 Alemanha,	 ao	 criticar	 o	 ativismo
praticado	por	aquele	Tribunal.

Ativismo	 judicial	 nunca	 é	 saudável.	Mesmo	quando	 a	posição	 ativista7	 em
questão	venha	a	favorecer	nossas	crenças	morais	ou	nossas	posições	políticas.	É
muito	 simples:	 trata-se	 de	 uma	 questão	 de	 democracia.	 A	 normatividade	 do



Direito	brasileiro	está	na	Constituição,	e	é	ela	que	deve	ser	a	referência.
Obedecer	aos	limites	e	às	dimensões	do	texto	constitucional	é	uma	questão

que	está	para	muito	além	de	um	velho	positivismo	clássico-legalista-textualista.
É	 uma	 questão	 de	 respeito	 ao	 jogo	 democrático.	 Aos	 que	 duvidam,	 pergunto,
ecoando	questionamento	que	fiz	em	Verdade	e	Consenso:	não	é	um	grande	risco
quando	sequer	os	limites	–	que	podemos	chamar	de	semânticos,	como	explico	na
sequência	–	do	texto	constitucional	funcionam	como	bloqueio	ao	protagonismo	e
ativismo	 judiciais	 que	 vêm	 sendo	 praticado	 em	 todas	 as	 esferas	 do	 Poder
Judiciário?

O	que	quero	dizer,	numa	palavra	final,	é	que	não	há	competência	para	além
do	 texto	 constitucional.	 Respeitemo-lo.	 Texto	 e	 norma	 –	 na	 feliz	 criação	 de
Friedrich	Müller	–	não	são	a	mesma	coisa.	O	texto	não	esgota	o	Direito.	Todavia,
a	 norma	 não	 se	 isola	 do	 texto	 (a	 não	 ser	 que	 o	 texto	 seja	 inconstitucional,	 ou
estejamos	 tratando	das	hipóteses	pelas	quais	o	 judiciário	esteja	desobrigado	de
aplicar	o	texto	jurídico,	conforme	explicito	na	minha	teoria	da	decisão).	Há	que
se	insistir	neste	ponto:	a	importância	do	Direito	posto,	liberados	que	estamos	da
velha	 dicotomia	 positivismo	 clássico	 e	 posturas	 voluntaristas,	 pelo	 qual
positivismo	 era	 sinônimo	 de	 textualismo.8	 Falo	 dos	 limites	 semânticos	 (no
sentido	hermenêutico	da	palavra,	como	venho	explicando	de	há	muito):	o	risco
para	 a	 democracia	 de	 que	 falo	 está	 em	 ultrapassa-lo,	 em	 estendê-lo.	 Em
(tentar)	cria-lo	ad	hoc.	Há	uma	dimensão	substantiva	que	não	está	à	nossa	livre
disposição,	não	pode	ser	simplesmente	convencionada	pelas	maiorias	de	ocasião.
Temos	 uma	 Constituição,	 e	 é	 nela	 que	 a	 atuação	 do	 Judiciário	 deve	 estar
vinculada.	Os	juízes	e	os	Tribunais	estão	vinculados	à	lei,	de	maneira	que,	fora
dessas	 hipóteses	 sua	 atuação	 será	 sempre	 arbitrária	 e	 sua	 decisão
inconstitucional.

Ainda,	 por	 fim,	 apenas	 uma	 observação	 que	muito	 se	 repete	 em	 toda	 esta
obra	 (que	 será	 tratada	 com	mais	 vagar	 em	algumas	decisões	 aqui	 comentadas,
mas	não	pode	ser	ignorada	aqui):	o	inadequado	uso	do	conceito	de	princípio	por
parte	 do	 Supremo	 Tribunal.9	 “Princípio	 da	 responsabilidade”,	 “princípio
republicano”?	Qual	é	o	grau	de	 institucionalidade	desses	“princípios”?	A	mera
atribuição	 do	 nome	 “princípio”	 a	 algo	 não	 pode	 servir	 de	 álibi	 retórico
simplesmente	por	conferir	uma	mera	aparência	de	 juridicidade	ao	conceito	em
que	empregado.	Princípios	servem	para	fechar	a	interpretação,	não	para	dar	um
verniz	jurídico	a	argumentações	teleológicas.

Trabalhemos	a	partir	de	(mais)	um	exemplo:	“princípio	da	colegialidade”.	O
Direito,	 por	 aqui,	 parece	mesmo	uma	 fábrica	 de	 princípios.	Ora,	 como	pode	 a
“colegialidade”	ser	um	princípio,	se,	por	vezes,	a	decisão	pode	ser	monocrática?
Em	 regra	 (viram?	 “Regra”),	 decidir	 por	 colegiado	 é	 melhor.	Mas	 há,	 é	 claro,
exceções.	Se	a	lei	(ou,	em	alguns	casos,	o	regimento	interno	do	órgão	que	estiver



em	questão)	diz	que	a	decisão,	por	vezes,	pode	ser	monocrática,	então	das	duas
alternativas,	 só	pode	restar	uma:	ou	 (i)	a	colegialidade	não	é	um	princípio,	e	é
apenas	 um	 standard	 retórico,	 ou	 (ii)	 a	 lei	 ou	 o	 regimento	 não	 valem.	 Eis	 o
paradoxo	 (e	 aqui,	 se	 me	 permitem,	 o	 Direito	 brasileiro	 parece	 também	 uma
fábrica	de	paradoxos...):	se	uma	lei	(por	exemplo,	no	Supremo	Tribunal	Federal,
a	 Lei	 9.868)	 diz	 que	 se	 decide,	 em	 regra,	 por	 colegiado,	mas	 admite	 que,	 em
determinadas	 circunstâncias,	 é	 possível	 decidir	 monocraticamente,	 estamos
diante	 de	 duas	 regras.	 Correto?	 Corretíssimo.	 Nenhuma	 delas	 é	 um	 princípio.
Porque	 cada	 uma	 das	 regras	 tem	 a	 sua	 incidência.	 Isso	 significa	 que	 a
colegialidade	(traduzindo:	exigência	de	decisão	pelo	coletivo)	não	passa	de	uma
regra.	Tão	porosa	como	a	que	permite	decisão	monocrática.

E	sobre	a	colegialidade,	um	adendo.	Um	alerta.	É	claro	que	uma	espécie	de
“monocratismo”	por	parte	do	Supremo	não	é	desejável.	E	que	uma	decisão	de
um	Tribunal	seja	fruto	de	sua	maioria	e	seja	produto	de	uma	adequada	discussão
parece	 ser	 o	 mínimo	 que	 pretendemos	 em	 uma	 democracia.	 Todavia,	 a
colegialidade	 não	 pode	 ser,	 como	 dizem	 os	 anglo-saxões,	 o	 be-all	 and	 end-
all10	 da	 esperança	 para	 o	Direito.	Aqueles	 que	 criticam	 a	 “monocratização”	 e,
nisso,	depositam	suas	esperanças	no	“princípio	[sic]	da	colegialidade”,	acabam
por	 incorrer	na	crença	de	que	verdade	é	consenso;	do	substancialismo,	passam
ao	mero	procedimentalismo.	Explico:	o	procedimentalismo,11	diferentemente	da
concepção	material-substancial,	 considera	que	os	procedimentos	 são	a	garantia
de	 decisões	 adequadas.	 O	 procedimentalismo,	 portanto,	 trabalha	 com	 uma
universalização	 aplicativa,	 depositando	 no	 procedimento	 a	 esperança	 de
concretização	da	democracia.

Ou	seja,	bastaria	uma	coerência	interna	entre	o	colegiado.	Se	não	é	o	Direito,
se	não	é	a	Constituição	que	normatiza	deontologicamente,	mas	o	procedimento	é
a	chave,	o	que	importa	acaba	sendo	o	“como”,	e	não	o	“o	quê”.

Para	 fins	 de	 argumentação,	 imaginemos	 um	 colegiado	 votando	 com	 essa
coerência	 interna,	 uma	 coerência	 “entre	 si”,	 a	 partir	 da	 construção	 de	 um
“consenso”	(que,	por	vezes,	é	formado	por	livre	convencimento).	Pergunto:	pode
o	consenso	abrir	mão	da	verdade?	A	verdade	não	precisa	do	consenso;	mas	este
precisa	da	verdade,	sob	pena	de	poder	ser	artificial	e	valer	mesmo	assim.

Numa	 palavra	 final:	 verdade	 não	 é	 consenso.	 Verdade	 deve
ser	condição	para	a	existência	do	consenso.

1Art.	319.	São	medidas	cautelares	diversas	da	prisão:	I	–	comparecimento	periódico	em	juízo,	no	prazo	e
nas	 condições	 fixadas	 pelo	 juiz,	 para	 informar	 e	 justificar	 atividades;	 II	 –	 proibição	 de	 acesso	 ou
frequência	a	determinados	lugares	quando,	por	circunstâncias	relacionadas	ao	fato,	deva	o	indiciado	ou



acusado	 permanecer	 distante	 desses	 locais	 para	 evitar	 o	 risco	 de	 novas	 infrações;	 III	 –	 proibição	 de
manter	 contato	 com	 pessoa	 determinada	 quando,	 por	 circunstâncias	 relacionadas	 ao	 fato,	 deva	 o
indiciado	 ou	 acusado	 dela	 permanecer	 distante;	 IV	 –	 proibição	 de	 ausentar-se	 da	 Comarca	 quando	 a
permanência	 seja	 conveniente	 ou	 necessária	 para	 a	 investigação	 ou	 instrução;	 V	 –	 recolhimento
domiciliar	no	período	noturno	e	nos	dias	de	folga	quando	o	investigado	ou	acusado	tenha	residência	e
trabalho	fixos;	VI	–	suspensão	do	exercício	de	função	pública	ou	de	atividade	de	natureza	econômica	ou
financeira	 quando	 houver	 justo	 receio	 de	 sua	 utilização	 para	 a	 prática	 de	 infrações	 penais;	 VII	 –
internação	provisória	 do	 acusado	nas	 hipóteses	 de	 crimes	 praticados	 com	violência	 ou	 grave	 ameaça,
quando	 os	 peritos	 concluírem	 ser	 inimputável	 ou	 semi-imputável	 (art.	 26	 do	Código	Penal)	 e	 houver
risco	de	reiteração;	VIII	–	fiança,	nas	infrações	que	a	admitem,	para	assegurar	o	comparecimento	a	atos
do	 processo,	 evitar	 a	 obstrução	 do	 seu	 andamento	 ou	 em	 caso	 de	 resistência	 injustificada	 à	 ordem
judicial;	IX	–	monitoração	eletrônica.	§	1o	Revogado.	§	2o	Revogado.	§	3o	Revogado.	§	4o	A	fiança	será
aplicada	de	acordo	com	as	disposições	do	Capítulo	VI	deste	Título,	podendo	ser	cumulada	com	outras
medidas	cautelares.
2Art.	53.	Os	Deputados	e	Senadores	são	invioláveis,	civil	e	penalmente,	por	quaisquer	de	suas	opiniões,
palavras	 e	 votos.	 [...]§	 2º	 Desde	 a	 expedição	 do	 diploma,	 os	 membros	 do	 Congresso	 Nacional	 não
poderão	 ser	 presos,	 salvo	 em	 flagrante	 de	 crime	 inafiançável.	 Nesse	 caso,	 os	 autos	 serão	 remetidos
dentro	 de	 vinte	 e	 quatro	 horas	 à	 Casa	 respectiva,	 para	 que,	 pelo	 voto	 da	 maioria	 de	 seus	 membros,
resolva	sobre	a	prisão.
3Art.	 312.	 A	 prisão	 preventiva	 poderá	 ser	 decretada	 como	 garantia	 da	 ordem	 pública,	 da	 ordem
econômica,	por	conveniência	da	instrução	criminal,	ou	para	assegurar	a	aplicação	da	lei	penal,	quando
houver	prova	da	existência	do	crime	e	indício	suficiente	de	autoria.
4Como	 jurista	 que	 insiste	 em	 levar	 o	 Direito	 a	 sério,	 não	 posso	 fazer	 nada	 diferente	 de	 atender	 ao
chamado	da	responsabilidade	de	tecer	uma	nota	acerca	de	outra	decisão	recente	do	Supremo	que	também
se	insere	no	âmbito	do	sistema	político.	O	comentário	está	aqui	porque,	notem,	acabo	de	dizer	que	“não
cabe,	ao	Supremo,	estabelecer	um	novo	Direito,	para	além	do	que	diz	a	Constituição”.	Pois,	em	alguma
medida,	foi	exatamente	o	que	fez	o	STF	no	caso	acerca	da	restrição	do	foro	por	prerrogativa	de	função,	o
popular	 “foro	 privilegiado”.	 Em	 síntese,	 o	 que	 fez	 o	 Tribunal?	 Basicamente,	 o	 Plenário	 da	 Corte
restringiu	 o	 alcance	 do	 foro	 por	 prerrogativa	 de	 função	 de	 parlamentares	 federais.	 Por	 maioria,	 o
colegiado	 seguiu	o	voto	do	 relator,	ministro	Luís	Roberto	Barroso,	 para	quem	deputados	 e	 senadores
somente	devem	responder	a	processos	criminais	no	STF	se	os	fatos	imputados	a	eles	ocorrerem	durante
o	mandato,	em	função	do	cargo.	É	interessante	ficarmos	com	uma	interessante	consideração	do	ministro
Gilmar	 Mendes,	 na	 ocasião	 de	 seu	 voto:	 “Tenho	 que,	 neste	 caso,	 o	 STF	 não	 está	 verdadeiramente
interpretando	 a	 Constituição	 Federal,	 mas	 a	 reescrevendo.	 Para	 disfarçar	 o	 exercício	 do	 poder
constituinte,	tenta	dar-lhe	o	verniz	da	interpretação	jurídica	das	normas	constitucionais.”	Em	tempos	de
polarização,	Gilmar	foi	certeiro:	interpretar	o	texto	constitucional	não	significa	reescreve-lo.	Gostemos
ou	 não,	 o	 direito	 brasileiro	 tem	 sua	 força	 normativa	 fundamental	 na	Constituição	 Federal	 de	 1988,	 e
compreender	 esse	 paradigma	 é	 algo	 que	 vai	 muito	 além	 de	 um	 textualismo	 raso.	 É	 uma	 questão	 de
reconhecimento	 do	 standard	 de	 racionalidade	 a	 partir	 do	 qual	 fala	 um	 olhar	 verdadeiramente
hermenêutico.	Retomando	Gadamer,	sempre	ele,	deixemos	que	o	texto	diga	algo	antes	que,	apressados,



