
“O nosso compromisso 
maior, como eu 
sempre ressalto, 
é com a Lei das Leis, 
a Constituição Federal. 
É com o Direito posto. 
É com a busca de dias 
melhores pelo menos 
para as gerações 
futuras. E a minha 
espontaneidade aí é 
absoluta. Eu costumo 
repetir o que já li: que 
a coragem é a síntese 
de todas as virtudes. 
Não adianta você ser 
virtuoso, se você não 
tem a coragem de 
veicular o que pensa, o 
que imagina que seja o 
ideal para a sociedade.”
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APRESENTAÇÃO

A semente da mudança:

Uma homenagem ao Ministro Marco Aurélio

O magistrado exemplar exerce o seu ofício equilibrando, de um lado, a sensibilidade humana, 
a fim de compreender o sofrimento e as adversidades enfrentadas por seus semelhantes; 
de outro, o desassombro divino, tendo a consciência de que seu objetivo não é o de agradar 
a outrem, mas, sim, o de trazer pacificação social por meio da resolução de litígios do modo 
mais justo possível.

Nesse sentido, o verdadeiro juiz deve ser capaz de ouvir as partes e seus colegas de forma 
cortês; responder a eles com inteligência; considerar os fatos e os argumentos com sobriedade; 
e, ao fim, decidir com imparcialidade olímpica.1

Deveras, essa tarefa não é nada simples. Porém, quem integra as fileiras da magistratura e 
tem a honra de vestir uma toga não pode preencher sua rotina com lamentações. Caso eu 
fosse confrontado com o questionamento de como seria possível se tornar esse magistrado 
exemplar, confesso que não hesitaria em sugerir: inspire-se em nosso Ministro decano, Marco 
Aurélio Mendes de Farias Mello.

Afinal, a sua liderança firme não lhe permite viver de retóricas. O Ministro Marco Aurélio 
cumpre à risca a sua palavra no sentido de que “o juiz vocacionado, o qual entende a judicatura 
como algo pessoal, trabalha vinte e quatro horas por dia, sábados, domingos e feriados; e o 
faz prazerosamente”.

1  Cf. Four things belong to a judge: to hear courteously; to answer wisely; to consider soberly; and to decide impartially (DAVID, Steven H. Four Things: 
Socrates and the Indiana Judiciary. Indiana Law Review, v. 46, n. 4, p. 871-879, 2013, p. 871, nota de rodapé n. 1). A frase é usualmente atribuída 
ao filósofo grego Sócrates, apesar de a efetiva autoria original ser desconhecida. 



Trata-se de “juiz à moda antiga”, o qual não delega a atividade judicante a quem quer que seja. 
Não poderia ser diferente. Antes mesmo de abrilhantar o Supremo Tribunal Federal, o Ministro 
Marco Aurélio exerceu a magistratura em outras duas oportunidades: no período de 1978 a 
1981, quando foi Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, após anterior 
e profícua atuação no Ministério Público do Trabalho perante a Justiça do Trabalho da 1ª 
Região (1975-1978); e de 1981 a 1990, quando foi Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.

Por sua vez, ao longo dos 31 anos que honrosamente ocupou assento neste Supremo Tribunal 
Federal, o Ministro homenageado demonstrou ciência e consciência constitucionais, uma vez 
que devotou sua vida à tarefa sublime e edificante de servir aos seus semelhantes, com leveza 
e humanidade, sem, contudo, perder a coragem e o espírito público.

Leveza e humanidade porque – como o homenageado gosta de expressamente enunciar – “não 
julga papéis; julga destinos”. Portanto, a sua atuação na magistratura bem retrata que uma 
formação jurídica humanista, com atenção especial às situações de vulnerabilidade social, 
não leva o julgador a se mover por paixões, e sim pela razão.

Noutras palavras, é preciso a coragem de desafiar o consenso, qualidade marcante do Ministro 
decano. A trajetória judicante do homenageado, portanto, nos ensina que a responsabilidade 
do juiz está ligada à sua própria consciência e à vida daqueles que julga, e não ao senso comum 
ou à opinião defendida por maiorias ocasionais. Valendo-me das expressões do homenageado, 
o juiz deve julgar com “desassombro maior” e observando a “organicidade do Direito”.

De modo bem-humorado, costumo dizer que a ilustração mais clara de sua independência 
e imparcialidade judiciais pode ser bem representada pelo Recurso Extraordinário 881.864, 
cujo voto, acompanhado pela maioria da Primeira Turma, demonstrou sua capacidade ímpar 
de deixar paixões à parte.

Quando sorteado relator dessa ação judicial, interposta pelo Clube de Regatas do Flamengo, 
entendeu que a decisão judicial a qual conferiu o título do Campeonato Brasileiro de 1987 ao 



Sport Club do Recife havia transitado em julgado e não poderia mais ser alterada por uma 
resolução da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em nome do princípio da segurança 
jurídica. Não preciso ressaltar a paixão que o Ministro homenageado tem pelo time rubro-negro 
carioca, tal qual a minha pelo Fluminense Football Club. Basta recordarmos a sessão plenária 
de 20-8-2020, quando o celular do homenageado tocou e fomos surpreendidos pelo hino do 
Flamengo, para a felicidade do Ministro Roberto Barroso com o acontecimento.

Mesmo na presença de “tempos estranhos”, de “crises agudas” ou de “quadras alvissareiras”, 
o Ministro decano sempre carregou consigo o mote segundo o qual “processo não tem capa, 
tem conteúdo” e a premissa de que a jurisdição constitucional “não está voltada a relações 
públicas”, mas à defesa intransigente do texto da Constituição Federal.

Por conseguinte, sendo o Ministro Marco Aurélio a personificação do arquétipo de juiz consti-
tucional, foi uma tarefa verdadeiramente homérica selecionar apenas 31 decisões marcantes 
de sua lavra no Supremo Tribunal Federal. Entretanto, para realizar esse difícil recorte, fixei a 
seguinte premissa: a trajetória de nosso Ministro decano somente pode ser entendida como 
uma semente da mudança na Suprema Corte brasileira.

De um lado, sua gestão à frente do Tribunal (2001-2003) consolidou a TV Justiça, canal 
de televisão que conferiu maior transparência ao Sistema de Justiça brasileiro, cuja lei de 
criação foi sancionada pelo próprio Ministro durante o seu exercício interino da Presidência 
da República. De outro lado, apesar de profundo adepto das balizas estritas do regimento 
interno e devoto das liturgias do cargo, o Ministro decano proferiu decisões à frente de 
seu tempo, as quais direcionaram o STF para uma posição institucional de vanguarda na 
história brasileira.

No campo de deliberação colegiada, diverge com bom humor e “pureza d’alma”. O dissenso é 
um dos pilares de qualquer regime democrático. Por isso, o Ministro Marco Aurélio vota com 
coragem e não tem medo de ficar vencido, pois sabe que a divergência pode ser a semente 
da mudança. Não olha a capa de processos, julga de acordo com sua ciência e consciência.



Com efeito, o Ministro Marco Aurélio tem a grandeza de alterar suas concepções, quando 
convencido pelos argumentos trazidos pelas partes, bem como a coragem de divergir do senso 
comum e da opinião majoritária.

No decorrer desta apresentação, fiz questão de enaltecer o Ministro Marco Aurélio como a 
figura do magistrado exemplar. Entretanto, sua atuação profissional de excelência decorre 
da criação primorosa que obteve do Dr. Plínio Affonso de Farias Mello e da D. Eunice Mendes 
de Farias Mello.

Não é somente excelente juiz e filho, como também um ótimo marido, pai e avô. Em conjunto 
com a Desembargadora Sandra De Santis Mendes de Farias Mello, do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), estabeleceu uma bela família composta pelos 
filhos Letícia, Renata, Cristiana e Eduardo Affonso, bem como pelos netos João Pedro, Rafaela, 
Luisa e Laura.

Como todo bom homem público, fez questão de compartilhar seu conhecimento enciclopédico 
no magistério superior, fruto de sua sólida formação acadêmica. Bacharel em Ciências Jurídicas 
e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
instituição na qual também cursou o Mestrado em Direito Privado, lecionou em prestigiosas 
instituições de ensino superior, como a Universidade de Brasília (UnB) e o Centro Universitário 
de Brasília (UniCEUB).

Além de participar de uma série de bancas de concurso público e de ser conferencista 
internacional, o Ministro decano ainda nos presenteia com legado acadêmico de obras de 
relevância nacional. A título de ilustração, destaco o livro Coletânea de Pareceres Jurídicos, 
elaborado ainda quando o Ministro era membro do Parquet do Trabalho em 1977, o artigo “O 
Estado Democrático de Direito e as Minorias” (2004), publicado na Revista Trimestral de Direito 
Público, no qual deixa suas concepções a respeito do papel contramajoritário deste Tribunal, 
bem como o livro Vencedor e Vencido (2006), publicado pela prestigiosa editora Forense.



Rubem Alves nos ensina que “a saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar”. 
Querido Ministro decano, sentiremos grande falta da sua companhia leve nas sessões da 
Primeira Turma às terças-feiras, bem como de seus ensinamentos precisos de magistrado 
experiente durante o convívio nas sessões plenárias às quartas e quintas-feiras.

Deveras, somos passageiros nas funções que ocupamos no serviço público. Entretanto, os feitos 
em prol do fortalecimento das instituições e em benefício da sociedade não conhecem tempo 
nem espaço: permanecem atemporais e universais. Como pequeno gesto de agradecimento 
às incansáveis manhãs, tardes e noites dedicadas a esta Corte, sua segunda casa durante 31 
anos, a presente obra pretende imortalizar a trajetória impecável de Vossa Excelência como 
Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Meu conterrâneo e amigo de longa data, Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, ombrear as 
fileiras do Supremo Tribunal Federal com Vossa Excelência foi uma das maiores honras que 
pude viver. Sua presença marcou a história do STF, e suas contribuições para a vida pública 
brasileira foram fundamentais para o próprio processo de redemocratização no Brasil.  

Muito obrigado por tudo!

Ministro Luiz Fux
Presidente do Supremo Tribunal Federal
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1 MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
2.348 – DISTRITO FEDERAL

Preservação constitucional de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. 
[ADI 2.348 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 7-11-2003.] 

Inteiro teor do acórdão
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Relator: Ministro Marco Aurélio
Requerente: Governador do Estado do Amazonas
Advogado: PGE-AM – Jorge Henrique de Freitas Pinho
Advogado: Ives Gandra da Silva Martins
Requerido: Presidente da República 

EMENTA: ZONA FRANCA DE MANAUS – PRESERVAÇÃO CONSTITUCIONAL. Configuram-se 
a relevância e o risco de manter-se com plena eficácia o diploma atacado se este, por via 
direta ou indireta, implica a mitigação da norma inserta no artigo 40 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Carta de 1988:

Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, 
de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da 
promulgação da Constituição. 

Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que disciplinaram 
ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de Manaus. 

Suspensão de dispositivos da Medida Provisória nº 2.037-24, de novembro de 2000.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Em um ponto, há coincidência entre 
o texto da inicial e as informações. Em 1991, foi editada a Lei nº 8.191, prevendo a isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados no tocante a equipamentos, máquinas, aparelhos 
e instrumentos novos, inclusive de automação industrial e de processamento de dados, 
importados ou de fabricação nacional, bem como respectivos acessórios, sobressalentes e 
ferramentas, até 31 de março de 1993. Deixou-se ao Poder Executivo, ouvida a Comissão 
Empresarial de Competitividade, a relação, por decreto, dos bens enquadráveis no dispositivo 
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legal, prevendo a própria lei a utilização do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados 
referente a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, empregados 
na industrialização dos bens mencionados no artigo 1º. Então, há de concluir-se que os 
representantes do povo – os Deputados Federais – e os representantes dos Estados – os 
Senadores – assentaram, em um primeiro passo, formalizado em 11 de junho de 1991, que o 
espaço de tempo até 31 de março de 1993 seria suficiente ao estímulo a investimentos na 
área, deixando o Estado, em contrapartida e mediante essa espécie de renúncia fiscal, de 
contar com substancial receita. A seguir, passados apenas quatro meses, aspecto que bem 
demonstra a possibilidade de pronta disciplina da matéria mediante lei no sentido formal 
e material, veio à balha o Diploma nº 8.248, ou seja, em 23 de outubro de 1991. Então, 
elasteceu-se o prazo de vigência do benefício e aí a projeção ocorreu considerado o período de 
sete anos, a partir de 29 de outubro de 1992. Fez-se inserir preceito prevendo a necessidade 
de observarem-se “níveis de valor agregado local compatíveis com as características de cada 
produto”. Eis como ficou previsto o benefício:

Art. 4º Para as empresas que cumprirem as exigências para o gozo de benefícios definidos nesta 
Lei, e, somente para os bens de informática e automação fabricados no País, com níveis de valor 
agregado local compatíveis com as características de cada produto, serão estendidos pelo prazo 
de sete anos, a partir de 29 de outubro de 1992, os benefícios de que trata a Lei nº 8.191, de 11 
de junho de 1991.

Entrementes, como tudo que é provisório no Brasil tende a tornar-se definitivo, veio a ser 
encaminhado, praticamente ao término do período fixado, ou seja, em 27 de setembro de 
1999 – a nove dias do termo final da isenção –, projeto de lei objetivando alcançar prorrogação, 
prevendo-se aí não mais sete anos, mas catorze anos, no que consignado, como termo final, 
o ano de 2013, isto é, justamente aquele eleito pelo Constituinte de 1988 para o término 
da Zona Franca de Manaus, consideradas as características de área livre de comércio, 
de exportação e importação e de incentivos fiscais. Conforme ressaltado na inicial e não 
refutado nas informações, deixou-se de colar a esse projeto o regime de urgência, quando, 
então, dar-se-ia tramitação célere, ante o disposto no artigo 64, §§ 1º e 2º, da Constituição 
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Federal. Em síntese, neste primeiro passo, conclui-se, diante da circunstância de não haver 
sido solicitado o regime de urgência pelo Chefe do Poder Executivo federal, que a matéria 
poderia vir a ser disciplinada na vala comum, sendo de pressupor-se que não foi tida como 
indispensável a imediata disciplina. Afinal, presume-se, ante o princípio da razoabilidade, 
o que normalmente ocorre. Visse o Chefe do Poder Executivo a necessidade de a regência 
fazer-se com celeridade, teria acionado o instrumental próprio, teria colado ao projeto que 
encaminhara a urgência prevista no texto constitucional. Não o fez.

Por que assim se procedeu? A resposta mostrou-se com imediatidade ímpar. No mês do 
término do benefício, considerados os sete anos previstos na Lei nº 8.248/91, fez-se inserir, 
em verdadeira carona, na Medida Provisória nº 1.058, na décima edição, preceito prorrogando 
o incentivo e, a partir daí, sucessivamente estando, nos dias de hoje, inserida a matéria na 
Medida Provisória nº 2.037, na vigésima quarta edição, configurado embaralhamento que 
causa pandemônio para os que precisam perceber o Direito, surgindo conflitos nefastos à paz 
social e inúmeras ações a emperrarem a falida máquina judiciária. Examinem-se as causas 
de pedir contidas na inicial e outras que possam surgir das discussões.

O tabu, o dogma sacrossanto de que foi revestido o exame dos predicados “relevância” e 
“urgência”, previstos no artigo 62, não mais existe. Por ter-se o envolvimento de requisitos 
constitucionais e estar a Carta da República, como um grande todo, submetida à guarda do 
Supremo Tribunal Federal, o Plenário vem admitindo a possibilidade do crivo jurisdicional. 
Essa visão é harmônica não só com a atividade precípua da Corte – de guarda da Constituição 
Federal (cabeça do artigo 102) –, como também com o Estado Democrático de Direito, avesso 
à consagração de poder absoluto. Ora, conforme salientado na inicial, o próprio Executivo 
sinalizou no sentido da falta de urgência na disciplina da matéria, afastando, assim, a 
possibilidade de vir a acionar a regra a ser tomada como excepcional, no que importa em 
mesclagem de atividades de Poderes diversos, a do artigo 62 da Constituição Federal. Fê-lo 
porque a relevância e a urgência nele reclamadas têm potencialidade maior, haja vista a previsão 
de que, em estando o Congresso Nacional em recesso, uma vez ocorrida edição de medida 
provisória, dar-se-á a convocação para reunir-se em Brasília, dentro de cinco dias. A previsão 
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somente é repetida na Carta da República relativamente a fato também excepcional, ou seja, 
o estado de defesa – § 5º do artigo 136. Ora, o termo final do benefício fez-se estampado no 
artigo 4º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. Como assinalado na inicial, o Executivo 
contou com longo período para o encaminhamento de projeto que dilatasse o prazo fixado, e 
aí, porque não se tratava de matéria urgente, veio a fazê-lo ao término, sem acionar o regime 
de urgência. Veja-se bem o quadro revelador de verdadeiro paradoxo:

a) a Lei nº 8.191, que, inicialmente, previu prazo de cerca de dois anos para a vigência da 
isenção, foi alterada pelo Poder Legislativo quatro meses após, chegando-se aos sete 
anos. Atentou-se para o critério da antecedência, tudo levando a crer que não se quis 
enfrentar a demora na tramitação do novo projeto, aliás, apreciado com diligência me-
recedora de elogio. Em vigor a Lei nº 8.248/91 e, portanto, no transcurso dos sete anos 
nela previstos, em momento algum, imaginou-se necessário o aumento da dilação;

b) o encaminhamento do projeto para estender-se a isenção, lançando-a até 2013, não mere-
ceu a solicitação de urgência, deixando-se de acionar o preceito da Constituição que a prevê;

c) contrariando o contido nos dois itens anteriores, inseriu-se, em medida provisória que 
já vinha sendo reeditada e versando sobre matérias diversas, a prorrogação. O desprezo 
à norma do artigo 62 da Constituição, à excepcionalidade desse instrumental que é a 
medida provisória, faz-se patente. Não fora isto, dois outros dados surgem. O primeiro 
está ligado à falta de razoabilidade de incluir-se, em medida provisória que vem sendo 
reeditada no trato de outras matérias, tema novo. O segundo diz respeito à erronia das 
reedições, uma vez que prevalece o bom vernáculo do artigo 62 da Constituição Federal, 
a premissa de que inexistem, muito menos na Lei Maior, disposições inúteis, como passa 
a ser a alusiva ao prazo de caducidade de trinta dias, ao admitir-se, sem qualquer limite 
temporal e, portanto, quantitativo, reedições sucessivas de instrumento que perdera a 
validade, lançando-se cláusula que, a todos os ângulos, discrepa do texto constitucional, 
ou seja, de convalidação dos efeitos do anterior, como se, ao contrário do que dispõe o 
parágrafo único do artigo 62 da Constituição Federal, pudesse o Executivo substituir-se 



[ 18 ] [ Sumário ]

ao Congresso Nacional na disciplina das relações jurídicas resultantes da medida pro-
visória caduca. Acresce, ademais, o descompasso entre o instrumental, a medida provi-
sória, porquanto editada para viger por período de trinta dias, e o tema tratado – o de 
isenção. Este não se coaduna, no que almeja o estímulo, na espécie, à implantação de in-
dústrias, a investimentos, com a incerteza decorrente da regulamentação precária e efê-
mera da matéria, com a latente possibilidade de inversão do quadro. Esses dois aspectos 
não podem passar despercebidos ao Plenário. Vem a calhar o que proclamado pelos 
Ministros Celso de Mello e Sepúlveda Pertence, quando da apreciação das Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade por eles relatadas – a de nº 293.7/600 e a de nº 1.753.2/600. 
Ressaltou o Ministro Celso de Mello:

O que justifica a edição de medidas provisórias é a existência de um estado de necessidade que 
impõe ao Poder Executivo a adoção imediata de providências de caráter legislativo, inalcançáveis 
segundo as regras ordinárias de legiferação, em face do próprio periculum in mora que certamente 
decorreria do atraso na concretização da prestação legislativa.

E, então, quanto à denominada sindicabilidade relativa às medidas provisórias, aduziu:

A outorga constitucional, ao Presidente da República, desse poder de cautela, representa um 
meio juridicamente idôneo e apto a impedir, na esfera das atividades normativas estatais, a 
consumação do periculum in mora e a tornar possível, em consequência, a útil e eficaz prestação 
legislativa pelo Estado. O que legitima o Chefe do Executivo da União a antecipar-se, cautelarmente, 
ao processo legislativo ordinário, editando as medidas provisórias pertinentes é, pois, o fundado 
receio, por ele exteriorizado, de que o retardamento da prestação legislativa cause grave lesão, 
de difícil reparação ao interesse público.

É inquestionável que as medidas provisórias traduzem, no plano da organização do Estado e na 
esfera das relações institucionais entre os Poderes Executivo e Legislativo um instrumento de 
uso excepcional. A emanação desses atos, pelo Presidente da República, configura, em função 
da natureza mesma de que se revestem, momentânea derrogação ao princípio constitucional da 



[ 19 ] [ Sumário ]

separação de poderes (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 293.7/600, Relator Ministro Celso 
de Mello, Diário da Justiça de 16 de abril de 1993, Ementário 1.699.1).