corramos	a	dizer	algo	sobre	ele.	Decidir	de	acordo	com	o	direito	posto	 talvez	não	seja	sempre,	prima
facie,	uma	tarefa	fácil;	mas	ninguém	disse	que	seria.
5Aqui,	também	é	interessante	que	se	faça	uma	observação	no	seguinte	sentido:	por	óbvio,	novas	decisões
paradigmáticas,	importantíssimas,	continuarão	surgindo	–	para	o	bem	e	para	o	mal.	É	provável	que,	ao
final	 deste	 livro,	 quando	 estas	 palavras	 encontrarem	o	 leitor	 (que,	 como	eu,	 não	 se	 contenta	 com	um
Direito	neorrealista),	por	questões	 temporais,	outras	decisões,	 tão	 importantes,	 tão	 rupturais	quanto	as
que	estão	aqui	em	comento,	tenham	surgido	(ou	estejam	em	vias	de	surgir).	Os	30	anos	da	Constituição
fizeram	com	que	o	livro	parasse	no	número	30	–	razão	pela	qual	o	que	aqui	é	dito	deve	ser	lido	dentro	de
um	 contexto.	 Os	 comentários	 sobre	 a	 restrição	 ao	 foro	 por	 prerrogativa	 de	 função,	 por	 questões
temporal-editoriais,	são	feitos	ainda	no	calor	dos	acontecimentos.
6Paradigmática	decisão	da	Suprema	Corte	norte-americana	no	julgamento	do	caso	Marbury	v.	Madison,
de	 1803,	 quando	 o	 Juiz	 John	Marshall	 declarou	 a	 supremacia	 da	 Constituição,	 que	 não	 poderia	 ser
afrontada	por	um	mero	ato	legislativo	de	cunho	ordinário.	O	caso	surgiu	quando	Marbury	ingressou	com
uma	ação	originária	na	Supreme	Court,	pleiteando	que	esta	compelisse	o	secretário	da	Justiça,	Madison,
a	lhe	entregar	o	título	de	nomeação	de	juiz	de	paz	do	Distrito	de	Columbia	(a	nomeação	ocorreu	em	2	de
março	de	1802,	sendo	imediatamente	ratificada	pelo	Senado).	É	que	o	Presidente	Adams,	nos	últimos	16
dias	 de	 seu	 governo,	 queria	 preencher	 67	 vagas	 de	 juiz,	 recentemente	 criadas	 pelos	 federalistas,	mas
exatamente	antes	da	posse	do	Presidente	Jefferson	que,	como	republicano,	não	tinha	qualquer	interesse
na	 nomeação.	A	 causa	 se	 assemelhava	 a	 uma	 disputa	 entre	 os	 Poderes	Executivo	 e	 Judiciário.	Havia
mesmo	 a	 suspeita	 de	 que	 Jefferson	 não	 tinha	 intenção	 de	 cumprir	 a	 Ordem	 da	 Corte,	 se	 esta	 assim
determinasse,	ou	mesmo	de	que	a	Marshall	seria	decretado	o	impeachment.	A	decisão	do	Chief	Marshall
foi	no	sentido	de	que	o	art.	13	do	Judiciary	Act	de	1789,	ao	adicionar	ao	poder	originário	da	Suprema
Corte	 o	 de	 conhecer	 writs,	 era	 inconstitucional,	 porque	 excedia	 o	 poder	 do	 Congresso	 dado	 pela
Constituição.
7Sobre	ativismo	do	Supremo	Tribunal	Federal,	ver	minha	coluna	para	o	Observatório	Constitucional,
no	Consultor	Jurídico:	STRECK,	Lenio	Luiz.	O	que	é	isto,	o	ativismo	judicial,	em	números?	Consultor
Jurídico,	 São	 Paulo,	 2013.	 Disponível	 em	 <https://www.conjur.com.br/2013-out-26/observatorio--
constitucional-isto-ativismo-judicial-numeros>.
8Nesse	 sentido,	 ver	 o	 verbete	 Positivismo	 Jurídico,	 em	 STRECK,	 Lenio	 Luiz.	 Dicionário	 de
Hermenêutica:	 quarenta	 temas	 fundamentais	 da	 teoria	 do	 Direito	 à	 luz	 da	 Crítica	 Hermenêutica	 do
Direito.	Belo	Horizonte:	Casa	do	Direito,	2017.
9Nesse	sentido,	ver	também	a	importante	crítica	feita	pelo	Ministro	Dias	Toffoli	àquilo	que,	na	linha	do
que	 chamo	 de	 pamprincipiologismo,	 denomina	 de	 “principiolatria”:	 “Tenho	 muito	 receio
da	principiolatria,	que,	no	início	deste	novo	século,	parece	substituir	a	antiga	legislatria.	Fala-se	hoje	em
uma	nova	figura	jurídica,	a	legisprudência,	um	Direito	nascido	da	mescla	–	muitas	vezes	espúria	–	entre
as	 fontes	 democráticas	 da	 atividade	 legislativa	 e	 a	 criação	 jurisprudencial	 livre.	Esse	 papel	 de	 agente
ponderador,	que	escolhe	entre	valores,	deve	ser	primordialmente	cometido	ao	Legislativo.	O	juiz	pode	e
deve	interpretar	o	Direito	com	referência	a	valores.	Isso	não	é	mais	posto	em	causa.	No	entanto,	não	se
pode	 usar	 dos	 princípios	 como	meio	 de	 substituição	 da	 vontade	 geral	 da	 lei	 pela	 vontade	 hermética,
esotérica	de	um	juiz,	que,	em	diversas	situações,	busca	modelos	teóricos	para	ajustar	exteriormente	as



conclusões	 internas	a	que	ele	chegou	por	meios	obscuros	e	de	 impossível	 sindicância	por	critérios	de
aferição	 universal.”	 (ADI	 nº	 4.451	 MC/REF	 DF,	 Rel.	 Min.	 Ayres	 Britto,	 Tribunal	 Pleno,	 Supremo
Tribunal	Federal,	julgado	em	02/09/2010)
10O	termo	remonta	a	Macbeth,	de	Shakespeare,	peça	na	qual,	em	determinada	passagem,	Macbeth	utiliza
a	expressão	“be-all	and	end-all”.	A	tradução	literal	seria	“o	ser-tudo	e	finaliza-tudo”.	No	inglês,	aquilo
que	é	o	“be-all	and	end-all”	é	o	fator	de	maior	importância	em	determinada	situação	e,	além	disso,	um
fim	último.	Algo	essencial.
11Trabalho	 isso	 em	 Verdade	 e	 Consenso,	 especialmente	 nos	 capítulos	 2	 e	 3.	 Ver	 STRECK,	 Lenio
Luiz.	Verdade	e	consenso.	6.	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2017.

	



Capítulo	30
PRESUNÇÃO	DA	INOCÊNCIA:	O	HABEAS

CORPUS	126.292,	O	HABEAS	CORPUS152.752	E
A	ADC	44

1.	 RESUMO	DO	CASO
Desde	 2009	 o	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 tinha	 o	 entendimento	 de	 que	 o

recurso	 interposto	 pela	 defesa	 contra	 decisão	 condenatória	 seria	 recebido	 com
efeito	 devolutivo	 e	 suspensivo,	 de	 modo	 que	 não	 se	 admitia	 a	 execução
provisória	(antecipada)	da	pena,	tendo	em	vista	não	haver	o	trânsito	em	julgado
da	 sentença	 para	 a	 acusação	 e	 para	 a	 defesa	 (nesse	 sentido,	 por	 todos,	 ver	 o
paradigmático	HC	84.078/MG,	de	relatoria	do	Ministro	Eros	Grau).

Esse	entendimento	do	Supremo	Tribunal	gerou	um	selo	de	garantia	por	parte
do	parlamento,	que	aprovou	a	Lei	12.403/11,	que	alterou	o	art.	283	do	Código	de
Processo	Penal,	que	passou	a	ter	a	seguinte	redação:	“Ninguém	poderá	ser	preso
senão	 em	 flagrante	 delito	 ou	 por	 ordem	 escrita	 e	 fundamentada	 da	 autoridade
judiciária	 competente,	 em	 decorrência	 de	 sentença	 condenatória	 transitada	 em
julgado	 ou,	 no	 curso	 da	 investigação	 ou	 do	 processo,	 em	 virtude	 de	 prisão
temporária	ou	prisão	preventiva”.

Ocorre	 que	 em	 17	 de	 fevereiro	 de	 2016,	 quando	 do	 julgamento	 do	 HC
126.292/SP	pela	Suprema	Corte,	houve	uma	guinada	no	entendimento	acerca	da
presunção	da	inocência,	passando	a	permitir	a	execução	antecipada	da	pena.	De
registrar	que	o	 entendimento	 levado	a	 cabo	pelo	Supremo	Tribunal	Federal	no
HC	 126.292/SP	 também	 produziu	 efeitos	 colaterais	 nas	 jurisprudências
ordinárias	civil	e	trabalhista.

Tudo	 começou	 em	29	de	março	de	2011,	 em	 Itapecerica	 da	Serra,	 quando
M.R.D.	 e	 A.S.L	 foram	 denunciados	 pelo	 Ministério	 Público	 pela	 prática	 de
roubo	 qualificado.	 O	 fato	 é	 de	 16/9/2010.	 Andavam	 em	 uma	 motocicleta	 e
assaltaram	 uma	 pessoa.	 Presos	 preventivamente.	 No	 meio	 do	 processo,	 as
prisões	 foram	 revogadas.	 Portanto,	 chegaram	 ao	 julgamento	 livres.	 Ambos
condenados.	Sentença	de	28/6/2013.	M.R.D.,	5	anos	e	4	meses;	A.S.L.,	6	anos	e
8	 meses.	 O	 juiz	 permitiu	 que	M.R.D.	 apelasse	 em	 liberdade.	 A.S.L.	 teve	 sua
prisão	 decretada.	 Ambos	 apelaram	 ao	 Tribunal	 de	 Justiça	 de	 São	 Paulo.
Ministério	 Público	 não	 recorreu.	 M.R.D,	 jovem	 pobre,	 filho	 de	 empregada



doméstica	da	casa	de	uma	advogada	que	agiu	em	defesa	do	rapaz.
Em	 13/12/2013	 os	 autos	 foram	 ao	 TJ-SP.	 Um	 ano	 e	 três	 dias	 depois,	 a

apelação	 de	 ambos	 foi	 julgada.	 E	 negada.	A.S.L.,	 que	 já	 estava	 preso	 (vejam:
com	réu	preso,	a	apelação	demorou	um	ano	para	ser	julgada),	assim	permaneceu.
O	 inusitado	 está	 no	 fato	 de	 que,	mesmo	 transitada	 em	 julgado	 a	 condenação
para	 o	 MP	 e	 havendo	 apenas	 o	 apelo	 de	 M.R.D.,	 este	 teve	 não	 só	 o	 apelo
improvido	como	teve	sua	prisão	decretada,	sem	qualquer	fundamentação.	Preso
de	 ofício.	 Regime	 fechado.	 Embora	 a	 pena	 fosse	 abaixo	 de	 8	 anos.	 Foi
impetrado	habeas	 corpus	 em	 19.12.2014	 junto	 ao	 STJ,	 que	 negou	 a	 liminar,
alegando	jurisprudência	defensiva.	Autos	ao	MPF,	que,	para	surpresa	de	muitos,
deu	parecer	favorável	à	concessão	do	HC.

Contra	esse	indeferimento	da	liminar	foi	impetrado	habeas	corpus	 junto	ao
Supremo	Tribunal	Federal.	O	Ministro	Teori	Zavascki,	 em	5/2/2015,	 deferiu	 a
liminar,	concedendo	a	ordem.	Reconheceu	que	estava	diante	de	hipótese	passível
de	ultrapassar	a	Súmula	691.	Disse	o	Ministro	que	a	sentença	já	havia	permitido
que	 o	 paciente	 M.R.D.	 recorresse	 em	 liberdade.	 Houve	 apenas	 recurso	 do
paciente.	O	TJ-SP	não	apresentou,	segundo	o	Ministro	Teori	Zavascki,	nenhum
fundamento	 para	 impor	 a	 prisão	 preventiva	 do	 paciente	 M.R.D,	 conforme
estabelece	o	art.	312,	e	isso	está	em	desacordo	com	a	jurisprudência	do	STF.

Assim	poderia	–	e	deveria	–	ter	acabado	o	caso.	M.R.D.	livre	para	aguardar
seus	 recursos.	Afinal,	 o	TJ-SP	decretara	 a	 prisão	 sem	 fundamento	 e	 de	 oficio.
Esta	 é,	 pois,	 a	holding	 do	 famoso	HC	126.292,	 pela	 qual	 o	Supremo	Tribunal
alterou	sua	jurisprudência.

Esse	HC	foi	levado	a	plenário	em	fevereiro	de	2016	(para	discutir	a	liminar
concedida	 pelo	 Ministro	 Teori	 Zavascki	 monocraticamente).	 Mesmo	 com	 a
liminar	concedida	com	aquela	robusta	fundamentação,	o	Ministro	Teori	Zavascki
voltou	atrás	e	votou	com	a	maioria,	formando	o	placar	de	7x4.	E	M.R.D.	voltou
para	a	prisão.	O	mesmo	M.R.D.	que	recorrera	em	liberdade	e	acabou	preso	“de
oficio”,	sem	pedido	do	MP,	que,	aliás,	contentou-se	com	o	resultado	da	decisão
de	 Itapecerica	 da	 Serra	 que	 condenara	 M.R.D.	 e	 A.S.L.	 O	 mesmo	 M.R.D.	 a
quem	 o	 Ministro	 Teori	 Zavascki	 reconhecera	 que	 sua	 prisão	 tinha	 sido
ilegalmente	 decretada	 pelo	 TJ-SP.	 O	 que	 teria	 mudado	 na	 conduta	 ou	 nas
circunstâncias	 vivenciais	 do	 paciente	 M.R.D.	 para	 que	 houvesse
esse	jurisprudence	turn?

Além	de	dar	um	giro	de	180	graus	na	sua	jurisprudência,	acabou	por	sufragar
uma	prisão	decretada	fora	de	qualquer	legalidade,	circunstância	reconhecida	pelo
MPF	 e	 pelo	 próprio	 Ministro	 Teori	 Zavascki.	 Ou	 seja:	 o	 Ministro	 concede	 a
liminar	com	o	fundamento	de	que,	além	de	poder	superar	a	Súmula	691,	o	TJ-SP
não	havia	fundamentado	a	prisão	em	segundo	grau.	Pois	agora	ele,	juntamente
com	 mais	 seis	 ministros,	 revoga	 a	 liminar,	 só	 que	 não	 fundamentam	 a



necessidade	do	caso	concreto.	Ou	seja,	o	que	torna	estranho	tudo	isso	é	que,	na
hora	de	decidirem	o	HC	126.292,	M.R.D.	“desapareceu”	como	um	personagem
concreto.	 Transformou-se	 em	 uma	 tese.	 M.R.D.	 virou	 um	 conceito.	 Seu	 caso
concreto	 de	 nada	 valeu.	 O	 que	 o	Ministro	 Teori	 Zavascki,	 monocraticamente,
usara	para	fundamentar	a	concessão	da	liminar,	desapareceu.

Desde	 então	 (fevereiro	 de	 2016	 com	 o	 julgamento	 do	 HC	 126.292	 do
paciente	M.R.D.)	o	País	ficou	com	a	presunção	da	inocência	suspensa.	Liberada,
desde	então,	está	a	execução	provisória.	Até	mesmo	o	Código	de	Processo	Civil
foi	usado	para	negar	validade	ao	art.	 283,	 como	 foi	o	 caso	do	Ministro	Edson
Fachin,	que	derrubou	uma	liminar	concedida	pelo	presidente	do	STF	e	mandou
recolher	à	prisão	um	prefeito	de	uma	cidade,	sob	o	argumento	de	que	aquilo	que
diz	no	CPP	(art.	283)	se	esfumaça	diante	do	novo	CPC.1

Muito	se	falou	sobre	o	HC	126.292	e	esqueceu-se	das	circunstâncias	em	que
esse	 caso	 se	deu.	Era	de	 se	 esperar	que	o	STF	 fosse	 alterar	 sua	 jurisprudência
com	um	caso	importante,	candente,	polêmico.	Lamentavelmente,	foi	um	caso	em
que	o	réu	já	estava	em	liberdade	e	acabou	preso	sem	fundamentação	pelo	TJ-SP,
de	oficio.	Foi	esse	caso	–	que	não	tem	nada	a	ver	com	colarinho	branco	–	que
serviu	para	mudar	a	jurisprudência	sobre	algo	tão	importante	quanto	a	liberdade.

A	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil	ingressou	com	ADC	–	Ação	Declaratória
de	Constitucionalidade	44	–,	visando	proclamar	a	constitucionalidade	do	art.	283
do	 Código	 de	 Processo	 Penal.	 Também	 o	 PEN	 –	 Partido	 Ecológico	 Nacional
ingressou	com	o	mesmo	tipo	de	ação.	As	cautelares	requeridas	nas	ADCs	foram
negadas	em	julgamento	no	dia	5	de	outubro	de	2016,	votando	pela	concessão	os
ministros	Marco	Aurélio	 (Relator),	 Rosa	Weber,	 Ricardo	Lewandowski,	 Celso
de	Mello,	 e,	 em	 parte,	 o	Ministro	Dias	 Toffoli;	 e,	 pela	 denegação,	 a	Ministra
Cármen	Lúcia	e	os	ministros	Gilmar	Mendes,	Luiz	Fux,	Teori	Zavascki,	Roberto
Barroso	e	Edson	Fachin.

O	mérito	ainda	pende	de	julgamento.

2.	 A	DECISÃO
O	STF	proferiu	em	5	de	outubro	de	2016,	por	votação	majoritária,	decisão

denegatória	das	cautelares	requeridas	nas	ADCs	43	e	44.	Na	ocasião,	o	Tribunal
se	manifestou	pela	declaração	da	constitucionalidade	do	art.	283	do	Código	de
Processo	 Penal,	 com	 interpretação	 conforme	 a	 Constituição,	 possibilitando	 o
início	do	cumprimento	da	pena	quando	houver	condenação	em	segundo	grau	de
jurisdição,	salvo	atribuição	expressa	de	efeito	suspensivo	ao	recurso	cabível.

O	Relator,	Ministro	Marco	Aurélio,	 votou	pelo	deferimento	da	 cautelar	no
sentido	 da	 constitucionalidade	 do	 art.	 283	 do	 Código	 de	 Processo	 Penal,
argumentando	que	a	culpa	a	que	se	refere	o	art.	5º,	LVII	da	CF	é	“pressuposto	da



reprimenda”	e	a	sua	constatação	ocorreria	apenas	com	o	trânsito	em	julgado.
O	Ministro	Edson	Fachin,	por	sua	vez,	abriu	divergência	com	o	Relator	para

defender	a	 tese	–	que	viria	posteriormente	a	ser	confirmada	pelo	Tribunal	–	de
interpretação	 conforme	 a	 Constituição	 do	 art.	 283	 do	 CPP,	 para	 afastar	 as
interpretações	no	 sentido	de	que	o	 referido	 artigo	 funcione	 como	 impeditivo	 à
execução	diante	da	condenação	confirmada	em	segundo	grau,	 salvo	a	eventual
atribuição	 de	 efeito	 suspensivo	 aos	 recursos	 de	 tramitam	 nos	 tribunais
superiores.

Acompanhando	 a	 divergência,	 o	 Ministro	 Roberto	 Barroso	 votou	 pela
legitimidade	 da	 execução	 provisória	 após	 decisão	 de	 segundo	 grau	 e	 antes	 do
trânsito	 em	 julgado	 para	 garantir	 a	 “efetividade	 do	 direito	 penal	 e	 dos	 bens
jurídicos	 por	 ele	 tutelados”,	 utilizando-se	 da	 ponderação	 entre	 a	 presunção	 da
inocência	e	efetividade	do	sistema	penal.	Também	acompanhou	a	divergência,	na
ocasião,	 o	Ministro	Teori	 Zavascki,	 reafirmando	 entendimento	manifestado	 no
HC	126.292,	ao	afirmar	que	o	princípio	da	presunção	da	inocência	não	impede	o
cumprimento	da	pena	e	que	o	julgamento	da	apelação	encerra	o	exame	de	fatos	e
provas.

No	mesmo	sentido	o	voto	do	Ministro	Luiz	Fux,	 ressaltando,	 também,	que
tanto	 o	 STJ	 como	 o	 STF	 admitem	 a	 possiblidade	 de	 suspensão	 de	 ofício,
em	habeas	corpus,	de	condenações	em	situações	excepcionais,	havendo,	assim,
forma	de	controle	sobre	as	condenações	em	segunda	instância	que	contrariem	a
lei	ou	a	Constituição.	Também	acompanharam	a	divergência	o	Ministro	Gilmar
Mendes	 e	 a	 Ministra	 Cármen	 Lúcia.	 Esta	 última	 alegou	 a	 necessidade	 de
preservação	 do	 sistema	 e	 confiabilidade	 das	 instituições	 democráticas,
ressaltando	 que	 “a	 comunidade	 quer	 uma	 resposta,	 e	 quer	 obtê-la	 com	 uma
duração	razoável	do	processo”.

A	Ministra	Rosa	Weber	acompanhou	o	voto	do	Relator	e	se	manifestou	pela
constitucionalidade	espelhada	entre	o	art.	283	do	CPP	e	o	disposto	nos	 incisos
LVII	 e	 LXI	 do	 art.	 5º	 da	Constituição	 Federal,	 que	 garantem	 a	 vinculação	 da
presunção	 de	 inocência	 ao	 trânsito	 em	 julgado.	No	mesmo	 sentido	 o	Ministro
Ricardo	 Lewandowski	 e	 Ministro	 Celso	 de	 Mello,	 para	 quem	 a	 posição	 da
maioria	da	Corte	no	sentido	de	rever	sua	jurisprudência	fixada	em	2009	“reflete
preocupante	 inflexão	 hermenêutica	 de	 índole	 regressista	 no	 plano	 sensível	 dos
direitos	 e	 garantias	 individuais,	 retardando	 o	 avanço	 de	 uma	 agenda	 judiciária
concretizadora	das	liberdades	fundamentais”.

O	Ministro	 Dias	 Toffoli	 acolheu,	 em	 parte,	 o	 posicionamento	 do	 Relator,
aduzindo	 que	 a	 execução	 da	 pena	 fica	 suspensa	 com	 a	 pendência	 de	 recurso
especial	ao	STJ,	mas	não	de	recurso	extraordinário	ao	STF,	com	fundamento	na
dificuldade	de	admissão	de	recurso	extraordinário	em	matéria	penal	em	face	do
requisito	da	repercussão	geral.



Não	 se	 pode	 esquecer	 que,	 lendo	 os	 votos,	 em	 especial	 os	 votos	 dos
ministros	 Fachin	 e	 Barroso,	 constata-se	 que	 o	 STF	 está	 criando	 um	 curioso
hibridismo	nos	institutos	de	ADI	e	ADC.	A	decisão	do	Ministro	Edson	Fachin,
que	foi	seguida	pelos	demais,	tem	no	seu	dispositivo	o	seguinte:

Voto	 por	 declarar	 a	 constitucionalidade	 do	 art.	 283	 do	 Código	 de
Processo	Penal,	com	interpretação	conforme	à	Constituição,	que	afasta
aquela	conferida	pelos	autores	nas	iniciais	dos	presentes	feitos	segundo	a
qual	 referida	 norma	 impediria	 o	 início	 da	 execução	 da	 pena	 tão	 logo
esgotadas	 as	 instâncias	 ordinárias,	 assentando	 que	 é	 coerente	 com	 a
Constituição	 o	 principiar	 de	 execução	 criminal	 quando	 houver
condenação	confirmada	em	segundo	grau,	 salvo	atribuição	expressa	de
efeito	suspensivo	ao	recurso	cabível.

Esse	 hibridismo	 pode	 ser	 percebido	 na	medida	 em	 que	 o	 afastamento	 das
interpretações	em	que	 impedem	o	 início	da	execução	da	pena	antes	do	 trânsito
em	 julgado,	 em	 verdade,	 acarretam	 em	 um	 esvaziamento	 do	 dispositivo,	 e	 a
consequente	 inviabilidade	 de	 manutenção	 de	 seu	 texto	 (elemento	 que,	 em
conjunto	 com	 a	 adição	 de	 sentido,	 caracteriza	 a	 interpretação	 conforme	 a
Constituição).	 O	 julgamento	 em	 análise	 denota,	 portanto,	 uma	 contradição
provocada	 pela	 rejeição	 interpretativa	 exatamente	 no	 bojo	 da	ADC,	 ação	 cujo
surgimento	se	deve	à	confirmação	da	constitucionalidade	da	norma.

3.	ANÁLISE
3.1.	O	HC	126.292
Nitidamente,	o	Supremo	Tribunal	Federal	transformou	a	discussão	jurídica-

cons-titucional	 stricto	 sensu	 em	 um	 assunto	 moral	 e	 político	 acerca	 da
impunidade.	Ministros	que	votaram	a	 favor	da	possibilidade	de	antecipação	da
execução	 da	 pena	 lançaram	 mão	 de	 argumentos	 fáticos,	 recuperando	 o	 velho
dualismo	 “normatividade	 versus	 realidade”,	 questão	 que	 desde	 o	 século	 XX,
pelas	teses	de	Heller,	Löwenstein,	Hesse,	Canotilho	e	tantos	outros,	havia	ficado
para	trás.

Observe-se	que	a	redação	do	art.	283	do	Código	de	Processo	Penal	é	produto
da	 posição	 que	 o	 Supremo	 Tribunal	 assumiu	 em	 2009,	 ocasião	 em	 que,
corretamente,	a	Suprema	Corte	deu	uma	guinada	na	 jurisprudência,	passando	a
exigir	o	esgotamento	daquilo	que	consta	na	Constituição:	o	trânsito	em	julgado.

Interessante	 é	 que,	 por	 ocasião	 da	 guinada	 jurisprudencial	 ocorrida	 no
julgamento	do	HC	126.292,	o	STF	silenciou	acerca	da	 redação	do	art.	283,	do
CPP,	verbis:

Art.	 283.	Ninguém	poderá	 ser	 preso	 senão	 em	 flagrante	 delito	 ou	 por



ordem	escrita	e	fundamentada	da	autoridade	judiciária	competente,	em
decorrência	 de	 sentença	 condenatória	 transitada	 em	 julgado	 ou,	 no
curso	da	 investigação	ou	do	processo,	 em	virtude	de	prisão	 temporária
ou	prisão	preventiva.	(Redação	dada	pela	Lei	12.403,	de	2011).

Tal	dispositivo	encontra-se	umbilicalmente	ligado	ao	princípio	da	presunção
de	 inocência,	 esculpido	 no	 art.	 5º,	 LVII,	 da	 Constituição,	 segundo	 o
qual	ninguém	será	considerado	culpado	até	o	 trânsito	em	 julgado	de	 sentença
penal	condenatória.	Recorde-se,	aqui,	o	teor	da	exposição	de	motivos	constante
no	anteprojeto	de	lei	que	alterou	a	redação	do	dispositivo	legal	em	2011:

O	 projeto	 sistematiza	 e	 atualiza	 o	 tratamento	 da	 prisão,	 das	 medidas
cautelares	e	da	 liberdade	provisória,	 com	ou	sem	fiança.	Busca,	 assim,
superar	as	distorções	produzidas	no	Código	de	Processo	Penal	com	as
reformas	 que,	 rompendo	 com	 a	 estrutura	 originária,	 desfiguraram	 o
sistema	 [...]	 Nessa	 linha,	 as	 principais	 alterações	 com	 a	 reforma
projetada	 são	 [...]	 impossibilidade	 de,	 antes	 da	 sentença	 condenatória
transitada	 em	 julgado,	 haver	 prisão	 que	 não	 seja	 de	 natureza
cautelar	(grifamos).

No	 entanto,	 com	 o	 julgamento	 do	 HC	 126.292/SP,	 o	 guardião	 da
Constituição	 operou	 um	 verdadeiro	overruling,	modificando	 seu	 entendimento
acerca	 da	 matéria.	 E,	 para	 tanto,	 utilizou-se	 do	 equivocado	 argumento	 –	 já
invocado	no	HC	85.886/RJ,	de	relatoria	da	Ministra	Ellen	Gracie	–	de	que	“em
país	 nenhum	 do	 mundo,	 depois	 de	 observado	 o	 duplo	 grau	 de	 jurisdição,	 a
execução	 de	 uma	 condenação	 fica	 suspensa,	 aguardando	 referendo	 da	 Corte
Suprema”,	esquecendo-se	de	dizer	que	a	carta	constitucional	de	nenhum	desses
países	 traz	 a	 concepção	 de	 presunção	 de	 inocência	 tal	 qual	 a	 nossa	 (art.	 5º,
LVII,	CR).	O	que	fazer	se	a	nossa	Constituição	é	a	mais	garantista	e	garantidora
do	mundo?	Algo	há	pelo	qual	devemos	nos	ufanar.