Por sua vez, o Ministro Sepúlveda Pertence sensibilizou a Corte para a necessidade de 
examinar-se os pressupostos de relevância e urgência, consignando em voto:

O caso faz retornar à mesa do Tribunal a questão de sindicabilidade jurisdicional da concorrência 
dos pressupostos de relevância e urgência para edição de medida provisória. Jamais lhes conferiu 
a Corte a carta de total imunidade à jurisdição; pelo contrário, desde a primeira vez – malgrado 
lhes reconhecendo o inegável coeficiente de discricionariedade – o Tribunal advertiu – invocando 
Biscaretti Di Ruffia – a possibilidade de controlar o abuso de poder e no ponto se manifestar-se 
(ADIMC 162, 14.12.89, Relator Ministro Moreira Alves e também in ADIMC 1.130, 21.9.94, Relator 
Ministro Carlos Velloso, Lei 196/69), fácil compreender no entanto que se cuide de reserva para 
hipóteses excepcionalíssimas (CF, Relator Ministro Moreira Alves, ADI 1.130, 10.8.95, Rezek) – o 
que explica – malgrado a existência de votos vencidos em casos diversos (v. g. Ministros Celso 
de Mello, Néri da Silveira e Sepúlveda Pertence, na ADI 1.576, de 16.4.97, Relator Ministro Marco 
Aurélio) – jamais haja o Plenário admitido a relevância das arguições a propósito suscitadas. Sem 
desafiar essa tendência auto restritiva do Tribunal – que é de louvar – não tenho dúvida de que 
na espécie a afirmação da urgência à edição da medida provisória questionada raia pela irrisão 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.753.2, Relator Ministro Sepúlveda Pertence).

Evoca o Requerente, além da falta da urgência, bem como da relevância, relativamente ao 
artigo 32 da Medida Provisória nº 2.037-24, as normas dos artigos 150, § 3º, e 167, inciso I, 
§ 6º, da Constituição Federal. O primeiro dispositivo é explícito:

§ 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido 
mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias 
acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no 
art. 155, § 2º, XII, g.
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Aponta-se que a medida provisória, tal como editada, não atende à especificidade que Misabel 
Abreu Machado Derzi entendeu como inibição a formas indeterminadas ou delegadas de 
favores fiscais:

As exonerações ou vêm previstas em lei específica que as regule exclusivamente ou em lei tributária, 
disciplinadora do correspondente tributo que o favor legal exclui (em Direito Tributário Brasileiro, 
de Aliomar Baleeiro, 11ª edição, Forense, página 631).

Conforme já consignado, lançou-se mão, na espécie, de embaralhamento impróprio à certeza 
que qualquer norma visa a alcançar. Fez-se inserir a isenção em medida provisória que já vinha 
sendo reeditada, ou seja, a de nº 1.858, de 27 de outubro de 1999, transportando-se o trecho 
para a de nº 2.113-4, de 30 de dezembro de 1999, e, já agora, está-se na de nº 2.027/24, a 
versar sobre normatização das contribuições para a seguridade social – COFINS –, para os 
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS e 
PASEP – e do imposto sobre a renda. Assim, surge relevante a articulação sobre a falta de 
especificidade do diploma. Se o tema não pode ser tratado em conjunto com outras matérias 
em lei no sentido formal e material, o que se dirá relativamente à medida provisória, isso sem 
considerar-se o fato de ter-se em mira a conversão em lei. O § 6º do artigo 150 da Constituição 
Federal talvez mesmo tenha inspirado o legislador complementar na elaboração do diploma 
previsto no parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. A Lei Complementar 
nº 95/98, ao dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, impõe 
a necessidade de homenagear-se o racional, o razoável, tomando-se cada diploma como 
regedor de matéria única:

Art. 7º. O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, 
observados os seguintes princípios:

I – excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto;

II – a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, 
pertinência ou conexão;
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III – o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o 
conhecimento técnico ou científico da área respectiva;

IV – o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente 
se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.

Em relação aos artigos 167 e 165, § 6º, da Constituição Federal, também surge a relevância. 
Pelo inciso I do primeiro artigo, está vedado o início de programa ou projetos não incluídos na lei 
orçamentária anual. Aliás, a necessidade de ter-se a previsão do benefício em lei orçamentária 
bem evidencia a impertinência da via utilizada, que é a da medida provisória. Lei orçamentária 
e medida provisória são instrumentos incompatíveis. O enfoque é robustecido pelo § 6º do 
artigo 165. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado 
do efeito, sobre as receitas e despesas, de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios 
de natureza financeira, tributária e creditícia. Como proceder à conciliação, sem abandono do 
princípio da razoabilidade, da regência da isenção mediante medida provisória com o caráter 
definitivo da lei orçamentária? Nem mesmo passe de mágica é capaz de lograr tal resultado.

Tem-se, também, o abandono das balizas do artigo 218, § 4º, da Constituição Federal. Lei de 
apoio ou estímulo às empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao 
País fica condicionada à política de formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos 
e de remuneração asseguradora, ao empregado, de participação nos ganhos econômicos 
resultantes da produtividade do trabalho desenvolvido. No caso, a medida provisória em 
exame não contém qualquer dispositivo que possa merecer enquadramento na imposição 
constitucional.

No particular, atente-se para as observações de Marco Aurélio Greco em parecer elaborado a 
pedido do representante processual da Requerente, professor Ives Gandra da Silva Martins:

Conceder incentivo fiscal setorial não é ato de liberdade (aliás, seria incompatível com a gestão 
da coisa pública).
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Conceder incentivo fiscal deve ser atitude inserida num contexto em que se busca introduzir a 
conduta de alguém (no caso, empresas), em função de certa finalidade acolhida constitucionalmente 
como um valor juridicamente protegido.

Esta exigência denota grande sabedoria, pois é notório que muitas vezes, no setor de tec-
nologia, há imensa desproporção entre o salário pago ao empregado e o eventual benefício 
econômico que a empresa poderá obter com o produto da criatividade de seu quadro de 
funcionários.

Daí prever a Constituição que os incentivos a esse setor só podem ser dados se for exigida 
das empresas a concessão de participação nos respectivos ganhos econômicos.

Incentive-se não meramente quem atua no setor; incentive-se quem atua e assegura tal 
participação aos empregados.

Portanto, a constitucionalidade de uma lei que conceda incentivos ao setor de tecnologia, 
além de outros critérios, será aferida pela necessária previsão da condição prevista na parte 
final do par. 4 do art. 218 da CF/88.

Nem se diga que esta “participação nos ganhos econômicos” assegurada aos empregados, é a 
mesma prevista no artigo 7º, XI da CF (participação nos lucros).

Com efeito, esta última tem caráter geral e corresponde a direito do trabalhador independente 
do setor econômico em que atue a respectiva empresa. Para esta, basta ser empregado para 
enquadrar-se na previsão.

Diversa é a hipótese da participação contemplada no par. 4 do artigo 218, pois esta exigência 
só alcança empresas:

(a) do setor de tecnologia e

(b) que usufruam incentivos governamentais.

Ou seja, a participação prevista no par. 4 do artigo 218 é algo a mais que a Constituição 
exige seja assegurado aos empregados. Além da participação aplicável à generalidade dos 
empregados, exige-se esta, de caráter especial.
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A vista do exposto, lei que conceda incentivos fiscais ao setor de tecnologia somente será 
constitucional se além de outras exigências, contemplar a participação dos empregados 
nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do seu trabalho.

Lei que não preveja tal participação estará concedendo incentivo fora do âmbito constitucional 
de competência definido e, por esta razão, padecerá de inconstitucionalidade.

Ainda sob o ângulo formal, nota-se a sucessividade de medidas, intercaladas com certa lei de 
conversão. A Medida Provisória nº 1.858-10 foi a primeira da série prorrogando os incentivos 
versados na Lei nº 8.248/91, e isso ocorreu até 28 de novembro de 1999. A versão nº 11 
elasteceu este prazo até 27 de dezembro de 1999. Em 14 de dezembro de 1999, bem antes de 
aproximar-se o fim do benefício, veio à balha a Medida Provisória nº 1.991, em sua 12ª edição, 
dispondo sobre a prorrogação do benefício até 31 de dezembro de 1999, ou seja, somou-se 
mais quatro dias ao prazo estabelecido na Medida Provisória nº 1.858-12. Seguiu-se a Medida 
Provisória nº 2.013-4, de 30 de dezembro de 1999, ampliando, mediante o artigo 10, o prazo 
de vigência do benefício até 1º de março de 2000. Pois bem, essa medida provisória foi 
convertida na Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000, passando-se, assim, a ter, no tocante 
à prorrogação do benefício previsto em 1991, preceito com o seguinte teor:

Art. 10 Fica prorrogado, até 1º de março de 2000 o prazo de que trata o artigo 4º da Lei 8.248 
de 23 de outubro de 1991.

O artigo subsequente convalidou atos praticados com base na Medida Provisória nº 2.005-3, 
de 14 de dezembro de 1999, nada prevendo a respeito das medidas provisórias pretéritas, 
que dispuseram sobre o benefício. Vale dizer, após sucessivos atos estampados em medidas 
provisórias, o Congresso veio a apreciar o tema, e o fez limitando o benefício a 1º de março 
de 2000. A partir de então, considerada, pelo menos, a sessão legislativa do ano em que 
realizada a convocação extraordinária que desaguou na citada lei, não havia campo propício 
à edição de novas medidas provisórias, olvidando-se a explícita manifestação não só do Poder 
Executivo, considerada a última medida publicada, no que versou o termo final 1º de março 
de 2000, como também a do Congresso Nacional. Todavia, aí, fez-se inserir, na 14ª versão 
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da Medida Provisória nº 1.991, de 11 de fevereiro de 2000, isto é, em instrumento editado 
quinze dias após a conversão verificada, dispositivo dilatando, até 31 de maio de 2000, o prazo 
assinalado no artigo 4º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. Com isso, repita-se, foi 
colocada em plano secundário a manifestação dos representantes do povo – os Deputados 
Federais – e dos representantes dos Estados – os Senadores –, revelada na Lei nº 9.959, de 
27 de janeiro de 2000. Mais do que isso, escancarou-se que o objetivo perseguido não seria 
aquele assentado na medida provisória imediatamente anterior à lei de conversão – a Medida 
Provisória nº 2.013.4 –, mas o alargamento do prazo do benefício, de maneira indeterminada. 
Surge, com manifesta propriedade, a colocação feita por Marco Aurélio Greco, no parecer já 
referido:

(...) caso se adote uma interpretação que procure proteger a validade das normas editadas, no 
sentido de entender que as MP’s expedidas em 1999 não configuraram abuso do poder de legislar, 
pois tratava-se de situação verdadeiramente urgente, consistente na necessidade de assegurar 
a continuidade dos incentivos, tanto assim que as reedições em 1999 se deram dentro de prazo 
compatível com o de aprovação de um projeto de lei em regime de urgência (urgência objetiva à 
luz do processo legislativo previsto na CF/88) e que este lapso temporal estaria atendido, pois 
entre 29 de outubro (término dos incentivos) e a Lei n. 9.959/00, cuja eficácia está atrelada a 
1º de janeiro de 2000, transcorreram pouco mais de 60 dias, o que é compatível com o prazo 
previsto nos §§ do artigo 64 da CF/88, esta interpretação só teria aplicação até o advento 
da Lei n. 9.959/00, pois, depois desta, nada mais justifica a edição de MP’s nesta matéria, 
pois ela já foi apreciada inequivocamente.