Interessante	registrar	o	voto	divergente	do	Ministro	Celso	de	Mello,	no	HC
126.292,	assinalando	que	a	Lei	de	Execução	Penal	também	estabelece,	em	seus
arts.	 105	 e	 147,	 o	 trânsito	 em	 julgado	 da	 sentença	 condenatória
como	 pressuposto/exigência/condição	 de	 legitimação	 da	 execução	 das	 penas
privativa	de	liberdade	e	restritiva	de	direito,	respectivamente:

Art.	105.	Transitando	em	julgado	a	sentença	que	aplicar	pena	privativa
de	 liberdade,	 se	 o	 réu	 estiver	 ou	 vier	 a	 ser	 preso,	 o	 Juiz	 ordenará	 a
expedição	de	guia	de	recolhimento	para	a	execução	(grifamos).
Art.	147.	Transitada	em	julgado	a	sentença	que	aplicou	a	pena	restritiva
de	 direitos,	 o	 Juiz	 da	 execução,	 de	 ofício	 ou	 a	 requerimento	 do
Ministério	 Público,	 promoverá	 a	 execução,	 podendo,	 para	 tanto,
requisitar,	 quando	 necessário,	 a	 colaboração	 de	 entidades	 públicas	 ou
solicitá-la	a	particulares	(grifamos).



Isso	significa	dizer	que,	se	a	Suprema	Corte	quiser	–	ou	quisesse	–	mesmo
assumir	 o	 entendimento	 firmado	no	HC	126.292/SP	–	 que	 restringe	 a	 garantia
constitucional	 da	 presunção	 de	 inocência	 –,	 então	 precisaria	 (ou	 precisará)
declarar	a	inconstitucionalidade	não	apenas	do	art.	283	do	Código	de	Processo
Penal,	mas	também	dos	arts.	105	e	147	da	Lei	de	Execução	Penal.	Não	há,	aqui,
um	jogo	de	soma	zero.	Ou	a	Constituição	estabelece	que	a	execução	provisória	é
proibida,	 o	 que	 é	 explicitado	 amiúde	 no	 aludido	 art.	 283	 do	 CP,	 ou	 a
Constituição	diz	o	contrário.	Ou	o	Direito	 tem	um	grau	de	autonomia	que	está
para	além	do	poder	de	o	STF	dizer	algo	que	a	CF	não	disse,	ou	o	STF	atua	como
poder	constituinte	originário.

Mantida	a	posição	do	STF	acerca	da	 interpretação	do	 inciso	que	garante	 a
presunção	 da	 inocência,	 ficará	 nítida	 a	 prevalência	 do	 realismo	 jurídico,	 pelo
qual	o	Direito	é	aquilo	que	o	Suprema	Corte	(ou	o	Judiciário	lato	sensu)	diz	que
é,	enfraquecendo	o	legislador	e	a	própria	Constituição.

Tenho,	de	há	muito,	desenvolvido	uma	teoria	da	decisão,	cujo	cerne	aponta
para	a	discussão	do	controle	de	constitucionalidade	e	da	relação	regra-princípio
no	 contemporâneo	 constitucionalismo.	 Com	 ela,	 é	 possível	 afirmar	 que	 há
somente	 seis	 hipóteses	 em	 que	 o	 juiz	 está	 autorizado	 a	 deixar	 de	 aplicar	 a
lei.2	Vejamos:

1ª	Hipótese:	 quando	 a	 lei	 (ou	 ato	normativo)	 for	 inconstitucional,	 caso	 em
que	o	juiz	singular,	ao	exercer	o	controle	difuso	de	constitucionalidade,	deixará
de	 aplicá-la,	 e	 um	 tribunal	 deverá	 declará-la	 inconstitucional,	 seja	 em	 sede	 de
controle	difuso	ou	concentrado.

2ª	Hipótese:	 quando	 for	 o	 caso	 de	 resolução	 de	 antinomias	 jurídicas.	 Para
tanto,	 o	 juiz	 deverá	 aplicar	 os	 clássicos	 critérios:	 hierárquico,	 segundo	 o	 qual
uma	norma	 superior	 revoga	uma	norma	 inferior;	 cronológico,	mediante	 o	 qual
uma	norma	posterior	derroga	uma	norma	anterior;	especialidade,	pelo	qual	uma
norma	 especial	 prevalece	 sobre	 uma	 norma	 geral.	 Todavia,	 no	 plano	 da
legalidade	 constitucional,	 é	 preciso	 ter	 cuidado,	 uma	 vez	 que	 a	 lex
posterioris	 que	 derroga	 a	 lex	 anterioris	 pode	 ser	 inconstitucional,	 o	 que	 torna
irrelevante	a	aplicação	do	critério.

3ª	Hipótese:	quando	proceder	a	uma	interpretação	conforme	a	Constituição
(verfassungskonforme	 Auslegung),	 ocasião	 em	 que	 se	 torna	 necessária	 uma
adição	 de	 sentido	 ao	 dispositivo	 legal	 para	 que	 haja	 plena	 conformidade	 da
norma	à	Constituição.	Nesse	caso,	o	texto	de	lei	(entendido	na	sua	“literalidade”)
permanecerá	intacto.	O	que	muda	é	a	norma	(isto	é,	o	sentido	do	texto),	alterado
por	intermédio	de	interpretação	que	a	torne	adequada	à	Constituição.

4ª	 Hipótese:	 quando	 realizar	 uma	 nulidade	 parcial	 sem	 redução	 de	 texto
(Teilnichtigerklärung	 ohne	 Normtextreduzierung),	 pela	 qual	 permanece	 a
literalidade	 do	 dispositivo,	 sendo	 alterada	 apenas	 a	 sua	 incidência,	 ou	 seja,



ocorre	 a	 expressa	 exclusão,	 por	 inconstitucionalidade,	 de	 determinada(s)
hipótese(s)	de	aplicação	(Anwendungsfälle)	do	programa	normativo	sem	que	se
produza	alteração	expressa	do	texto	legal.	Assim,	se	na	interpretação	conforme
ocorre	uma	adição	de	sentido;	na	nulidade	parcial	sem	redução	de	texto,	verifica-
se	uma	abdução	de	sentido.

5ª	 Hipótese:	 quando	 houver	 a	 declaração	 de	 inconstitucionalidade	 com
redução	 de	 texto,	 ocasião	 em	 que	 a	 exclusão	 de	 uma	 palavra	 conduz	 à
manutenção	da	constitucionalidade	do	dispositivo.

6ª	Hipótese:	quando	–	e	 isso	é	absolutamente	corriqueiro	e	comum	–	for	o
caso	de	deixar	de	aplicar	uma	regra	em	face	de	um	princípio,	entendido	este	não
como	 standard	 retórico	 ou	 enunciado	 performativo.	 É	 por	 meio	 da	 aplicação
principiológica	 que	 será	 possível	 deixar	 de	 aplicar	 uma	 regra	 a	 determinado
caso.	A	 aplicação	principiológica	 sempre	ocorrerá,	 já	 que,	 de	um	 lado,	 não	há
regra	sem	princípio	e	que,	de	outro,	o	princípio	só	existe	a	partir	de	uma	regra.
Pensemos,	 por	 exemplo,	 na	 regra	 do	 furto,	 que	 é	 “suspensa”	 nos	 casos	 de
insignificância.	 Tal	 circunstância,	 por	 óbvio,	 acarretará	 um	 compromisso	 da
comunidade	 jurídica,	 na	 medida	 em	 que,	 a	 partir	 de	 uma	 exceção,	 casos
similares	 exigirão	 –	 graças	 à	 integridade	 e	 à	 coerência	 do	 Direito	 –	 uma
aplicação	 similar.	 Para	 tanto,	 é	 necessário	 entender	 que	 os	 princípios	 têm	 um
caráter	 deontológico,	 e	 não	 meramente	 teleológico.	 Assim,	 se	 uma	 regra	 só
existe	–	no	sentido	da	applicatio	hermenêutica	–	a	partir	de	um	princípio	que	lhe
densifica	o	conteúdo,	então	a	regra	só	persiste,	naquele	caso	concreto,	se	não	se
mostrar	incompatível	com	um	ou	mais	princípios.	A	regra	permanece	vigente	e
válida;	 ela	 só	deixa	de	 ser	 aplicada	naquele	caso	concreto.	Por	outro	 lado,	um
princípio	só	adquire	existência	hermenêutica	por	intermédio	de	uma	regra.	Logo,
é	dessa	diferença	ontológica	(ontologische	Differenz)	que	se	extrai	o	sentido	para
a	resolução	do	caso	concreto.3

Observa-se,	nesse	contexto,	que	os	 juízes	e	os	 tribunais	estão	vinculados	à
lei,	 de	 maneira	 que,	 fora	 dessas	 hipóteses,	 sua	 atuação	 será	 arbitrária	 e	 sua
decisão	inconstitucional.

No	caso,	para	alcançar	o	desiderato	de	declarar	a	constitucionalidade	do	art.
283	do	Código	de	Processo	Penal,	podemos,	das	seis	hipóteses,	restringir-nos	à
primeira,	 correlata,	 aliás,	 ao	que	 foi	decidido	pelo	Ministro	Teori	Zavascki,	 ao
relatar	 a	Reclamação	2.645	 –	 ainda	 no	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça	 –	 quando
este	 se	 perfilhou	 ao	 entendimento	 de	 que	 os	 juízes	 estão,	 obrigatoriamente,
vinculados	à	lei,	exceto	se	ela	for	inconstitucional,	como	destacado	em	seu	voto:

No	 que	 diz	 respeito	 especificamente	 aos	 órgãos	 jurisdicionais,	 não	 se
admite,	 porque	 então	 sim	 haverá	 ofensa	 à	 Constituição,	 seja	 negada
aplicação,	 pura	 e	 simplesmente,	 a	 preceito	 normativo,	 sem	 antes
declarar	formalmente	a	sua	inconstitucionalidade	(Rcl	2.645,	Rel.	Min.



Teori	Zavascki,	STJ,	Corte	Especial,	DJe16/12/09)	(grifamos).
Desnecessário	lembrar	que	o	Ministro	Teori	Zavascki	também	foi	o	Relator

do	malsinado	HC	126.292/SP,	que	gerou	a	presente	controvérsia.
Veja-se	a	confrontação	dos	textos:
Constituição	da	República Código	de	Processo	Penal

Art.	5º. Art.	283.

LVII	–	Ninguém	será	considerado
culpado	até	o	trânsito	em	julgado	de
sentença	penal	condenatória.
LXI	–	ninguém	será	preso	senão	em
flagrante	delito	ou	por	ordem	escrita
e	fundamentada	de	autoridade
judiciária	competente,	salvo	nos
casos	de	transgressão	militar	ou
crime	propriamente	militar,	definidos
em	lei.

Ninguém	poderá	ser	preso	senão	em	flagrante
delito	ou	por	ordem	escrita	e	fundamentada	da
autoridade	judiciária	competente,	em	decorrência
de	sentença	condenatória	transitada	em	julgado
ou,	no	curso	da	investigação	ou	do	processo,	em
virtude	de	prisão	temporária	ou	prisão	preventiva.

Aqui,	poder-se-ia	interromper	ou	concluir	a	argumentação	apenas	repetindo
o	 adágio	 utilizado	 pelo	 Ministro-Presidente,	 Ricardo	 Lewandowski,	 quando
votou	vencido	no	aludido	HC	126.292/SP:	in	claris	cessat	interpretatio.

Entretanto,	é	possível	deixar	isso	tudo	ainda	mais	claro:	a	norma	contida	no
Código	 de	 Processo	 Penal	 repete,	 de	 forma	 cristalina,	 o	 conteúdo	 material	 e
formal	 do	 que	 está	 contido	 na	 Constituição	 da	 República.	 Na	 verdade,	 a	 Lei
12.403/11	 –	 que	 conferiu	 a	 atual	 redação	 ao	 art.	 283	 do	 Código	 de	 Processo
Penal	 –	 buscou,	 precisamente,	 harmonizar	 o	 Direito	 Processual	 Penal	 ao
ordenamento	 constitucional,	 espelhando	 –	 e	 reforçando	 –	 o	 princípio	 da
presunção	da	inocência.

Observe-se	 que	 até	 mesmo	 processualistas-penais	 conservadores	 como
Guilherme	 Nucci	 explicam	 que	 a	 norma	 contida	 no	 art.	 283	 do	 Código	 de
Processo	Penal	“reproduz”	o	disposto	no	art.	5º,	LXI,	da	Constituição.4

O	mesmo	entendimento	também	é	sustentado	por	Eugênio	Pacelli	e	Douglas
Fischer,	para	quem,	antes	da	Lei	12.403/11,	chegou-se	a	sustentar	que	até

[...]	 poderia	 caber	 uma	 interpretação	 conforme	 para	 o	 fim	 de,
excepcionalmente,	 aplicar--se	 a	 execução	 provisória	 quando	 ausentes
quaisquer	 dúvidas	 a	 respeito	 da	 condenação	 e	 da	 impossibilidade
concreta	de	sua	modificação	nas	instâncias	extraordinárias.

Todavia,	com	o	advento	da	referida	lei	–	que	alterou	a	redação	do	art.	283	do
Código	 de	 Processo	Penal	 –,	 concluem	os	 renomados	 comentaristas	 que	 “essa



porta	parece	 fechada”	porque	“a	própria	 lei	 impede	o	 juízo	de	exceção	à	 regra
geral	da	proibição	da	execução	provisória”.5

No	 contexto	 desta	 discussão,	 tem-se	 falado	 em	 mutação	 constitucional.
Estranho	modo	de	tratar	desse	instituto	exsurgido	no	século	XX.	É	preciso	deixar
claro,	 contudo,	 que	 não	 se	 trata	 de	 uma	mutação	 constitucional.	 Não	 estamos
diante	de	uma	nova	norma	para	um	texto	já	existente.	Como	se	sabe,	para	que	se
configure	 a	 mutação	 constitucional,6	 é	 imprescindível	 que	 a	 nova	 norma	 não
seja,	ela	mesma,	um	novo	texto!

Nesse	sentido,	ver,	por	todos,	a	crítica	que	fiz,	junto	com	Marcelo	Cattoni	e
Martônio	Barreto	Lima	ao	 início	do	 julgamento	da	Reclamação	4.335,	no	qual
essa	 Suprema	 Corte	 propôs-se	 a	 ir	 além	 daquilo	 que	 se	 pode	 entender	 por
“limites	interpretativos”,	antes	do	caso	restar	prejudicado.7

O	 grande	 problema	 é	 que,	 por	 ocasião	 do	 julgamento	 do	HC	 126.292,	 de
relatoria	do	Ministro	Teori	Zavascki,	essa	Suprema	Corte	operou	uma	verdadeira
alteração	do	texto	constitucional,	curiosamente	em	um	caso	comum	–	que	sequer
se	enquadra	naquilo	que	pode	ser	considerado	como	uma	exceção	–	por	meio	do
qual	 buscou	 repristinar	 a	 jurisprudência	 tradicional,	 sob	 o	 álibi	 da	 efetividade
processual,	voltada	à	instituição	de	uma	verdadeira	política	judiciária	que	deverá
orientar	 a	 atuação	 dos	 tribunais	 nos	 casos	 futuros,	 incluindo	 os	 processos	 da
Operação	Lava	Jato.

Com	efeito,	 ao	 criar	 um	novo,	 e	 jamais	 pensado,	 sentido	 para	 a	 expressão
“trânsito	 em	 julgado”,	 a	 Suprema	Corte	 reescreveu	 a	Constituição	 e	 aniquilou
uma	 garantia	 fundamental,	 revelando	 todo	 seu	 viés	 realista.	 Isso	 porque,	 na
comunidade	jurídica,	ninguém	tem	dúvida	acerca	de	seu	sentido.	Todos	sabem	o
que	é	sentença	condenatória	transitada	em	julgado.

Em	 suma,	 ao	 redefinir	 a	 expressão	 “trânsito	 em	 julgado”,	 essa	 Suprema
Corte	 não	 apenas	 ultrapassou	 os	 limites	 semânticos	 do	 texto	 constitucional,
como	 esvaziou	 seu	 sentido	 originário,	 ou	 mais	 primitivo,	 na	 medida	 em	 que
segundo	a	interpretação	proposta	pelo	Ministro	Teori	Zavascki	–	e	vencedora	no
plenário	 do	 Tribunal	 –	 “trânsito	 em	 julgado”	 se	 converteu,	 precisamente,	 em
“não	trânsito	em	julgado”.

Mutilação	 inconstitucional,	 pois.	 Tal	 decisão	 equivale	 a	 dizer	 que	 “não
haverá	juízo	ou	tribunal	de	exceção”	(art.	5º,	XXXVII,	CR),	mas	que	tal	garantia
não	se	aplica	“às	situações	de	emergência	constitucional”;	ou,	ainda,	dizer	que	“a
lei	 penal	 não	 retroagirá,	 salvo	 para	 beneficiar	 o	 réu”	 (art.	 5º,	 XL,	 CR),	 mas
excluir	 as	 “leis	 descriminalizadoras”;	 ou,	 por	 fim,	 dizer	 que	 “ninguém	 será
processado	 nem	 sentenciado	 senão	 pela	 autoridade	 competente”	 (art.	 5º,	 LIII,
CR),	 mas	 admitir	 que	 “juízes	 sejam	 designados	 ad	 hoc	 de	 acordo	 com	 os
interesses	em	discussão”.



Como	 se	 vê,	 nos	 últimos	 anos,	 a	 segurança	 jurídica	 e,	 sobretudo,	 a
integridade	do	Direito	tornaram-se	questões	que	passaram	a	preocupar	os	juristas
brasileiros	 e	 que	 se	 encontram,	 diretamente,	 atreladas	 à	 necessidade	 de	 se
garantir	a	autoridade	do	guardião	da	Constituição	e	a	eficácia	de	seus	enunciados
vinculantes.	Assim,	é	possível	afirmar	que	há	uma	dimensão	substantiva	que	não
está	 à	 livre	 disposição	 dos	 intérpretes,	 não	 podendo	 ser	 simplesmente
convencionada	 pelas	 maiorias	 de	 ocasião.	 Nós	 temos	 uma	 Constituição	 e,
gostemos	dela	ou	não,	precisamos	respeitá-la.

Por	 isso,	 cada	 vez	 mais	 se	 torna	 fundamental	 registrar	 a	 importância	 da
relação	texto	e	norma.	Em	uma	democracia,	o	texto	importa	e	deve	importar.	A
norma,	que	necessariamente	não	coincide	com	o	texto,	não	tem	o	condão	de	se
autonomizar	do	texto.	Nesse	sentido	é	que	deve	ser	dada	a	devida	importância	à
mediação	hermenêutica,	naquilo	que	Dworkin	chama	de	ajuste	(fit).

Aqui	 exsurge	 a	 necessidade	 de	 discutir	 a	 dimensão	 da	 crise	 existente	 no
campo	da	interpretação	do	Direito	no	Brasil,	que	nada	mais	é	do	que	um	efeito
colateral	 da	 perda	 de	 autonomia	 do	 Direito	 em	 face	 dos	 seus	 tradicionais
predadores:	a	moral,	a	política	e	a	economia.

O	 caso	 específico	 da	 execução	 antecipada	 da	 pena	 se	 apresenta	 como
um	 case	 para	 refletir	 acerca	 do	 valor	 dos	 limites	 interpretativos	 do	 texto
constitucional	e	legal.	Um	bom	exemplo,	representativo	dessa	crise,	é	o	uso	da
“literalidade”	da	Constituição	como	 instrumento	 ideológico	para	 justificar	uma
conclusão	 antecipada.	O	 site	Consultor	 Jurídico	 publicou	 dois	 textos	 que	 bem
demonstram	esse	uso	manipulativo.	Dois	juristas,	um	Professor	(Adilson	Abreu
Dallari8)	e	um	juiz	federal	(José	Jácomo	Gimenes9)	defenderam	a	mesma	tese,	a
de	 que	 a	 prisão	 a	 partir	 da	 segunda	 instância	 é	 legítima,	 só	 que	 o	 primeiro
sustentou	que,	embora	uma	leitura	literal	da	Constituição	aponte	para	a	proibição
dessa	 prisão,	 os	 intérpretes	 deveriam	 “ousar”	 e	 ir	 além	 dessa	 literalidade,	 e	 o
segundo	defendeu	com	veemência	que	a	literalidade	aponta	para	o	outro	lado,	ou
seja,	de	que	está	claro	na	Constituição	que	é	possível	obrigar	ao	cumprimento	da
pena	já	a	partir	da	segunda	instância.	Enquanto	Dallari	dizia	que	“literalidade	faz
da	 presunção	 de	 inocência	 uma	 garantia	 de	 impunidade”,	 o	 juiz	 Gimenes
sustentava	que,	se	a	Constituição	diz	que	“ninguém	será	considerado	culpado	até
o	 trânsito	 em	 julgado”,	 disso	 não	 se	 segue	 que	 a	 pena	 antecipada	 fere	 a
Constituição.	 Isso	 porque	 a	 Constituição	 não	 fala	 “ninguém	 será	 preso	 até	 o
trânsito	em	julgado”.

Vale	registrar	que	um	argumento	similar	foi	utilizado	pelo	Ministro	Roberto
Barroso,	quando	do	julgamento	do	HC	126.292.	Disse,	à	época,	o	Ministro	que

[...]	 a	 Constituição	 brasileira	 não	 condiciona	 a	 prisão	 –	 mas	 sim	 a
culpabilidade	–	ao	trânsito	em	julgado	da	sentença	penal	condenatória.	O
pressuposto	 para	 a	 privação	 de	 liberdade	 é	 a	 ordem	 escrita	 e



fundamentada	 da	 autoridade	 judiciária	 competente,	 e	 não	 sua
irrecorribilidade.

Verifica-se,	 nas	 três	 manifestações,	 uma	 coisa	 muito	 comum	 nas	 práticas
jurídicas	 e	 na	 própria	 doutrina:	 o	 textualismo	ad	hoc.	 Além	 disso,	 também	 se
percebe	o	fortalecimento	de	uma	crença	absoluta	no	poder	dos	 juízes.	No	caso
específico	 da	 discussão	 acerca	 da	 (in)validade	 da	 prisão	 antecipada,	 vale
registrar	que,	 em	 face	do	art.	283	do	Código	de	Processo	Penal,	que	 fala,	 este
sim,	em	“prisão”,	o	Juiz	Gimenes	argumenta	que	“a	redação	do	mencionado	art.
283	decorreu	da	interpretação	do	Supremo	em	2009”	e,	por	isso,	“se	o	Supremo
voltou	 a	 antiga	 tradição	 [sic],	 reconhecendo	 a	 possibilidade	 de	 prisão	 após
segundo	julgamento,	a	redação	do	art.	283,	dependente	da	interpretação	decaída,
deve	 ter	 o	 mesmo	 destino,	 por	 contrariar	 a	 Constituição	 explicitada	 pelo
Supremo”.	 Foi	 o	 que	 entendeu	 o	Ministro	Roberto	Barroso,	 ao,	 pelas	mesmas
razões,	 dizer	 que	 o	 dispositivo	 deve	 ser	 interpretado	 conforme	 a	 Constituição
(que,	para	 Juiz	e	o	Ministro,	 autoriza	a	prisão	em	segunda	 instância).	O	que	o
Juiz	Gimenes	esqueceu?	Simples:	esqueceu	que	o	STF	não	poderia	voltar	à	sua
velha	 posição.	 Porque	 o	 legislador	 já	 legislara	 sobre	 isso.	 E	 ainda	 há	 uma
separação	de	Poderes	no	que	resta	da	República.

Ou	seja:	para	o	Juiz	Gimenes,	o	Supremo	decidiu	assim,	e	pronto.	Pois	bem.
Só	que	o	STF	errou.	Por	trás	dessa	tese	está	o	velho	realismo	jurídico:	o	Direito
é	o	que	o	Judiciário	diz	que	é.	Dallari	e	Gimenes	–	e,	na	especificidade,	também
o	 Ministro	 Roberto	 Barroso	 –	 fazem	 um	 belo	 jogo	 de	 palavras.	 Isto	 é,	 para
permitir	que	a	Constituição	seja	o	que	o	intérprete	quiser	que	ela	seja,	ignoram
um	 ponto	 muito	 simples:	 se	 não	 há	 a	 culpabilidade	 (o	 que,	 segundo	 o
textualismo	 ad	 hoc,	 só	 ocorre	 após	 o	 trânsito	 em	 julgado),	 como	 pode	 haver
prisão?

Uma	 adequada	 hermenêutica	 –	 e	 falo,	 aqui,	 da	 Crítica	 Hermenêutica	 do
Direito	–	não	prega	nem	“literalismo”,	nem	“antiliteralismo”.	Essa	dicotomia	é
falsa	e	não	é	uma	discussão	hermenêutica.	É	de	 se	 lamentar	que,	hoje	em	dia,
cada	vez	mais	a	literalidade	e	a	não	literalidade	se	transformem	em	argumentos
ideológicos	e	estratégicos.	Um	dia	o	texto	é	tudo;	no	outro,	o	texto	é	nada.	Como
o	personagem	Ângelo,	da	peça	de	Shakespeare,	Medida	por	Medida10	 (um	dia
ele	usa	a	letra	da	lei	para	condenar	Cláudio	à	morte;	no	outro,	ignora	essa	mesma
lei,	porque	quer	fazer	sexo	com	a	irmã	de	Cláudio).

Por	fim,	vale	 lembrar	o	que	está	em	jogo	em	um	julgamento	deste	porte,	a
ponto	 de	 um	professor,	 um	 juiz	 e	 um	Ministro	 da	 Suprema	Corte	 chegarem	 à
mesma	 conclusão	 (a	 favor	 da	 prisão	 antecipada)	 com	 dois	 argumentos
antitéticos:	de	um	 lado,	diz-se	que	a	 literalidade	é	 ruim	no	caso	da	presunção,
porque	 propicia	 impunidade;	 de	 outra	 banda,	 diz-se	 que	 a	 literalidade	 aponta
para	a	prisão.	Seria	bom	se	os	intérpretes	combinassem	melhor	entre	si	“o	que	é



isto	–	a	literalidade”.
De	todo	modo,	digo	que,	na	democracia,	não	é	ruim	aplicar	aquilo	que	a	lei

diz.	 Não	 nos	 envergonhemos	 de	 aplicar	 a	 lei.	 Sinonímias	 epistêmicas	 são
desejáveis	na	democracia.	Mas	isso	não	quer	dizer	subsunção	ou	“escravidão	à
lei”	ou	coisas	desse	gênero,	que	povoaram	o	 imaginário	dos	 juristas	do	 século
XIX	e	início	do	século	XX	(até	o	advento	das	teorias	voluntaristas).

3.2.	A	 inserção	 ad	 hoc	 do	 Código	 de	 Processo	 Civil	 para
inviabilizar	 o	 art.	 283	 do	 Código	 de	 Processo	 Penal	 e	 o
princípio	constitucional	da	presunção	da	inocência

Outra	questão	que	deve	ser	registrada	é	a	interpretação	que	o	Ministro	Edson
Fachin	deu	ao	caso,	ao	propor	uma	espécie	de	interpretação	da	Constituição	de
acordo	com	o	CPC,	no	seu	voto	no	Habeas	Corpus	133.387,	dando	como	favas
contadas	 a	 manutenção	 da	 posição	 do	 STF	 na	 questão	 da	 presunção	 da
inocência.

Segundo	o	Ministro,	o	art.	637	do	CPP	atribuía	apenas	efeito	devolutivo	aos
recursos	 especiais	 e	 extraordinários.	 Então,	 até	 2009	 permitia-se,	 por	 uma
interpretação	 que	 se	 limitava	 apenas	 ao	 plano	 da	 infraconstitucionalidade,	 a
execução	provisória	de	sentenças	mesmo	pendentes	de	apreciação	de	REsp	e	RE.
Pois	em	2009	o	STF	alterou	seu	entendimento,	passando	a	cumprir	o	constante
no	 art.	 5º	 da	 CF:	 prisão,	 só	 depois	 do	 trânsito	 em	 julgado.	 Em	 2011,	 foi
introduzido	o	 art.	 283	no	CPP.	Em	 fevereiro	de	2016,	 o	STF,	no	HC	126.292,
retornou	 à	 posição	 anterior	 a	 de	 2009.	 Conclusão	 do	 voto:	 o	 art.	 637	 atribuía
apenas	 o	 efeito	 devolutivo	 e	 o	 novo	 CPC	 haveria	 inovado	 e	 passado	 a
possibilitar,	excepcionalmente,	efeito	suspensivo	(arts.	995	e	1027).	Logo,	como
o	CPC	 admitiria	 excepcionalmente	 esse	 efeito,	 a	 decisão	 do	 STF	 de	 fevereiro
apenas	 disse	 que,	 em	 regra,	 cabe	 execução	 provisória.	 Logo,	 com	 isso,	 não
contrariou	o	art.	283	e	nem	a	CF.	Eis,	em	síntese,	a	tese.