Realmente, a Lei n. 9.959/00 é fruto da reunião de manifestações de vontade dos Poderes 
Executivo e Legislativo e veicula concessão de incentivos fiscais setoriais por prazo certo (1º de 
janeiro a 1º de março de 2000).

As MP’s editadas posteriormente correspondem ao exercício do poder de legislar em sentido 
exatamente contrário ao que o próprio Poder Executivo quis.

Lembre-se que a Lei n. 9.959/00 é lei de conversão da MP 2.013-4! Corresponde à exata mani-
festação de vontade do Poder Executivo em termos de concessão de incentivos setoriais (prazo 
determinado a encerrar-se em 1º de março de 2000).
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Depois da Lei, o Poder Executivo está exercendo seu poder de legislar em sentido contrário ao que 
ele mesmo previu. Não quer mais que o incentivo vigore a prazo certo até março de 2000, mas 
sim que ele vigore até 31 de maio, 31 de agosto, 30 de novembro e sabe-se lá que outra data virá 
a ser prevista. O Poder Executivo está indo contra a própria decisão e nemo venire potest contra 
factum proprium.

Convertida a MP 2.013-4 pela Lei n. 9.959/00, aquela matéria resultou examinada por ambos 
os Poderes que deliberaram no sentido ali contido.

Ainda que se admita que, antes da Lei n. 9.959/00, havia um poder de o Executivo legislar pro-
visoriamente, pois inexistia um pronunciamento formal e atual do Legislativo a respeito, com o 
advento da citada Lei houve inequívoca manifestação daquele Poder. Exercido o poder de legislar, 
em relação à matéria determinada, esgotou-se o poder naquele âmbito específico. Operou-se 
um efeito que poderia ser denominado de preclusivo do exercício do poder de o Executivo legislar 
unilateral e provisoriamente naquela matéria específica.

Preclusão aqui entendida não no sentido singelo de uma categoria meramente processual, mas no 
sentido de um efeito que atinge situação jurídica consistente num poder excepcional, quando este 
é efetivamente exercido em determinada direção e que faz com que o poder resulte esgotado!

Não se nega que podem ser editadas e reeditadas Medidas Provisórias, mas o que se afirma é 
que a concessão de incentivos fiscais setoriais tem caráter excepcional, pois implica tratamento 
favorecido a um setor diferentemente dos demais, razão pela qual só cabe em situações muito 
especiais.

Em suma, MP’s editadas após a Lei n. 9.959/00 configuram hipótese de desfazimento unilateral 
do que os Poderes Legislativo e Executivo fizeram em conjunto. Daí o abuso do poder de legislar 
cometido pelo Poder Executivo após a referida Lei. A decisão de ambos foi, exclusivamente, de 
conceder incentivos setoriais por um período restrito (1º de janeiro a 1º de março de 2000) e isto 
já foi dado às empresas do setor.

Utilizar a figura das MP’s para outorgar tais incentivos após o prazo estipulado pelo próprio 
Poder Executivo e confirmado pelo Poder Legislativo, com isto, substituindo-se ao Legislativo na 
deliberação conjunta sobre a matéria, é cometer abuso do poder de legislar que cabe ao Poder 
Judiciário coibir, em defesa da Constituição Federal e do ordenamento jurídico nacional como 
um todo.
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O quadro causa grande perplexidade, presente o pormenor de as informações haverem 
silenciado sobre a Lei de Conversão nº 9.959/00. A medida provisória que se seguiu em 11 
de fevereiro de 2000, cogitando da prorrogação do benefício versado na Lei nº 8.248, de 
23 de outubro de 1991, como se não tivesse havido deliberação do Congresso Nacional, 
ganhou ares de veto ativo, afastando, a um só tempo, do cenário jurídico, a lei de conversão e 
dispondo sobre a projeção, por mais quatro meses, da eficácia de lei de há muito suplantada. 
Admitir-se o procedimento implica menosprezo à organicidade do processo legislativo, tal como 
disciplinado na Carta da República. Resulta na colocação em plano secundário do exercício de 
crivo pelo Congresso Nacional quanto a certa medida provisória, tornando o pronunciamento 
letra morta. Aqui está um caso emblemático de abuso do poder de baixar medida provisória, 
desviando-se o instrumental da finalidade que lhe é própria, ou seja, de atender a situações 
emergenciais para aguardar-se a palavra final do Poder que tem como atividade precípua a 
de legislar. Em síntese, a persistir a peripécia jurídica formalizada, a lei de conversão passará 
a ser de nenhum valor, muito embora coincidente, sob o ângulo do termo final do benefício 
fiscal, com o teor da medida provisória que lhe deu origem.

Analise-se, relativamente ao inciso I do § 2º do artigo 14 e ao artigo 32, o alegado vício 
material. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza 
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais – inciso III do artigo 3º da 
Constituição Federal. Em síntese, a política de desenvolvimento nacional, dada a extensão do 
Brasil, considerada a diversidade de circunstâncias nas diversas regiões, há de ser implementada 
de forma setorizada. A disciplina linear pressuporia a inexistência de desigualdades sociais e 
regionais. A mesma tônica é notada quando se trata da ordem econômica, prevendo o inciso 
VII do artigo 170 da Constituição Federal a redução das desigualdades regionais e sociais, e o 
§ 7º do artigo 165, a necessidade de os orçamentos fiscal e de investimento visarem à redução 
das desigualdades inter-regionais. Por sua vez, o artigo 43, § 2º, inciso III, da Constituição 
Federal revela como instrumento de ação do Estado para promover o desenvolvimento do país 
e reduzir as desigualdades regionais os incentivos fiscais, consistentes em isenções, reduções 
ou diferimento temporário de tributos federais. Por isso mesmo, a vedação do artigo 151, inciso 
I, da Constituição Federal, a alcançar a igualdade tributária, sem distinção ou preferência em 
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relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, cede aos “incentivos fiscais destinados a 
promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país”. 
A razão é simples e atrai as incisivas palavras de Rui Barbosa, contidas na Oração aos Moços: 
“A regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar os desiguais na medida em que se 
desigualem. Nesta igualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a 
verdadeira lei da igualdade”. No caso, a projeção no tempo do benefício linear, a alcançar toda 
e qualquer empresa que atue na área por ele coberto, pouco importando a região geográfica 
em que situada, resulta no menosprezo ao objetivo maior da República Federativa do Brasil, à 
necessidade de mitigar-se, tanto quanto possível, as desigualdades regionais. Mais do que isso, 
presente a norma do artigo 40 do Ato das Disposições Transitórias, revela a abertura de via à 
fuga de empresas sediadas na Amazônia. Aspectos ligados à conveniência ditarão, ao menos, a 
transferência de novos investimentos para regiões mais desenvolvidas, fulminando-se, assim, a 
importância, os valores que levaram o Constituinte a não só manter a Zona Franca de Manaus, 
com os incentivos fiscais em vigor à época, como também a fazê-lo de forma acentuada no 
tempo, previsto o prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição. A ilação 
que se tira do sistema constitucional é a de que não se pode agasalhar política de renúncia 
fiscal a beneficiar indistintamente as empresas, pouco importando a região geográfica em 
que localizadas. Aliás, surge conflitante o que noticiado pela imprensa sobre a impossibilidade 
de majorar-se o salário mínimo, ante os ônus inerentes aos Estados-membros e Municípios, e 
a persistência do benefício alargado, revelando a procedência do que publicado no Jornal do 
Brasil de 2 do corrente mês de dezembro como tendo sido veiculado por Everardo Maciel – “a 
renúncia fiscal no Brasil beira a caridade cristã”. Eis aqui uma fonte viabilizadora da eficácia do 
texto constitucional, no que revela que o salário mínimo deve atender às necessidades básicas 
do trabalhador. Em contrapartida, presume-se, pela passagem dos sete anos previstos na Lei 
nº 8.248/91, para gozo da isenção, que a indústria da informática e da automação sediada em 
Estados outros que não o Amazonas, especialmente nos mais desenvolvidos, tenha logrado 
fôlego para atuar, sem proteção fiscal maior, na área lhe é própria. Durante sete anos houve 
a igualização de tratamento, mitigando-se o sistema constitucional e, o que é pior, como se 
São Paulo, Rio de Janeiro e outros Estados estivessem na mesma situação da Amazônia. É 
hora de voltar-se à observância deste último, expungindo-se, assim, a disciplina da isenção 
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com ele conflitante. Ao contrário do que se assegura nas informações, não se cuida, aqui, 
de egoísmo; ao reverso, quando se busca a distinção, em face das necessidades regionais, 
mormente a de manter-se em desenvolvimento industrial e não rural – no que implicaria, até 
mesmo, violência ao meio ambiente na Amazônia, isso sem considerar-se questões de fronteira 
com os sete países limítrofes –, almeja-se a prevalência de ditames maiores, afastando-se 
atos que, de forma indireta, acabem por esvaziar o alcance da preservação, por norma de 
envergadura maior, da Zona Franca de Manaus. 

Quanto ao inciso I do § 2º do artigo 14 surge mais clara ainda a relevância da articulação 
de inconstitucionalidade. A isenção versada não contempla empresa estabelecida na Zona 
Franca de Manaus, na Amazônia Ocidental ou em área de livre comércio. Em primeiro lugar, 
o preceito é estranho à norma que veio a ser projetada no tempo e que se mostrou fruto das 
Leis nºs 8.191/91 e 8.248/91. Nelas não se procedeu à exclusão. Em segundo lugar, tendo 
em conta o desenvolvimento que se quis imprimir, com justas razões, à Região Amazônica, 
o dispositivo conflita com o sistema constitucional, voltado, sem dúvida alguma, à correção 
das desigualdades regionais e sociais. A razão de ser do artigo 40 do Ato das Disposições 
Transitórias direcionaria, isto sim, ao elastecimento dos benefícios próprios, sob o ângulo 
fiscal, na região, e não ao afastamento, à exclusão. Óptica diversa, disciplina discrepante do 
fim visado, implica a revelação de visão míope. O artigo 40 do Ato das Disposições Transitórias 
constitucionalizou, de forma projetada no tempo, considerados os vinte e cinco anos a partir 
da promulgação da Constituição Federal, a legislação ordinária reveladora da outorga de 
benefícios a quem viesse a estabelecer-se na Amazônia. Por isso mesmo, ganhou envergadura 
e respeitabilidade maior o artigo 4º do Decreto-Lei nº 288/67:

Art. 4º A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na 
Zona Franca de Manaus ou reexportação para o estrangeiro será, para todos os efeitos fiscais 
constantes de legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro.