O	Ministro	comete	vários	equívocos	(o	mais	grave,	como	veremos,	é	tentar
construir	 uma	 espécie	 de	 teoria	 da	 tutela	 antecipada	 no	 CPP	 via	 CPP).	 A
argumentação	é	surpreendente	no	plano	das	razões	 jurídicas.	Foi	buscar	na	Lei
de	 Introdução	 às	 Normas	 do	 Direito	 Brasileiro	 (LINDB)	 um	 modo	 de
demonstrar	algo	que,	ao	fim	e	ao	cabo,	é	despiciendo	no	seu	argumento.	Diz	que
o	art.	637	do	CPP	não	tem	incompatibilidade	com	o	283	do	CPP.	Como	assim,	se
o	 art.	 637	 já	 estava	 sepultado	desde	 2009	 e	 o	 art.	 283	do	CP	 apenas	 atirou	 as
cinzas	ao	mar?	Onde	entra	a	LINDB?	Em	lugar	nenhum.

Ademais,	o	voto	do	Ministro	Edson	Fachin	passou	ao	largo	da	doutrina.	Não
fez	 questão	 nenhuma	 de	 ver	 se,	 em	 um	 país	 de	 um	 milhão	 de	 advogados	 e
centenas	 de	 processualistas	 e	 constitucionalistas,	 alguém	 poderia	 contribuir	 na
formação	 de	 uma	 linguagem	 pública	 sobre	 o	 assunto.	 Não.	 Contra	 essa
linguagem	 pública	 da	 doutrina,	 o	 Ministro	 preferiu	 a	 sua	 posição	 pessoal.



Decepcionou,	 assim,	 parcela	 considerável	 da	 doutrina	 que	 lida	 com	 as
liberdades.	A	comunidade	 jurídica	brasileira	 tinha	 esperança	que	um	 jurista	da
cepa	 do	 Ministro	 traria,	 mesmo	 que	 mantivesse	 a	 sua	 posição,	 argumentos
razoáveis	e	que	pudessem	convencer	a	comunidade	jurídica.	Todavia,	em	vez	de
dizer	 se	 o	 art.	 283	 é	 ou	 não	 constitucional,	 preferiu	 buscar	 no	 critério	 de
antinomias	 um	 argumento	 que	 se	 mostra	 equivocado.	 E,	 mais	 grave,	 preferiu
interpretar	a	Constituição	de	acordo	com	o	CPC	(e	isso	no	plano	das	liberdades).

Acreditemos	 ou	 não,	 o	 voto	 diz	 que,	 em	 face	 do	 CPC,	 não	 há	 nenhum
problema	 de	 o	 STF	 decidir	 pela	 permissão	 de	 execução	 provisória	 da	 decisão
condenatória	 de	 segundo	 grau.	 Simples	 assim.	Ou	 seja,	 o	 CPC	 restabeleceu	 a
validade	 de	 um	 dispositivo	 do	 CPP,	 na	 opinião	 do	 Ministro.	 Esqueceu,	 por
exemplo,	que,	quando	o	STF	decidiu	o	HC	126.292,	o	CPC	de	2015	não	estava
em	 vigor.	 Em	 palavras	 mais	 simples,	 entre	 a	 taxatividade	 do	 art.	 283	 e	 a
amplitude	do	CPC	sobre	 recursos	e	 seus	efeitos,	o	Ministro	 ficou	com	o	CPC.
Sim,	ele	usou	o	CPC	para	dizer	que	é	lei	posterior	ao	CPP	e	restabelece	o	efeito
meramente	devolutivo	como	regra	e	o	efeito	suspensivo	como	exceção.

Porém	–	e	vejam	o	erro	–,	o	Ministro	partiu	de	uma	suposta	mudança	dos
efeitos	dos	recursos	extraordinários	no	CPC/2015,	que,	de	fato,	não	aconteceu.	É
verdade	 que	 o	 art.	 995,	 caput,	 do	 CPC/2015	 inverteu	 a	 regra,	 presente	 no
CPC/1973	 reformado,	 no	 qual	 os	 pronunciamentos	 judiciais	 não	 possuíam
executividade	 imediata,	com	seu	 texto	“os	recursos	não	 impedem	a	eficácia	da
decisão,	 salvo	 disposição	 legal	 ou	 decisão	 judicial	 em	 sentido	 diverso”.	Mas,
atenção:	 em	 relação	 aos	 recursos	 extraordinários,	 no	 plano	 da
infraconstitucionalidade,	 tanto	o	art.	542,	§	2º,	do	CPC	revogado,	quanto	o	art.
1.029,	§	5º	estabelecem	como	regra	tão	somente	o	efeito	devolutivo.

A	 inovação	 é	 que	 o	 CPC/2015	 criou	 um	 procedimento	 específico	 de
requerimento	de	efeito	suspensivo	mediante	simples	petição	para	sua	atribuição
aos	recursos	extraordinários,	eis	que	até	a	entrada	em	vigor	da	nova	 legislação
era	necessária	a	utilização	de	sucedâneos	recursais	de	cautelares	inominadas	para
tal	 finalidade	 (em	conformidade	 com	a	 construção	 jurisprudencial	 prevista	nos
enunciados	 634	 e	 635	 do	STF).	Vingando	 a	 tese	 do	 voto,	 agora,	 com	base	 no
CPC,	quando	houver	prisão	por	decisão	do	segundo	grau,	o	acusado	deve	fazer
um	requerimento	para	dar	efeito	suspensivo	ao	seu	recurso	extraordinário.

Isso	quer	dizer	que,	mesmo	no	período	de	2009	a	2016,	a	regra	no	processo
civil	 era	 a	 de	 caber	 recurso	 extraordinário,	 com	 efeito	meramente	 devolutivo,
excetuada	a	possibilidade	de	requerimento	de	efeito	suspensivo.	Ou	seja,	com	o
CPC/2015,	 nada	 mudou	 neste	 aspecto.	 Ademais,	 se	 o	 raciocínio	 do	 Ministro
estivesse	 correto,	 teríamos	 uma	 interpretação	 da	 Constituição	 a	 partir	 da
legislação	processual,	quando,	de	modo	óbvio,	é	o	 texto	maior,	ou	melhor,	um
direito	fundamental	constitucional	(art.	5º,	LVII),	que	serve	de	pressuposto	para



a	interpretação	da	lei.
Outro	 argumento,	 também	 usado	 pelo	 Ministro	 Roberto	 Barroso,	 é	 que	 a

decisão	 do	 STF	 no	 HC	 126.292	 veio	 para	 impedir	 que	 o	 réu	 interpusesse
recursos	 infinitos	 e,	 com	 isso,	 só	começaria	 a	 cumprir	 a	pena	quando	ele,	 réu,
quisesse.	Ora,	recursos	são	um	direito.	São	opostos.	O	Tribunal	é	que	deve	dizer
se	 cabem	 ou	 não.	 Culpar	 o	 réu	 por	 lutar	 por	 sua	 liberdade	 é	 inverter	 as
conquistas	 da	 modernidade.	 Não	 é	 por	 raciocínios	 utilitaristas	 que
interpretaremos	a	CF	e	nem	melhoraremos	a	sociedade.	Aliás,	não	é	função	do
STF	melhorar	–	e	nem	piorar	–	a	sociedade.	Sua	tarefa	é,	sem	fazer	raciocínios
consequencialistas,	aplicar	a	CF.

Igualmente,	não	se	pode	concordar	com	o	argumento	de	que	“salta	aos	olhos,
portanto,	 que	 não	 se	 pode	 dar	 caráter	 absoluto	 à	 dicção	 do	 art.	 5º,	 LVII,	 da
Constituição	da	República	ao	mencionar	‘trânsito	em	julgado’”.

Por	 que	 “salta	 aos	 olhos”?	 Nenhum	 doutrinador	 brasileiro,	 até	 fevereiro
deste	ano,	e	que	tenha	escrito	depois	de	2009	sobre	o	art.	283	disse	o	que	diz	o
Ministro.	Logo,	parece-me	que	não	salta	assim	aos	olhos.	E	não	se	diga	que	a
decisão	 do	 STF	 no	 HC	 126.292	 tenha	 sido	 uma	 mutação.	 Marcelo	 Cattoni,
Martonio	Barreto	Lima	e	eu	escrevemos	um	contundente	repto	à	decisão	do	STF
na	 Reclamação	 4.335.11	 Desmi(s)tificamos	 a	 tese	 da	 mutação	 constitucional	 à
brasileira.	Tudo	o	que	escrevemos	 se	 aplica	 agora	ao	HC	126.292.	Houve,	 ali,
uma	mutilação	da	Constituição.

Outro	erro	do	voto	do	Ministro	Edson	Fachin	está	na	mistura	dos	diversos
tipos	de	prisão.	Ora,	prisão	por	alimentos	não	é	pena;	é	uma	medida	processual
coercitiva	 para	 que	 se	 capte	 a	 vontade	 do	 devedor	 para	 o	 cumprimento	 da
obrigação	pecuniária.

3.3.	A	indevida	cisão	entre	questão	de	fato	e	questão	de	Direito
Os	 argumentos	 construídos	 para	 negar	 a	 constitucionalidade	 espelhada	 do

art.	283	do	CPP	foram	os	mais	variados.	Por	exemplo,	a	tese	de	que	a	segunda
instância	 esgota	 a	 questão	 de	 fato	 (probatória)	 e	 que	 o	 STJ	 e	 o	 STF	 somente
julgam	questões	de	Direito.	Divirjo.	Essa	 tese	se	choca	com	toda	uma	tradição
pós-metafisica	 de	 autores	 como	Castanheira	Neves,	 Friedrich	Müller	 e	Ovídio
Baptista	da	Silva.	Uma	questão	de	fato	é	sempre	uma	questão	de	Direito	e	vice-
versa.	 Impossível	 cindir	 isso.	 Por	 que	 esses	 autores	 gastaram	 rios	 de	 tinta	 e	 o
STF	neles	não	acredita?

Autores	 como	 Castanheira	 Neves	 (“toda	 questão	 de	 fato	 é	 sempre	 uma
questão	de	Direito	e	vice-versa,	pois	o	Direito	é	parte	integrante	do	próprio	caso;
quando	o	jurista	pensa	o	fato,	pensa-o	como	matéria	do	Direito,	quando	pensa	o
Direito,	pensa-o	como	forma	destinada	ao	fato”12),	Perelman,	Sergi	Guasch	(“o
problema	 dos	 fatos	 e	 o	 problema	 do	 Direito	 é	 o	 resultado	 de	 um	 verdadeiro
paralogismo	 processual	 que	 tem	 ocasionado	 desvios	 patológicos	 de	 ordem



teórica”13),	Ovídio	Baptista	e	uma	 infinidade	de	 juristas	 já	 trataram	dessa	 falsa
dicotomia	e	a	desmi(s)tificaram.

Essa	 desmi(s)tificação	 ocorre	 a	 partir	 de	 vários	 ângulos:	 i)	 a	 cisão	 é	 uma
decorrência	 da	 velha	 subsunção	 e	 do	 silogismo	 –	 portanto,	 inadequada	 em
termos	paradigmáticos;	 ii)	a	partir	da	filosofia,	mostrando	a	impossibilidade	de
separar	 ser	 e	 ente	 (sempre	 chamei	 a	 isso	 de	 cisão	 metafisica	 de	 caráter
ontoteológico);	iii)	sob	outro	ângulo,	Friedrich	Müller	mostrou	a	impossibilidade
de	 cindir	 texto	 e	 norma.	 O	 intérprete	 não	 se	 depara	 com	 fatos	 desnudos	 para
depois	 colocar	o	 sentido.	Do	mesmo	modo,	o	exame	de	um	caso	é	 impossível
cindindo	questão	de	fato	de	questão	de	Direito.

Para	além	do	 tema	que	envolve	a	cisão	entre	questão	de	 fato	e	questão	de
Direito,	há	ainda	a	questão	da	presunção	da	 inocência	no	âmbito	 internacional.
Como	informa	Emilio	Peluso	Meyer14

[a]	 presunção	 de	 inocência	 aparece	 em	 inúmeras	 normas	 de	 Direito
Internacional	 e,	 pode-se	 dizer,	 integraria	 o	 acervo	 hoje	 produzido	 pelo
constitucionalismo	em	geral.	Assim,	o	artigo	11	da	Declaração	Universal
dos	Direitos	 do	Homem	e	 do	Cidadão	 a	 prevê;	 o	 artigo	 14.2	 do	Pacto
Internacional	dos	Direitos	Civis	e	Políticos	de	1966	menciona	o	direito;
o	artigo	6.2	da	Convenção	Europeia	de	Direitos	Humanos	traz	a	norma;
o	 artigo	 8º,	 n.	 2,	 da	 Convenção	 Americana	 de	 Direitos	 Humanos,
também	disciplina	e	garante	a	presunção	de	 inocência.	Em	 todos	esses
dispositivos,	as	normas	remetem	à	disciplina	legal	para	pormenorizar	tal
direito,	por	vezes	utilizando	a	expressão	“according	to	law”.
Em	termos	comparados,	 inúmeras	Constituições	estabelecem	 tal	direito
fundamental	 e,	 de	 seu	 turno,	 remetem	 para	 a	 regulamentação	 legal.
Algumas	Constituições	associam	presunção	de	inocência	e	coisa	julgada.
A	Constituição	da	Albânia	de	1998	exige	uma	decisão	final	para	colocar
de	lado	a	presunção	de	inocência	(artigo	30);	a	Constituição	de	Angola
de	 2010	 fixa	 a	 presunção	 de	 inocência	 até	 que	 a	 decisão	 final	 seja
alcançada	pela	res	judicata	(artigo	67,	n.	2);	a	Constituição	da	Bulgária
de	1991	(artigo	31,	n.	3),	também	exige	decisão	final;	a	Constituição	da
Croácia	 de	 1991,	 no	 artigo	 28,	 menciona	 o	 julgamento	 final	 como
requisito	para	afastar	a	presunção	de	inocência;	também	assim	dispõe	o
artigo	 69,	 n.	 3,	 da	 Constituição	 da	 República	 Dominicana	 de	 2010;
igualmente,	 assim	 o	 fazem	 a	Constituição	 do	Equador	 de	 2008	 (artigo
76,	n.	2);	da	Itália	de	1947	(artigo	27);	da	Polônia	de	1997	(artigo	42,	n.
3);	de	Portugal	de	1976	(artigo	32,	n.	2);	da	Romênia	de	1991	(artigo	23,
n.	11);	e,	é	claro,	assim	o	dispõe	a	Constituição	da	República	Federativa
do	Brasil	 de	 1988	 (artigo	 5º,	 inc.	 LVII),	 tratando-o	 como	 princípio	 da
não	 culpabilidade	 até	 o	 trânsito	 em	 julgado	 da	 sentença	 penal
condenatória.