Como asseverado na inicial, tal equiparação “integra o conjunto de estímulos que compõem 
a Zona Franca, tendo sido, portanto, mantida até 2013 nos termos do artigo 40 do ADCT”. 
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Há de concluir-se que legislação a revelar o trato diferente da matéria, a exclusão inibidora 
de novos investimentos, conflita com a manutenção projetada no tempo da Zona Franca de 
Manaus. A incongruência é flagrante, no que, em relação a uma das áreas que maior atenção 
necessita, quer sob o ângulo da segurança nacional, quer internacional, tenha-se afastado a 
isenção em análise, em que pese o alargamento geográfico que lhe foi atribuído. Perceba-se 
o que ressaltado por Celso Bastos em parecer. Perceba-se a fidelidade das palavras do 
constitucionalista aos termos da Carta de 1988:

Diante deste estudo hermenêutico, fica certo que a Zona Franca de Manaus ganhou status cons-
titucional, o que significa dizer, tornou-se um direito consagrado com força própria da supremacia 
constitucional, o que repele qualquer normatividade que a ofenda e até mesmo a interpretação 
que não leve em conta as diretrizes básicas da hermenêutica.

Ao afirmar que é mantida a Zona Franca de Manaus, o texto conferiu-lhe uma duração imodificável, 
ao menos por lei infraconstitucional.

Mais adiante, é certo, o texto constitucional vai definir a duração mínima da instituição, a partir 
de sua promulgação: optou pelo prazo certo de vinte e cinco anos.

Ao proceder assim, o artigo 40 não beneficiou a Zona Franca de Manaus com uma mera formalidade, 
o que aconteceria se se entendesse que o que não se pode é expressamente suprimir a Zona Franca 
de Manaus. É que seria possível, na linha desse entendimento, suprimir os incentivos fiscais e a 
própria área de livre comércio. Isto seria a mais bárbara das interpretações constitucionais. Seria 
admitir que a Constituição brinca com as palavras ou adota pseudopreconceitos que na verdade 
nada obrigam de substancial. É, portanto, forçoso aceitar-se que a Zona Franca de Manaus é, 
na verdade, um nome que encabeça uma realidade normativa e material caracterizada pela 
manutenção da área de livre comércio com os seus incentivos fiscais (trecho de parecer transcrito 
nas razões que compõem a inicial, a propósito da Medida Provisória nº 1.602).

A jurisprudência tem-se mostrado harmônica com essa óptica. No julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 310.1, o Relator, Ministro Sepúlveda Pertence, entendeu 
pelo conflito, com a Carta da República, de toda e qualquer norma que, no prazo de vinte e 
cinco anos, restrinja, reduza ou elimine favores fiscais existentes, como veio a ocorrer com 
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a edição da Medida Provisória nº 2.037/24. Ao acompanhar Sua Excelência, considerado o 
conflito com a Constituição Federal de convênio que acabava por reduzir o statu quo fiscal 
da Zona Franca de Manaus, tive oportunidade de ressaltar:

Quando se alude a incentivo fiscal, estabelece-se a necessidade de preservação da prática fiscal 
tal como operada à época da promulgação da Carta.

Assim, creio que procede a argumentação do nobre Relator no que aponta que há relevância 
jurídica para deferir-se a liminar, suspendendo-se os convênios, no que esses convênios implicaram 
modificação, repito, do statu quo existente no campo dos incentivos fiscais à época da promulgação 
da Carta.

Assim o é. Há que se vislumbrar, além do aspecto meramente econômico, a faceta sociopo-
lítica da questão. Em última instância, qual a razão de ser da Zona Franca de Manaus? Por 
que tanto se investiu em região tão longínqua se tão próximo fervilham problemas e mais 
problemas? Porque, além do atendimento a comando constitucional no sentido da correção 
das desigualdades em todo território brasileiro, o legislador sensibilizou-se pela necessidade 
de uma política demográfica mais eficaz, visando à proteção das fronteiras nacionais. É como 
se o legislador dissesse: fomos agraciados com esse imenso tesouro desguardado, exposto a 
toda sorte de cobiça; precisamos defendê-lo – e não há maior proteção, de acordo com a velha 
máxima popular – que o “olho do dono”. Decidiu-se, então, criar empregos – o melhor chamariz 
para assentar populações de uma maneira responsável, ou, no dizer dos economistas, “de 
forma sustentada”. Dando-se-lhes meios de se sustentarem, ao tempo em que guardariam 
a floresta amazônica – a maior reserva biológica do mundo –, também a preservariam, não 
sendo necessário dela se valerem para sobreviver. Mesmo em se considerando esse enorme 
esforço, cujos resultados hoje ninguém ignora, convivemos, os brasileiros, todos os dias, 
com as notícias das incontáveis agressões às nossas fronteiras promovidas por aeronaves 
e embarcações a serviço do contrabando e do tráfico internacional de drogas, sem falar 
nas guerrilhas quase corriqueiras que assolam os países limítrofes, nem no famoso plano 
americano de combate ao narcotráfico, com suporte específico à Colômbia, lembrando que 
também o Peru e o Equador já contam com bases americanas de apoio. Parece insofismável 
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a conclusão de que se afigura um verdadeiro contrassenso abandonar a região à própria sorte 
e isso ocorrerá caso as vantagens previstas no campo fiscal tornem-se comuns a todo o País. 

Portanto, não é sequer razoável, sob o ângulo constitucional, a vinda à balha de dispositivos, 
como o do inciso I do § 2º do artigo 14 e o do artigo 32 da Medida Provisória nº 2.037/24, 
que estabeleçam justamente o contrário do pretendido com o texto do artigo 40 do Ato das 
Disposições Transitórias. Defiro a liminar e suspendo, com eficácia ex nunc, o dispositivo 
atacado, ou seja, o inciso I do § 2º do artigo 14 e o artigo 32 da Medida Provisória nº 2.037/23.

Resta o exame do que articulado com relação ao artigo 51:

Art. 51 Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 2.037-22, de 
26 de setembro de 2000.

Os atos convalidados decorreriam de normas idênticas às examinadas. Mais do que isso, na 
parte em análise, desconheceu-se a lei de conversão referida. Tem-se hipótese reveladora 
da possibilidade de concessão da liminar sem redução de texto. A cláusula do artigo 51 não 
apanha os dispositivos da Medida Provisória nº 2.037-23 que, considerada a versão de nº 24, 
em idêntico sentido, vieram a ser suspensos. É nesse sentido o meu voto.
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2 HABEAS CORPUS 83.255 – SÃO PAULO

Intimação do Ministério Público e termo inicial de contagem de prazos 
recursais. [HC 83.255/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 12-3-2004.] 

Inteiro teor do acórdão

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79303
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Relator: Ministro Marco Aurélio
Paciente: José Ramos Pereira
Impetrante: José Ramos Pereira
Coator: Superior Tribunal de Justiça

EMENTA: DIREITO INSTRUMENTAL – ORGANICIDADE. As balizas normativas instrumentais 
implicam segurança jurídica, liberdade em sentido maior. Previstas em textos imperativos, 
hão de ser respeitadas pelas partes, escapando ao critério da disposição.

INTIMAÇÃO PESSOAL – CONFIGURAÇÃO. Contrapõe-se à intimação pessoal a intimação 
ficta, via publicação do ato no jornal oficial, não sendo o mandado judicial a única forma de 
implementá-la.

PROCESSO – TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES. O tratamento igualitário das partes 
é a medula do devido processo legal, descabendo, na via interpretativa, afastá-lo, elastecendo 
prerrogativa constitucionalmente aceitável.

RECURSO – PRAZO – NATUREZA. Os prazos recursais são peremptórios.