E	segue	Peluso	Meyer:



[N]o	 sistema	 jurídico	 estadunidense,	 a	 cláusula	 derivaria	 do	 sistema
instituído	 pela	 Constituição	 de	 1787.	 Em	Coffin	 v.	 United	 States,	 156
U.S.	432	(1895),	a	Suprema	Corte	estadunidense	havia	decidido	e	dado
conformação	 à	 presunção	 de	 inocência	 (presumption	 of	 innocence)	 no
sistema	 jurídico	 daquele	 país.	Decorre	 da	 decisão	 o	 famoso	 adágio	 de
que	 o	 condenado	 só	 pode	 ser	 assim	 reconhecido	 “beyond	 reasonable
doubt”:	 este	 seria	 um	 efeito	 da	 prova	 produzida	 no	 processo,
funcionando	a	presunção	de	inocência	como	obstáculo	a	ser	superado	e
mesmo	como	meio	de	prova.
É	 claro	 que	 há	 inúmeras	 questões	 contextuais	 a	 se	 analisar	 e	 que
demandam	 a	 verificação	 da	 prática	 dos	 tribunais	 e	 da	 legislação	 de
inúmeros	 países.	 Entretanto,	 tais	 dados	 parecem	 questionar	 o	 que	 fora
defendido	 no	 voto	 da	 Ministra	 Ellen	 Gracie	 [e	 agora	 por	 Cavalcanti
Filho	 e	M.	 Pereira]	 no	 julgamento	 do	Habeas	Corpus(HC)	 85.866,	 no
sentido	 de	 que	 “Em	 nenhum	 país	 do	 mundo,	 depois	 de	 observado	 o
duplo	grau	de	jurisdição,	a	execução	de	uma	condenação	fica	suspensa,
aguardando	o	 referendo	 da	Corte	Suprema”	 (p.	 227).	 Parece	 haver	 um
grau	maior	de	complexidade	na	questão	não	captado	pelo	referido	voto.

Na	verdade,	o	voto	está	todo	equivocado.	O	principal	é	a	tese	de	fundo,	que
é	a	prevalência	do	CPC,	numa	leitura	enviesada,	sobre	direitos	de	liberdade.	Para
o	Ministro	Edson	Fachin,	 o	 283	do	CPP	 só	 se	 aplica	 e	 tem	 serventia	 à	 luz	do
CPC,	porque	só	serve	quando	excepcionalmente,	com	base	no	CPC,	o	STJ	ou	o
STF	concedem	efeito	suspensivo	ao	REsp	ou	RE.

Outro	 ponto	 presente	 na	 tese	 do	 Ministro	 Fachin	 é	 que	 o	 CPP	 teria	 sido
alterado	pelo	CPC.	Talvez	o	 julgador	Ministro	Edson	Fachin	 tenha	 sido	 traído
pelo	Professor	Doutor	Luiz	Edson	Fachin,	brilhante	catedrático	de	Direito	Civil,
ao	tentar	imprimir	ao	Direito	constitucional	uma	equivocada	lógica	privatista.	A
partir	da	Constituição	–	que	fez	uma	opção	que	pode	não	ser	a	de	outros	países,
mas	paciência,	esta	é	a	nossa	Constituição	–	o	legislador	espelhou	a	tese	de	que
prisão,	 no	 sentido	 processual	 da	 palavra,	 só	 depois	 do	 trânsito	 em	 julgado.	 E
depois	que	alcançamos	esse	patamar,	o	Judiciário	não	pode	dizer	mais	do	que	a
Constituição.	 O	 STF	 não	 possui	 uma	 coisa	 que	 o	 constituinte	 tinha	 e	 o
parlamento	tem:	voto.	Por	isso	–	e	isso	sempre	vem	bem	lembrado	pelo	Ministro
Marco	 Aurelio	 –,	 a	 CF	 diz	 que	 são	 poderes	 da	 República	 o	 Legislativo,	 o
Executivo	e	o	Judiciário.	E	não	o	contrário.

Cabe	 registrar	 que	 a	 tese	 de	 fundo	 do	Ministro	 Edson	 Fachin	 não	 possui
sustentação	 em	 nenhuma	 teoria	 contemporânea	 (talvez	 apenas	 a	 análise
econômica	de	Richard	Posner	pudesse	estar	a	favor	da	tese	do	Ministro	–	mas,
como	 se	 sabe,	Posner	 não	 tem	muito	 apego	 ao	Direito	 constitucional).	Cito	 as
principais:	 um	 positivista	 exclusivo	 (por	 exemplo,	 Joseph	 Raz)	 rejeitaria
facilmente	 os	 argumentos,	 dizendo	 algo	 como	 “na	 medida	 em	 que	 o	 Direito



reivindica	 autoridade	 moral	 sobre	 os	 demais	 sistemas	 normativos,	 e	 sendo	 as
regras	 razões	 excludentes,	 no	 caso	 concreto	 afastam-se	 quaisquer	 razões
extrajurídicas	 para	 o	 deslinde	 do	 feito”;	 um	 positivista	 inclusivo	 diria	 que	 o
argumento	 produzido	 não	 passa	 pelo	 teste	 das	 fontes	 sociais	 e,	 portanto,	 não
pode	 ser	 incorporado;	 em	 Alexy,	 nem	 falar,	 porque	 até	 mesmo	 isso	 seria
considerado	um	caso	fácil,	previsto	claramente	na	regra	do	art.	283;	nem	mesmo
os	princípios	 seriam	chamados	à	 colação.	Habermas	diria	que	o	STF	estava	 já
desonerado	 de	 fazer	 esse	 tipo	 de	 discurso	 de	 fundamentação
(Begründungsdiskurs)	 e	 Luhmann	 diria	 que	 o	 Sistema	 do	 Direito,	 no	 seu
proceder	autopoiético,	não	encontra	estruturas	suficientes	para	uma	comunicação
que	seja	divergente	àquela	exposta	pelo	art.	5º,	LVII,	da	Constituição	e	pelo	art.
283	do	Código	de	Processo	Penal.	Poderia	 falar	 em	Hart,	Kelsen,	Dworkin.	E
MacCormick,	 para	 quem	 é	 a	 autoridade	 jurídica	 que	 deve	 se	 submeter	 à
racionalidade	jurídica,	e	não	o	contrário.

Pode-se	afirmar	que	todos	diriam	que	somente	no	Direito	brasileiro	é	que	se
permite	interpretações	desse	jaez,	sem	a	reconstrução	da	história	institucional	do
instituto	 da	 presunção	 da	 inocência	 e	 outras	 providencias	 metodológicas.
Somente	 uma	 dogmática	 jurídica	 como	 a	 brasileira	 é	 que	 permite	 que
argumentos	morais,	 políticos	 e	pragmáticos	 sejam	“incorporados”	para	 corrigir
os	“defeitos”	das	leis	e,	pior,	da	própria	Constituição.	Que	teoria	constitucional	é
essa,	 a	 brasileira,	 que	 permite	 que	 a	 própria	 Constituição	 seja	 corrigida	 pelo
judiciário	em	evidente	retrocesso	social?

3.4.	O	Direito	fragilizado	por	argumentos	de	moral	e	de	política
De	tudo	o	que	foi	dito,	parece	estarmos	em	face	de	dois	caminhos:	a)	ou	o

Direito	 normatiza;	 b)	 ou	 é	 simples	 instrumento	 de	 teorias	 políticas	 de	 poder,
circunstância	para	a	qual	as	posturas	realistas	contribuem	sobremodo,	a	ponto	de
alguns	 sustentarem	 que	 a	 colegialidade	 seria	 uma	 virtude,	 bastando	 uma
coerência	 interna	 (ou	 seja:	 importa	 “o	 como”	 e	 não	 “o	 quê”).	 Imagine-se	 um
colegiado	 votando	 coerentemente	 “entre	 si”	 a	 partir	 da	 construção	 de	 um
“consenso”	formado	por	livre	convencimento,	ou	por	“vontade	de	poder”.	Como
se	verdade	fosse	consenso.	Como	se	o	consenso	pudesse	abrir	mão	da	verdade.
Ora,	a	verdade	não	precisa	do	consenso;	mas	esse	precisa	da	verdade,	sob	pena
de	 poder	 ser	 artificial	 e	 valer	 mesmo	 assim.	 Porque	 pode	 ser	 extorquido.	 A
coerência	 deve	 pagar	 um	 altíssimo	 pedágio	 para	 a	 integridade.	 Nisso	 reside	 a
força	normativa	da	Constituição.

Se	o	Direito	é	apenas	uma	teoria	política	de	poder	e	é	o	que	o	Judiciário	diz
que	é,	cada	um	tem	a	sua	teoria.	No	fundo,	estamos	pagando	caro	pelo	fato	de
termos	dado	pouca	importância	ao	Direito,	paradoxalmente	sob	o	pálio	de	uma
Constituição	 normativa	 como	 a	 nossa.	 Direito	 é	 linguagem	 pública.	 Quando
vamos	 ao	 Judiciário,	 não	 perguntamos	 o	 que	 cada	 magistrado	 pensa



pessoalmente	sobre	o	Direito.	Perguntamos	o	que	essa	linguagem	pública	tem	a
nos	dizer,	sob	pena	de	o	Direito	perder	seu	necessário	grau	de	autonomia.	Se	a
moral	 e	 a	 política	 o	 corrigem,	 o	 que	 dele	 resta?	 E	 para	 o	 que	 serve?	 Para
referendar	decisões	morais	e	políticas	previamente	 tomadas?	Mas	então	ele	só,
mesmo,	uma	teoria	política	de	poder.	Ninguém	fala	de	um	lugar	“zero”.

Por	 isso,	a	necessidade	de	uma	crítica	à	dogmática	 jurídica	que	forjou	esse
imaginário	em	que	o	mesmo	tribunal	um	dia	diz	que	o	que	vale	é	a	literalidade
do	texto	constitucional	e,	no	outro,	já	esse	texto	perde	totalmente	o	seu	“valor	de
face”.	Há	mais	de	25	anos	venho	lutando	por	aquilo	que	“salvou”	o	Direito	pós-
bélico:	 a	 transformação	 da	 Constituição	 em	 norma.	 Em	 tantos	 países
democráticos	isso	deu	certo.	Infelizmente,	por	aqui,	o	que	tem	valido	é	a	vontade
de	poder	interpretativo.

3.5.	Desdobramento	 do	 caso	 de	 origem:	 o	 julgamento	 do	 HC
preventivo	152.752

A	questão	envolvendo	a	presunção	da	inocência	voltou	à	pauta	do	STF	por
meio	do	julgamento	do	HC	152.752,	que	foi	impetrado	pelo	Ex-Presidente	Luiz
Inácio	Lula	da	Silva,	no	intuito	de	impedir	a	execução	provisória	da	pena	diante
da	confirmação	de	sua	condenação	pelos	crimes	de	corrupção	passiva	e	lavagem
de	dinheiro	pelo	Tribunal	Regional	Federal	da	4ª	Região	(TRF-4).	O	pedido	foi
analisado	pelo	Plenário	do	Supremo	Tribunal	Federal,	que	denegou	a	ordem	em
votação	majoritária.

O	 Relator,	 Ministro	 Edson	 Fachin,	 proferiu	 seu	 voto	 no	 sentido	 do
indeferimento	 do	 habeas	 corpus	 em	 virtude	 de	 não	 se	 verificar	 “ilegalidade,
abusividade	ou	teratologia	na	decisão	do	Superior	Tribunal	de	Justiça”,	decisão
esta	 que	 aplicou	 ao	 caso	 a	 jurisprudência	 do	 STF	 que	 permite	 a	 execução
provisória	da	pena	após	a	confirmação	da	condenação	em	segunda	instância.

Argumentou,	ainda,	o	Relator	pela	necessidade	de	estabilidade	e	respeito	ao
entendimento	 dos	 tribunais,	 especialmente	 diante	 de	 jurisprudência	 ainda	 não
revisada	 em	 sede	 de	 controle	 concentrado.	Afirmou	 o	Ministro	 Edson	 Fachin,
em	 suma,	 que	 a	 alteração	 do	 posicionamento	 a	 respeito	 da	matéria	 só	 poderia
ocorrer	 na	 ocasião	 do	 julgamento	 de	 mérito	 das	 Ações	 Declaratórias	 de
Constitucionalidade	43	e	44.

O	Ministro	Alexandre	de	Moraes	acompanhou	o	voto	do	Relator,	alegando
que	“não	há	nenhuma	ilegalidade	ou	abuso	de	poder	que	permitiria	a	concessão
do	 habeas	 corpus”,	 uma	 vez	 que	 a	 presunção	 de	 inocência	 é	 uma	 presunção
relativa,	de	modo	que,	desde	a	edição	da	Constituição	Federal	de	1988,	apenas
durante	sete	anos,	entre	2009	e	2016,	o	STF	teve	entendimento	contrário	à	prisão
em	segunda	instância.

O	Ministro	Roberto	Barroso	 também	acompanhou	os	 fundamentos	do	voto
do	 Relator,	 ressaltando	 os	 efeitos	 do	 posicionamento	 adotado	 pelo	 STF	 entre



2009	e	2016	sobre	a	prisão	provisória	que,	segundo	o	Ministro,	gerou	descrédito
do	 sistema	 de	 justiça	 penal	 junto	 à	 sociedade	 e	 motivou	 a	 interposição	 de
recursos	 protelatórios.	 O	 Ministro	 Roberto	 Barroso	 também	 apresentou
estatística	segundo	a	qual	a	reversão	do	resultado	em	favor	do	réu	em	recursos
interpostos	nos	tribunais	superiores	chega	a	pouco	mais	de	1%	do	total,	restando
“ilógico	moldar	o	sistema	com	relação	à	exceção	e	não	à	regra”.

A	Ministra	Rosa	Weber	 também	votou	no	sentido	da	denegação	do	habeas
corpus,	acompanhando	o	Relator,	tendo	em	vista	a	relevância	da	previsibilidade
das	 decisões	 judiciais,	 afirmando	 que	 a	 execução	 provisória	 de	 acórdão	 de
apelação	 não	 compromete	 a	 presunção	 de	 inocência,	 “independentemente	 da
minha	 posição	 pessoal	 quanto	 ao	 ponto	 e	 ressalvado	 meu	 ponto	 de	 vista	 a
respeito,	ainda	que	o	Plenário	seja	o	local	apropriado	para	revisitar	tais	temas”,
defendendo	a	colegialidade.

O	Ministro	 Luiz	 Fux,	 ao	 se	manifestar	 pela	 improcedência	 do	mandamus,
afirmou	que	a	Constituição	não	determina	a	necessidade	de	trânsito	em	julgado
para	que	se	efetive	a	prisão,	e	que	a	interpretação	literal	do	texto	constitucional
provoca	 a	 negativa	 de	 direito	 fundamental	 do	 Estado	 de	 impor	 a	 sua	 ordem
penal.

A	 Ministra	 Cármen	 Lúcia,	 presidente	 do	 STF,	 manteve	 a	 posição
manifestada	em	2009,	ocasião	em	que	mudou	seu	posicionamento	para	afirmar
que	 o	 cumprimento	 da	 pena	 após	 do	 duplo	 grau	 de	 jurisdição	 não	 representa
afronta	 ao	 princípio	 da	 não	 culpabilidade,	 uma	 vez	 que	 não	 impossibilita	 a
garantia	da	ampla	defesa,	e	que,	por	outro	lado,	garante	a	efetividade	do	Direito
Penal.

O	Ministro	Gilmar	Mendes	abriu	divergência	para	se	manifestar	no	sentido
da	concessão	da	ordem	preventiva	de	modo	que	o	eventual	cumprimento	da	pena
contra	o	Ex-Presidente	Lula	ocorresse	apenas	a	partir	do	julgamento	da	matéria
pelo	STJ.	Em	oposição	ao	Relator,	entendeu	o	Ministro	que	a	possibilidade	de
antecipação	do	cumprimento	da	pena	se	restringe	a	poucas	situações,	apontadas
em	seu	voto.	Entre	tais	situações	estariam	os	casos	de	condenações	confirmadas
em	segunda	instância	por	crimes	graves,	diante	da	garantia	da	ordem	pública	ou
aplicação	da	lei	penal.

O	Ministro	Dias	Toffoli,	reiterando	os	fundamentos	do	voto	apresentado	no
julgamento	das	medidas	cautelares	nas	Ações	Diretas	de	Constitucionalidade	43
e	44,	manifestou-se	no	sentido	de	aguardar	o	julgamento	de	recurso	especial	no
STJ.	 Afirmou	 o	 Ministro	 que	 “o	 sistema	 processual	 penal,	 endossado	 pela
jurisprudência	do	STF,	dispõe	de	mecanismos	hábeis	para	obstar	o	uso	abusivo
ou	protelatório	dos	recursos	criminais”.

Também	no	sentido	de	procedência	do	pedido	de	habeas	corpus,	o	voto	do
Ministro	 Ricardo	 Lewandowski	 destacou	 que	 “a	 vida	 e	 a	 liberdade	 não	 se



repõem	 jamais”	 e	que	a	presunção	de	 inocência	 “representa	 a	mais	 importante
salvaguarda	 dos	 cidadãos,	 considerado	 o	 congestionadíssimo	 e	 disfuncional
sistema	 judiciário	 brasileiro”.	 No	 mesmo	 sentido,	 o	 voto	 do	 Ministro	 Marco
Aurélio,	 concluindo	 que	 a	 possibilidade	 de	 cumprimento	 de	 pena	 antes	 do
trânsito	em	julgado	é	medida	precoce,	e	a	garantia	constitucional	da	presunção
de	inocência	não	é	letra	morta.

Por	 fim,	 também	 se	 manifestou	 pela	 procedência	 do	 habeas	 corpus	 o
Ministro	Celso	de	Mello,	argumentando	que	o	julgamento	em	pauta	transcende	a
pessoa	 do	 ex-Presidente	 Lula,	 na	 medida	 em	 que	 discute	 a	 presunção	 de
inocência	como	garantia	 fundamental	assegurada	pela	Constituição	Federal	aos
cidadãos,	 encontrando	 limite	 temporal	 no	 trânsito	 em	 julgado	 de	 sentença
condenatória	que	constitui	limitação	constitucional	ao	poder	de	investigar.

A	 partir	 da	 visão	 panorâmica	 aqui	 apresentada,	 é	 possível	 dizer	 que,	 sob
diversas	 perspectivas,	 houve	 equívocos	 graves	 neste	 julgamento.	 O	 primeiro
deles,	de	fundo	mais	institucional	–	por	assim	dizer	–,	está	presente	no	voto	da
Ministra	 Rosa	 Weber:	 o	 argumento	 da	 colegialidade.	 Ora,	 o	 fato	 de	 que	 o
julgamento	deste	habeas	corpus	estava	sendo	levado	a	plenário	é	a	prova	de	que
se	 tornava	 impossível	 invocar	 colegialidade,	 pois	 quem	 julga	HC	é	 a	 turma,	 o
que	 significa	 que,	 em	 sendo	o	plenário	 afetado	pelo	Ministro	Edson	Fachin,	 o
STF	não	possuía	ainda	um	posicionamento	colegiado	sobre	a	questão.	Em	outras
palavras,	se	o	Tribunal	não	tinha	posição	fixada,	o	HC,	no	plenário,	só	poderia
ser	 apreciado	 depois	 da	 questão	 prejudicial,	 ou	 seja,	 o	 julgamento	 de	 HC	 no
plenário	 só	 poderia	 ocorrer	 se	 já	 tivesse	 sido	 votada	 a	 questão	 constitucional
constante	nas	duas	ADCs.

Como	 se	 pode	 perceber,	 estamos	 diante	 de	 um	 sério	 problema	 técnico	 de
manuseio	 da	 jurisdição	 constitucional:	 o	 deslocamento	 do	 HC	 do	 seu	 juízo
natural	da	turma	para	o	plenário.	Para	além	dessa	decisão	poder	ser	questionada
mediante	ADPF,	há	outros	impactos	decorrentes	da	situação	de	colocar	em	pauta
no	plenário	o	julgamento	de	mérito	do	HC	antes	de	se	dar	a	discussão	sobre	as
teses	 levantadas	nas	ADCs	43	e	44,	como	o	desgaste	 institucional	do	Tribunal.
Vinculado	a	 isso,	 surge	outro	problema,	o	de	 separar	 a	 avaliação	de	mérito	do
HC	da	avaliação	constitucional	da	tese	objeto	das	referidas	ADCs.

Mas	 não	 é	 apenas	 neste	 aspecto	 que	 poderia	 ser	 considerado	 mais
técnico	 que	 a	 decisão	 deste	 HC	 apresenta	 problemas.	 Há	 uma	 incoerência	 no
fundamento	das	 decisões	 dos	ministros.	A	Ministra	Rosa	Weber,	 por	 exemplo,
dias	 antes,	 no	 julgamento	 do	 Recurso	 Especial	 Eleitoral	 12486-
27.2009.6.20.0000/RN,	 em	 face	 do	 pedido	 do	Ministério	 Público	 Eleitoral	 de
prisão	de	acusados,	decidiu	na	via	oposta	do	caso	objeto	de	análise,	afirmando:
“determino	que	se	aguarde	o	encerramento	da	jurisdição	deste	Tribunal	Superior
para	 o	 início	 do	 cumprimento	 das	 penas	 impostas	 aos	 réus”	 (20	 de	março	 de



2018).	 Isso	 significa	 que,	 na	 jurisdição	 eleitoral,	 ela	 submeteu	 a	 execução	 da
decisão	de	segunda	instância	ao	esgotamento	da	instância	especial.	Portanto,	ela
sufragou	a	 tese	 intermediária	defendida	pelos	ministros	Gilmar	Mendes	e	Dias
Toffoli	e	pelo	autor	da	ADC	43.	Ou	seja,	a	Ministra	Rosa	Weber	fez,	no	recurso
eleitoral,	o	oposto	do	que	 fez	no	HC	de	Lula,	com	pouco	mais	de	dez	dias	de
diferença	entre	as	decisões.	O	que	se	verifica	neste	voto	é	justamente	a	quebra	de
preceitos	 fundamentais,	 como	 o	 da	 igualdade,	 na	 medida	 em	 que	 questões
idênticas	foram	tratadas	de	modo	desigual,	o	que	também	poderia	ser	objeto	de
ADPF,	 como	 remédio	 último	 e,	 aqui,	 subsidiário	 (afinal,	 se	 os	 réus	 do	 Rio
Grande	 do	Norte	 poderiam	 aguardar	 em	 liberdade	 até	 o	 julgamento	 final	 pelo
TSE,	por	que,	no	caso	Lula,	o	critério	foi	outro?).

Indo	além,	há	outra	questão	que	gira	em	torno	da	invocada	–	e	equivocada	–
colegialidade:	 o	 fato	 de	 que	 a	Ministra	 faz	 uso	 do	 posicionamento	 de	 Ronald
Dworkin	para	justificar	sua	decisão.	Na	verdade,	quando	afirmou	“decido	assim
pois	é	como	o	Tribunal	disse	que	deve	ser,	embora	bem	saiba	que	o	Tribunal	está
errado”,	 há	 nesta	 frase	 uma	 forte	 contradição	 à	 coerência	 e	 integridade	 de
Dworkin,	 que	 são	 elementos	 centrais	 para	 guiar	 o	 julgador	 no	 esforço	 de
construir	para	o	caso	a	resposta	correta,	isto	é,	coerência	e	integridade	implicam,
na	visão	de	Dworkin,	ver	o	caso	sob	sua	melhor	 luz,	e	não	admitir	que	se	está
julgando	de	“modo	errado”.

Ainda	no	que	diz	respeito	aos	equívocos	de	fundamentação,	outro	problema
que	 entra	 em	 choque	 com	 uma	 teoria	 da	 decisão	 judicial	 construída	 sob
pressupostos	 de	 constitucionalidade	 é	 considerar	 que	 os	 posicionamentos
contrários	 à	 possibilidade	 de	 decretação	 da	 prisão	 após	 esgotados	 os	 recursos
dentro	da	segunda	instância	estariam	assentados	tão	somente	em	uma	espécie	de
princípio	de	presunção	da	“não	culpabilidade”.	E	o	que	torna	o	argumento	ainda
pior	é	o	fato	de	o	art.	283	do	CPP	não	ter	sido	enfrentado.

De	todos	os	argumentos,	os	mais	equivocados	para	denegar	a	ordem	foram
aqueles	que	podem	ser	considerados	de	ocasião.	Em	outros	termos,	muitos	votos
passaram	longe	de	uma	análise	jurídica,	resumindo-se	a	argumentos	de	política,
utilitário-consequen-cialistas.	Talvez	a	impunidade	tenha	sido	a	justificativa	que
mais	tenha	aparecido	com	pretensão	de	fundamento	jurídico,	algo	na	linha	de	dar
efetividade	 ao	 Direito	 Penal.	 O	 grande	 ponto	 é	 perceber	 que	 a	 ideia	 de
efetividade	não	pode	estar	apenas	associada	a	um	critério	punitivista	ou	temporal
(agilidade	processual);	ela	deve	ser	pensada	no	limite	das	garantias	processuais
penais.	 Se	 não	 se	 reconhecer	 isso,	 dá-se	 vida	 à	 efetividade	 penal	 e	 morte	 à
Constituição.

Associado	 a	 isso,	 tem-se	 a	 insistência	 em	 um	 dualismo	metodológico.	No
século	 XIX,	 falava-se	 que	 as	 Constituições	 eram	 folhas	 de	 papel.	 Havia	 uma
realidade	 social	 que	 podia	 substituir	 as	 leis.	 Eram	 outros	 tempos.	 Hoje,	 em



países	como	o	nosso,	uma	visão	da	realidade	social	para	substituir	a	Constituição
é	uma	temeridade.	Por	que?	Porque,	assim,	viramos	uma	espécie	de	democracia
plebiscitária,	e	pior:	um	Judiciário	plebiscitário.	Se	o	anseio	popular	vale	mais
que	a	Constituição,	forma-se	um	paradoxo:	uma	vez	que	se	consiga	demonstrar
esse	tal	de	anseio	popular,	o	Judiciário	passa	a	ser	inútil.

Por	 fim,	há	outro	componente	que	 torna	ainda	mais	complexa	a	questão:	a
confusão	 que	 se	 faz	 entre	 prisão	 preventiva	 ou	 cautelar,	 e	 a	 prisão	 no
cumprimento	de	um	ato	punitivo	do	Estado,	nas	vias	penais.	Parece-me	bastante
óbvio	que	a	Constituição	não	exige	o	trânsito	para	que	se	realize	uma	prisão.	O
réu	 pode,	 sim,	 muito	 bem	 ser	 preso	 em	 caráter	 cautelar,	 se	 isso	 se	 mostrar
necessário	para	manter	a	sanidade	do	ato	processual.	Todavia,	para	que	um	réu
possa	 cumprir	 a	 pena,	 em	decorrência	 de	 um	ato	 ilícito,	 objeto	 de	 ação	penal,
existem	elementos	mais	que	devem	estar	presentes.	Um	elemento	essencial	é	o
da	culpabilidade.	E	a	Constituição	é	clara	ao	exigir	o	trânsito	para	que	se	possa
fazer	presente	o	elemento	de	culpa.	De	novo,	falo	o	óbvio.	Mas	falar	o	óbvio	é
tristemente	necessário	em	tempos	nos	quais	dois	mais	dois	é	cinco,	tempos	nos
quais,	onde	se	lê	“x”,	o	juiz	pode	dizer	que	é	“y”.

Numa	 última	 palavra:	 esses	 casos	 que	 tratam	 de	 presunção	 de	 inocência
envolvem	 um	 compromisso	 judicial,	 não	 apenas	 com	 as	 garantias
constitucionais,	 mas,	 fundamentalmente,	 um	 ônus	 justificativo,	 em	 termos	 de
coerência	 e	 integridade.	 A	 Teoria	 do	 Direito	 não	 pode	 fracassar	 diante	 da
existência	 de	 argumentos	 teleológicos	 e	 que	 repristinam	 dualismos
metodológicos.
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