RECURSO – PRAZO – TERMO INICIAL – MINISTÉRIO PÚBLICO. A entrega de processo em setor 
administrativo do Ministério Público, formalizada a carga pelo servidor, configura intimação 
direta, pessoal, cabendo tomar a data em que ocorrida como a da ciência da decisão judicial. 
Imprópria é a prática da colocação do processo em prateleira e a retirada à livre discrição do 
membro do Ministério Público, oportunidade na qual, de forma juridicamente irrelevante, apõe 
o “ciente”, com a finalidade de, somente então, considerar-se intimado e em curso o prazo 
recursal. Nova leitura do arcabouço normativo, revisando-se a jurisprudência predominante 
e observando-se princípios consagradores da paridade de armas.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Observem-se os parâmetros deste 
habeas corpus, no que delimitada a competência do Supremo Tribunal Federal. Aprecia-se 
ato praticado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não cabe, a esta altura, dar ao laudo trazido 
pelo paciente-impetrante a eficácia pretendida. A espécie não sugere sequer a concessão de 
habeas de ofício. O alcance de laudo pericial formalizado em processo civil há de ser dirimido 
pelo juiz natural da ação em que se busca apenar o paciente. Cumpre analisar a problemática 
da tempestividade ou não do recurso especial. Os prazos são peremptórios. Assim, não ficam 
à disposição da parte quanto aos termos inicial e final. O Ministério Público, na ação penal, 
é parte autora e não fiscal da lei. No dia a dia forense, nota-se o costume de proceder-se 
à remessa dos processos criminais ao Ministério Público, onde são recebidos, assinando o 
servidor o controle de carga. Essa prática tem como objetivo facilitar a atuação do órgão, no 
que dispensável a retirada dos processos no cartório. Julgado o habeas, o órgão do Ministério 
Público em atuação na Câmara julgadora tomou ciência do teor respectivo, subscrevendo o 
acórdão. Mais do que isso, ocorreu o citado encaminhamento do processo e o recebimento 
já aludidos. Descabe o tratamento desigual, assentando-se que os processos, após a entrada 
no setor próprio do Ministério Público, podem permanecer na prateleira aguardando que o 
titular da ação penal delibere, quando melhor lhe aprouver, sobre a fixação do termo inicial 
do prazo para desincumbir-se de certo ônus processual. Significa afirmar que só corre o prazo 
recursal quando, de acordo com a conveniência própria, o integrante do Ministério Público 
lance no processo a ciência. Esse entendimento não se coaduna com a ordem natural das 
coisas, com a natureza do prazo recursal, com a paridade de armas que deve ser observada 
no trato da acusação e da defesa. Assentado o direito de o próprio titular da ação penal 
dispor do prazo – e a isso equivale a definição do termo inicial, fator que retarda a marcha 
do processo –, ter-se-á de caminhar no mesmo sentido no tocante à Defensoria Pública, à 
pessoa ou ao órgão que atue no papel a si reservado, e, por que não dizer, relativamente à 
defesa de uma maneira geral. Desconsidere-se para argumentar, e ante a jurisprudência até 
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aqui sedimentada – coisa que não o faço, conforme voto proferido no TSE no célebre caso da 
candidatura do senador Humberto e do uso da gráfica do Senado –, a aposição, no acórdão, 
de assinatura do Ministério Público, atuando não como parte, mas como fiscal da lei no 
processo. Dizer-se, sem previsão legal – e a tanto não equivale a intimação pessoal extensível 
ao Defensor Público –, que de nada adianta o recebimento formal do processo pelo setor 
administrativo do próprio órgão, do Ministério Público, mostra-se um privilégio descabido e, 
como todo privilégio, odioso, ferindo de morte o tratamento igualitário das partes, a isonomia, 
com total desprezo aos parâmetros do recurso, às preliminares deste, no que definido como um 
desdobramento da ação, como ônus processual, ou seja, meio sem o qual não é dado chegar 
a certo resultado. Assim sendo, o critério da oportunidade possui balizas rígidas inafastáveis 
pela parte, pouco importando a respeitabilidade de que goze no mundo do foro. Os tempos 
são outros, estando o Ministério Público suficientemente estruturado para agir a tempo e a 
modo, sem adoção de mecanismos à margem da ordem jurídica, adotando postura conflitante 
com o arcabouço normativo, potencializando a conveniência de cada qual dos integrantes, que 
passam a estabelecer, em drible nada exemplar, a oportunidade de detonação, de dar início ao 
peremptório – insista-se – prazo recursal. Com isso, o curso da dilação legal – e deixa de sê-lo, 
ao menos com a força cogente desejável – fica ao sabor da vontade de uma das partes, visão 
inconcebível, mitigando o objetivo que o justifica, ou seja, a característica de algo voltado à 
segurança jurídica do cidadão, da própria vida em sociedade. A defesa passa no cartório e fica 
ciente de que o processo está com vista ao Ministério Público, sem que isso se faça limitado 
no tempo. É a vista sem sujeição a prazo; é a vista a perder de vista. Não se pode levar a tanto 
a prerrogativa da intimação pessoal. Esta há de ser considerada como a distinguir-se da ficta, 
daquela decorrente da simples publicação de um ato no jornal oficial. Atende plenamente à 
citada prerrogativa a chegada do processo, devidamente formalizada, às dependências do 
Ministério Público, imaginando-se que o servidor público que passa o competente recibo esteja 
devidamente autorizado e que, a seguir, seja encaminhado o processo a quem de direito. Eis 
o enquadramento que mais corresponde aos anseios de justiça, à igualização que deve ser a 
tônica no tratamento das partes, sem subterfúgios, sem subjetividades acomodadoras, sem 
“jeitinhos” que acabem por gerar enfoque contrário à sempre esperada isonomia. Dê-se ao artigo 
798 do Código de Processo Penal interpretação consentânea com o sistema processual. Aliás, 
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a intimação prevista na alínea “a” do § 5º desse artigo veio a merecer definição pedagógica 
com o advento da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. O inciso IV do artigo 41 da Lei 
nº 8.625/93 dispõe constituir prerrogativa do Ministério Público – e norma alguma encerra 
privilégio no sentido inadmissível da palavra – “receber intimação pessoal em qualquer processo 
e grau de jurisdição, através (leia-se mediante) entrega dos autos com vista”, exatamente o 
que, na prática, ocorre, mas sem se conferir a finalidade própria. O Ministério Público – e 
não cabe interferir na organização administrativo-funcional existente – recebe o processo e, 
mesmo assim, ignora a eficácia do recebimento, armazenando-o para, futuramente, dizer da 
disposição de examiná-lo e de praticar o ato judicial que defina precise ser praticado. Esse 
desvio de conduta já sofreu a glosa do Superior Tribunal de Justiça justamente em recurso 
especial – evidentemente, não no especial cujo acórdão está-se a examinar neste caso:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO 
PESSOAL. VISTA DOS AUTOS.

1. O prazo de recurso para o Ministério Público começa a fluir da intimação pessoal, formalidade 
que se opera, a teor da Lei 8.625, de 12-2-93 – art. 41, IV – através da entrega dos autos com 
vista.

2. Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça em 16 de fevereiro de 2000, apresenta-se como 
intempestivo recurso especial interposto após 22 de março de 2000, data em que o Representante 
do MP fez lançar o “ciente”. Recurso especial não conhecido (REsp nº 284.118/SP, relator ministro 
Fernando Gonçalves, DJU de 16-4-2001, p. 121)

A referência a tal acórdão encontra-se no Código de Processo Penal Interpretado de Julio 
Fabbrini Mirabete, como também a seguinte decisão:

Se estão nos autos certidões do cartório afirmando que os autos foram entregues ao representante 
do Ministério Público em determinado dia, a partir de então é de contar-se o início do prazo 
recursal para a Promotoria, pois a hipótese é a da letra “a” do § 5º do art. 798 do CPP, e não da 
sua letra “c”. (Habeas Corpus nº 66.533-1/RJ, Segunda Turma, relator ministro Aldir Passarinho, 
DJU de 21.10.88)
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No julgamento do Recurso Extraordinário nº 114.745/SP, relatado pelo ministro Carlos Madeira, 
consignou-se:

Recurso extraordinário em matéria criminal. Intempestividade. Considera-se intimado o Ministério 
Público no momento em que o processo chega à Procuradoria-Geral e não na data em que foi 
posto o ciente do parquet, para efeito de recorrer. Precedentes do STF.

Recurso não conhecido.

Nota-se, nesta Corte, que há divergências de opinião. No Recurso Extraordinário nº 103.740-4, 
o relator do processo e redator da peça, ministro Aldir Passarinho, ressaltou, em 19 de março 
de 1985, que:

Processual penal. Recurso extraordinário. Ciência do Ministério Público. Prazo recursal.

Tendo sido enviadas ao Ministério Público cópias do acórdão e vindo a ser-lhe, posteriormente, 
remetidos os autos da ação penal, há de se ter como intempestivo o extraordinário se interposto 
após decorrido o prazo recursal, quer se tenha como iniciado a partir da primeira, como da segunda 
remessa. Ademais, o art. 2º da Lei 3396-58, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
(ver Súmula 602) tem como aplicável aos processos criminais, não exige a intimação pessoal, 
para efeitos de interposição do excepcional. E, além daquelas providências, houve a publicação do 
acórdão no Diário da Justiça. (Recurso Extraordinário nº 103.740-7/DF, Segunda Turma, relator 
ministro Aldir Passarinho, DJU de 26.04.85)

Com precisão cirúrgica, disse-o mais uma vez a 2ª Turma, em acórdãos da lavra do ministro 
Francisco Rezek:

INTIMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO.

A intimação do Ministério Público se perfaz no momento em que, comprovadamente, o promotor 
recebe do escrivão, para ciência, a decisão de seu interesse – e não na data em que se dispõe a 
compulsar o processo, lançando o ciente sobre a sentença. (Recurso Extraordinário nº 105.178/
RJ, Segunda Turma, relator ministro Francisco Rezek, DJU de 06.09.85)
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PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRAZO PARA RECORRER.

Considera-se intimado o promotor no momento em que recebe do escrivão, para ciência, a decisão 
de seu interesse – e não no instante em que se dispõe à leitura do texto e à aposição do “ciente”.

Recurso extraordinário conhecido mas desprovido. (Recurso Extraordinário nº 107.717-4/SP, 
Segunda Turma, ministro Francisco Rezek, DJU de 07.03.86)

Já em sentido oposto, com menção a precedente do Plenário anterior a 1990, constata-se:

Ministério Público. Intimação da sentença.

Em recentes julgados do E. Plenário do S.T.F., ficou entendido que a intimação do Ministério 
Público deve ser pessoal, isto é, há de ser feita à pessoa de seu representante e o prazo para o 
respectivo recurso é de se contar da data em que lança o “ciente” do julgado – e não daquela em 
que os autos são remetidos pelo cartório ou secretaria do Tribunal a uma repartição administrativa 
do Ministério Público, encarregada apenas de receber os autos, e não autorizada legalmente a 
receber intimações em nome deste.

R.E. conhecido e provido para que, afastada a intempestividade da apelação, examine o Tribunal 
“a quo” as questões nela suscitadas, como de direito. (Recurso Extraordinário nº 111.550-5/SP, 
Primeira Turma, relator ministro Sydney Sanches, DJU de 19.05.89)

Prazo de recurso extraordinário só computável a partir da ciência pessoal do acórdão recorrido, 
pelo membro do Ministério Público estadual, e não desde o simples ingresso dos autos em serviço 
administrativo da Procuradoria Geral da Justiça (Lei Complementar nº 40-81, art. 20, V). (Recurso 
Extraordinário nº 113.410-1/SP, Tribunal Pleno, relator ministro Octavio Gallotti, DJU de 17.08.90)

A duplicidade de enfoques resolve-se por meio de interpretação mais adequada com o princípio 
básico do processo que é o da isonomia de tratamento das partes. Daí a procedência do 
inconformismo demonstrado.

Diante do exposto, concedo a ordem, para consignar a intempestividade do recurso especial 
interposto pelo Ministério Público, ficando, por conseguinte, restabelecido o acórdão nessa 
via impugnado.
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3 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.324 – DISTRITO 
FEDERAL

Transferência ex officio de servidor público federal civil ou militar estudante, ou 
seu dependente estudante, e direito de acesso a vaga em universidade congênere. 
[ADI 3.324/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 5-8-2005.] 

Inteiro teor do acórdão

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=363361
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Relator: Ministro Marco Aurélio
Requerente: Procurador-Geral da República
Requerido: Presidente da República 
Advogado: Advogado-Geral da União
Requerido: Congresso Nacional

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INTERPRETAÇÃO CONFORME 
A CONSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível, juridicamente, formular-se, em 
inicial de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme, ante 
enfoque diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de 
reconhecimento de inconstitucionalidade.

UNIVERSIDADE – TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE ALUNO – LEI Nº 9.536/97. A constitu-
cionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe 
a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade 
das instituições envolvidas – de privada para privada, de pública para pública –, mostrando-se 
inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem – de privada para pública.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Afasto a impossibilidade jurídica 
aventada. O Direito conta com instrumentos, expressões e vocábulos com sentido próprio, 
não cabendo a mesclagem, quando esta se faz a ponto de ensejar regime diverso, construção 
que não se afina com o arcabouço normativo. Há de se distinguir a ação direta de inconstitu-
cionalidade da ação declaratória de constitucionalidade. São irmãs, cujo alcance é chegar-se 
à conclusão quer sobre o vício, quer sobre a harmonia do texto em questão com a Carta da 
República. O que as difere é o pedido formulado. Na ação direta de inconstitucionalidade, 
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requer-se o reconhecimento do conflito do ato atacado com a Constituição Federal, enquanto, 
na declaratória de constitucionalidade, busca-se ver proclamada a harmonia. A nomenclatura 
de cada qual das ações evidencia tal diferença.

Pois bem, os artigos 13 e seguintes e, como dito, especialmente o 14, todos da Lei nº 9.868/99, 
cuidam da ação declaratória de constitucionalidade, e o pedido formulado neste processo 
não a revela. A ambiguidade que pode suscitar o pleito de julgamento visando à interpretação 
conforme a Carta longe fica de implicar a confusão. Se julgado procedente, chega-se, sem 
redução do texto, ao afastamento de regência tida por inconstitucional e esta é, justamente, de 
acordo com a peça inicial, a de viabilização, pelo artigo 1º da Lei nº 9.536/97, de transferência 
de instituição particular para pública. O que se busca ver assentado é que, à luz dos textos 
constitucionais aludidos, a cláusula “(...) entre instituições vinculadas a qualquer sistema de 
ensino (...)” não alberga a transferência sem a observância necessária do caráter privado ou 
público das instituições envolvidas. Rejeito a preliminar evocada. 

Antes de adentrar o exame de fundo, esclareço que os precedentes evocados e referidos no 
relatório não têm a especificidade que os tornaria afinados com a matéria em discussão 
neste processo. Tanto o de minha lavra, quanto o da relatoria do ministro Carlos Velloso, 
ambos formalizados em processos subjetivos e não objetivos, longe ficaram de envolver a 
matrícula em instituição pública quando, na origem, integrado o servidor ou o dependente 
em estabelecimento particular. Sob o ângulo da dualidade de regência, considerado o artigo 
99 da Lei nº 8.112/90 e o artigo 1º da Lei nº 9.536/97, afasto a conclusão sobre a revogação 
do primeiro diploma. As leis cuidam de temas diversos, ou seja, a 8.112/90, da transferência 
de servidor civil, e a 9.536/97, de servidor militar.

Realmente, o princípio da isonomia não encerra identidade absoluta, deixando de prevalecer se 
razoável o fator de discriminação. Então é dado encontrar o ponto em comum da normatização, 
no tocante a servidores públicos civis e servidores públicos militares, isto é, a transferência 
do local de trabalho. O artigo 99 da Lei nº 8.112/90 e o 1º da Lei nº 9.536/97 repousam em 
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razão de ser única – a conveniência e, diria mesmo, a necessidade de ato da Administração 
Pública, de ato de interesse do Estado, não resultar em prejuízo na área sensível que é a da 
educação. A nova matrícula do servidor ou do dependente, seja ele civil ou militar, é, social e 
constitucionalmente, aceitável, preservando-se a situação existente e, com isso, eliminando-se 
o prejuízo, no que buscado aperfeiçoamento que, em última análise, reverte em benefício da 
administração pública, alfim da própria sociedade. É dado assentar uma premissa: mostra-se 
em harmonia com a Carta da República texto que assegure a matrícula em instituição de 
ensino no local de destino, evitando-se o dano que adviria do fato de a Administração Pública 
haver exigido a prestação de serviços, o trabalho, em outra localidade.

O teor do artigo 1º da Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997, presente a referência a instituições 
vinculadas a qualquer sistema de ensino, viabiliza entendimentos diversos. A Advocacia-Geral 
da União, no Parecer RA–02/2004, concluiu estar contemplada a transferência de instituição 
particular para pública. Sob essa óptica, surge o conflito do texto em exame com a Lei Máxima, 
tendo em vista valores maiores nesta previstos. O trato dos efeitos da transferência no campo 
da educação afigura-se desigual, favorecendo servidores militares em detrimento do grande 
todo, ou seja, do acesso à universidade pelo critério que norteia a realização do vestibular. É 
sabido que este, em instituição privada, não apresenta as mesmas dificuldades notadas no 
ingresso em instituição pública. Pois bem, abandonando-se a relação de causalidade própria 
aos diplomas legais, ter-se-á que, a persistir o artigo 1º da Lei nº 9.536/97, na óptica da 
Advocacia-Geral da União, o ato de transferência do servidor resultará em vantagem que não 
encontra justificativa, fugindo à simples razão de ser do texto – preservar a continuidade dos 
estudos. A matrícula logicamente sempre será pretendida na instituição pública, levando em 
conta não só a envergadura do ensino, como a própria gratuidade, absorvendo-se vagas que 
devem e precisam, de acordo com a Constituição Federal, ser oferecidas, presente o mérito 
dos candidatos, a toda a sociedade, viabilizando-se a participação igualitária em disputa que 
hoje é acirrada, ante a situação precária do ensino público, notada a flagrante escassez de 
vagas oferecidas.
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Sim, é consentânea com a Carta da República previsão normativa asseguradora, ao militar e ao 
dependente estudante, do acesso a instituição de ensino na localidade para onde é removido. 
Todavia, a transferência do local do serviço não pode se mostrar verdadeiro mecanismo para 
lograr-se a transposição da seara particular para a pública, sob pena de se colocar em plano 
secundário a isonomia – artigo 5º, cabeça e inciso I –, a impessoalidade, a moralidade na 
Administração Pública, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola superior, 
prevista no inciso I do artigo 206, bem como a viabilidade de chegar-se a níveis mais elevados 
do ensino, no que o inciso V do artigo 208 vincula o fenômeno à capacidade de cada qual. 
Há mais. Sobressai a contrariedade ao princípio isonômico, no que vieram a ser tratados, de 
forma desigual, civis e militares, sem que o fator de discriminação mereça agasalho. Enquanto, 
à luz do artigo 99 da Lei nº 8.112/90, a transferência de civis há de observar a similitude, 
a igualdade de situações, procedendo-se à matrícula em instituição congênere àquela de 
origem, os servidores militares têm algo que não lhes homenageia a postura elogiável notada 
na defesa do respeito a prerrogativas e direitos, ou seja, contam com verdadeiro plus, que é 
a passagem automática, em virtude da transferência, de uma situação onerosa e que veio a 
ser alcançada ante parâmetros singulares, para a reveladora de maior vantagem, presentes 
a gratuidade e a envergadura do ensino. Considerada a autonomia universitária, tomada em 
sentido maior, admite-se, é certo, a adequação do princípio da legalidade, a submissão à lei, 
mas indispensável é que se tenha disciplina calcada na proporcionalidade.

Quanto aos pedidos sucessivos, e não alternativos, já que não cabe a terceiro a escolha do 
cumprimento do que vier a ser decidido, acolho o que se mostrou, ao requerente, ao Procurador-
Geral da República, de maior importância e que, portanto, foi formalizado em primeiro lugar. 
Julgo-o procedente para, sem redução do texto do artigo 1º da Lei nº 9.536, de 11 de dezembro 
de 1997, assentar-lhe a inconstitucionalidade, no que se lhe empreste o alcance de permitir 
a mudança, nele disciplinada, de instituição particular para pública, encerrando a cláusula 
“entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino” a observância da natureza privada 
ou pública daquela de origem, viabilizada a matrícula na congênere. Em síntese, dar-se-á a 
matrícula, segundo o artigo 1º da Lei nº 9.536/97, em instituição privada, se assim o for a de 
origem, e em pública, caso o servidor ou dependente for egresso de instituição pública. 
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4 HABEAS CORPUS 82.959 – SÃO PAULO

Possibilidade de progressão de regime de cumprimento de pena para crimes 
hediondos. [HC 82.959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 1º-9-2006.]*

* O Habeas Corpus 82.959, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, serviu como precedente para a edição da 
Súmula Vinculante n. 26.

Inteiro teor do acórdão
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Relator: Ministro Marco Aurélio 
Paciente: Oseas de Campos 
Impetrante: Oseas de Campos 
Coator: Superior Tribunal de Justiça 
Coator: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

EMENTA: PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – RAZÃO DE SER. A progressão 
no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado, semiaberto e aberto, tem como 
razão maior a ressocialização do preso que, mais dia ou menos dia, voltará ao convívio social.

PENA – CRIMES HEDIONDOS – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – ÓBICE – ARTIGO 
2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90 – INCONSTITUCIONALIDADE – EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. 
Conflita com a garantia da individualização da pena – artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição 
Federal – a imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente 
fechado. Nova inteligência do princípio da individualização da pena, em evolução jurisprudencial, 
assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Os parâmetros objetivos deste 
habeas são revelados ante o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, 
apenas cabe o exame da questão referente à Lei nº 8.072/90 e a relativa à alegada falta de 
fundamentação do que assentado. Quanto ao vício de forma, ou seja, à falta de fundamentação 
do que decidido, o acórdão de folha 23 a 31 noticia a improcedência da articulação. A Corte 
revelou os fundamentos pelos quais a ordem não se mostrou procedente, citando arestos 
em torno da matéria. No mais, valho-me de votos proferidos, salientando que este processo 
esteve em mesa para julgamento na última sessão do primeiro semestre do corrente ano 
judiciário, havendo ocorrido o adiamento.
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DA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO 
DE 1990

Esta matéria conduziu-me a afetar, na forma prevista no artigo 22 do Regimento Interno, o presente 
caso a este Plenário. É que tenho como relevante a arguição de conflito do § 1º do artigo 2º da Lei 
nº 8.072/90 com a Constituição Federal, considerado quer o princípio isonômico em sua latitude 
maior, quer o da individualização da pena previsto no inciso XLVI do artigo 5º da Carta, quer, até 
mesmo, o princípio implícito segundo o qual o legislador ordinário deve atuar tendo como escopo 
maior o bem comum, sendo indissociável da noção deste último a observância da dignidade 
da pessoa humana, que é solapada pelo afastamento, por completo, de contexto revelador da 
esperança, ainda que mínima, de passar-se ao cumprimento da pena em regime menos rigoroso.

Preceitua o parágrafo em exame que nos crimes hediondos definidos no artigo 1º da citada Lei, ou 
seja, nos de latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro e na forma 
qualificada, estupro, atentado violento ao pudor, epidemia com resultado morte, envenenamento 
de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte, genocídio, 
tortura, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins e, ainda, terrorismo, a pena será cumprida 
integralmente em regime fechado.

No particular, contrariando-se consagrada sistemática alusiva à execução da pena, assentou-se 
a impertinência das regras gerais do Código Penal e da Lei de Execuções Penais, distinguindo-se 
entre cidadãos não a partir das condições sociopsicológicas que lhe são próprias, mas de episódio 
criminoso no qual, por isto ou por aquilo, acabaram por se envolver. Em atividade legislativa cuja 
formalização não exigiu mais do que uma linha, teve-se o condenado a um dos citados crimes 
como senhor de periculosidade ímpar, a merecer, ele, o afastamento da humanização da pena que 
o regime de progressão viabiliza, e a sociedade, o retorno abrupto daquele que segregara, já então 
com as cicatrizes inerentes ao abandono de suas características pessoais e à vida continuada em 
ambiente criado para atender a situação das mais anormais e que, por isso mesmo, não oferece 
quadro harmônico com a almejada ressocialização.

Senhor Presidente, tenho o regime de cumprimento da pena como algo que, no campo da execução, 
racionaliza-a, evitando a famigerada ideia do “mal pelo mal causado” e que sabidamente é contrária 
aos objetivos do próprio contrato social. A progressividade do regime está umbilicalmente ligada 
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à própria pena, no que, acenando ao condenado com dias melhores, incentiva-o à correção de 
rumo e, portanto, a empreender um comportamento penitenciário voltado à ordem, ao mérito e a 
uma futura inserção no meio social. O que se pode esperar de alguém que, antecipadamente, sabe 
da irrelevância dos próprios atos e reações durante o período no qual ficará longe do meio social 
e familiar e da vida normal que tem direito um ser humano; que ingressa em uma penitenciária 
com a tarja da despersonalização?

Sob este enfoque, digo que a principal razão de ser da progressividade no cumprimento da pena 
não é em si a minimização desta, ou o benefício indevido, porque contrário ao que inicialmente 
sentenciado, daquele que acabou perdendo o bem maior que é a liberdade. Está, isto sim, no 
interesse da preservação do ambiente social, da sociedade, que, dia-menos-dia receberá de volta 
aquele que inobservou a norma penal e, com isso, deu margem à movimentação do aparelho 
punitivo do Estado. A ela não interessa o retorno de um cidadão, que enclausurou, embrutecido, 
muito embora o tenha mandado para detrás das grades com o fito, dentre outros, de recuperá-lo, 
objetivando uma vida comum em seu próprio meio, o que o tempo vem demonstrando, a mais 
não poder, ser uma quase utopia. Por sinal, a Lei nº 8.072/90 ganha, no particular, contornos 
contraditórios. A um só tempo dispõe sobre o cumprimento da pena no regime fechado, afastando 
a progressividade, e viabiliza o livramento condicional, ou seja, o retorno do condenado à vida 
gregária antes mesmo do integral cumprimento da pena e sem que tenha progredido no regime. 
É que, pelo artigo 5º da Lei nº 8.072/90, foi introduzido no artigo 83 do Código Penal preceito 
assegurando aos condenados por crimes hediondos, pela prática de tortura ou terrorismo e pelo 
tráfico ilícito de entorpecentes, a possibilidade de alcançarem a liberdade condicional, desde que 
não sejam reincidentes em crimes de tal natureza – inciso V. Pois bem, a Lei em comento impede 
a evolução no cumprimento da pena e prevê, em flagrante descompasso, benefício maior, que é o 
livramento condicional. Descabe a passagem do regime fechado para o semiaberto, continuando 
o incurso nas sanções legais a cumprir a pena no mesmo regime. No entanto, assiste-lhe o direito 
de ver examinada a possibilidade de voltar à sociedade, tão logo transcorrido quantitativo superior 
a dois terços da pena.

Conforme salientado na melhor doutrina, a Lei nº 8.072/90 contém preceitos que fazem pressupor 
não a observância de uma coerente política criminal, mas que foi editada sob o clima da emoção, 
como se no aumento da pena e no rigor do regime estivessem os únicos meios de afastar-se o 
elevado índice de criminalidade.
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Por ela, os enquadráveis nos tipos aludidos são merecedores de tratamento diferenciado daquele 
disciplinado no Código Penal e na Lei de Execuções Penais, ficando sujeitos não às regras relativas 
aos cidadãos em geral, mas a especiais, despontando a que, fulminando o regime de progressão 
da pena, amesquinha a garantia constitucional da individualização.

Diz-se que a pena é individualizada porque o Estado-Juiz, ao fixá-la, está compelido, por norma 
cogente, a observar as circunstâncias judiciais, ou seja, os fatos objetivos e subjetivos que se fizeram 
presentes à época do procedimento criminalmente condenável. Ela o é não em relação ao crime 
considerado abstratamente, ou seja, ao tipo definido em lei, mas por força das circunstâncias 
reinantes à época da prática. Daí cogitar o artigo 59 do Código Penal que o juiz, atendendo à 
culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às 
circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, 
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, não só as penas 
aplicáveis dentre as cominadas (inciso I), como também o quantitativo (inciso II), o regime inicial de 
cumprimento da pena privativa de liberdade – e, portanto, provisório, já que passível de modificação 
até mesmo para adotar-se regime mais rigoroso (inciso III) – e a substituição da pena privativa da 
liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Dizer-se que o regime de progressão no cumprimento da pena não está compreendido no grande 
todo que é a individualização preconizada e garantida constitucionalmente é olvidar o instituto, 
relegando a plano secundário a justificativa socialmente aceitável que o recomendou ao legislador 
de 1984. É fechar os olhos ao preceito que o junge a condições pessoais do próprio réu, dentre as 
quais exsurgem o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, alfim, 
os próprios fatores subjetivos que desaguaram na prática delituosa. Em duas passagens, o Código 
Penal vincula a fixação do regime às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, fazendo-o 
no § 3º do artigo 33 e no inciso II do próprio artigo 59. Todavia, ao que tudo indica, receou-se, 
quando da edição da Lei nº 8.072/90, que poderia faltar aos integrantes do aparelho judiciário, 
aos juízes, aos tribunais, o zelo indispensável à definição do regime e sua progressividade e, aí, 
alijou-se do crivo mais abalizado que pode haver tal procedimento.

Assentar-se, a esta altura, que a definição do regime e modificações posteriores não estão 
compreendidas na individualização da pena é passo demasiadamente largo, implicando restringir 
garantia constitucional em detrimento de todo um sistema e, o que é pior, a transgressão a 
princípios tão caros em um Estado Democrático como são os da igualdade de todos perante a 
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lei, o da dignidade da pessoa humana e o da atuação do Estado sempre voltada ao bem comum. 
A permanência do condenado em regime fechado durante todo o cumprimento da pena não 
interessa a quem quer que seja, muito menos à sociedade que um dia, mediante o livramento 
condicional ou, o mais provável, o esgotamento dos anos de clausura, terá necessariamente que 
recebê-lo de volta, não para que este torne a delinquir, mas para atuar como um partícipe do 
contrato social, observados os valores mais elevados que o respaldam.

Por último, há de se considerar que a própria Constituição Federal contempla as restrições a 
serem impostas àqueles que se mostrem incursos em dispositivos da Lei 8.072/90 e dentre elas 
não é dado encontrar a relativa à progressividade do regime de cumprimento da pena. O inciso 
XLIII do rol das garantias constitucionais – artigo 5º – afasta, tão somente, a fiança, a graça e a 
anistia para, em inciso posterior (XLVI), assegurar de forma abrangente, sem excepcionar esta 
ou aquela prática delituosa, a individualização da pena. Como, então, entender que o legislador 
ordinário o possa fazer? Seria a mesma coisa que estender aos chamados crimes hediondos e assim 
enquadrados pela citada Lei, a imprescritibilidade que o legislador constitucional somente colou 
às ações relativas a atos de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o 
Estado Democrático (inciso XLVI). Indaga-se: é possível ao legislador comum fazê-lo? A resposta 
somente pode ser negativa, a menos que se coloque em plano secundário a circunstância de que 
a previsão constitucional está contida no elenco das garantias constitucionais, conduzindo, por 
isso mesmo, à ilação no sentido de que, a contrario sensu, as demais ações ficam sujeitas à regra 
geral da prescrição. O mesmo raciocínio tem pertinência no que concerne à extensão, pela Lei em 
comento, do dispositivo atinente à clemência ao indulto, quando a Carta, em norma de exceção, 
apenas rechaçou a anistia e a graça – inciso XLIII do artigo 5º.

Destarte, tenho como inconstitucional o preceito do § 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90, no que 
dispõe que a pena imposta pela prática de qualquer dos crimes nela mencionados será cumprida, 
integralmente, no regime fechado. 

As razões acima foram lançadas quando proferi voto no Habeas Corpus nº 69.657-1/SP, 
havendo ficado vencido na companhia do ministro Sepúlveda Pertence. O Pleno concluiu de 
forma diversa. Consigno que continuo convicto da inconstitucionalidade do preceito.
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DA DERROGAÇÃO DA LEI Nº 8.072/90 PELA LEI Nº 9.455/97

Valho-me também de voto proferido neste Plenário no Habeas Corpus nº 76.371-0/SP:

Hoje, tem-se quadro normativo novo, considerada a Lei definidora dos parâmetros alusivos ao 
crime de tortura. Por isso, a matéria está a merecer reflexão.

Nota-se que a Carta de 1988 colocou, em pé de igualdade, os crimes de tortura, de tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, de terrorismo e os definidos como hediondos, fazendo-o mediante 
preceito que tem o seguinte teor:

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática 
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, 
podendo evitá-lo, se omitirem.

À luz da repercussão social dos citados crimes e, a partir de enumeração que tem início com o 
mais gravoso – o crime de tortura –, obstaculizou-se a concessão de fiança, a graça e a anistia. 
Pois bem, desse preceito surge a certeza de um tratamento sistemático, observada a isonomia. A 
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, definiu como crimes hediondos o latrocínio (artigo 157, § 3º, 
in fine), a extorsão qualificada pela morte (artigo 158, § 2º), a extorsão mediante sequestro e na 
forma qualificada (artigo 159, caput, e §§ 1º, 2º e 3º), o estupro (artigo 213, caput, e combinação 
com o artigo 223, caput, e parágrafo único), o atentado violento ao pudor (artigo 214 e combinação 
com o artigo 223, caput, e parágrafo único), a epidemia com resultado morte (artigo 267, § 1º), o 
envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte 
(artigo 270, combinado com o artigo 285), todos do Código Penal e, ainda, o crime de genocídio 
(artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956), tentados ou consumados. Em relação 
a eles e, também, no tocante à prática da tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins e o 
terrorismo, acrescentaram-se, à impossibilidade de chegar-se à fiança, à graça e à anistia, três 
outras regras: a primeira, envolvida na espécie, ou seja, a do cumprimento integral da pena em 
regime fechado; a segunda, direcionada ao juiz e à necessidade de vir a fundamentar hipótese de 
interposição de recurso – da apelação – em liberdade. E a última, referente à prisão temporária 
de que cuida a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, revelando-a, nos citados crimes, como 
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passível de alcançar trinta dias, período prorrogável por idêntico espaço de tempo em caso de 
extrema e comprovada necessidade. Ora, está-se diante de tratamento próprio, sistemático, quanto 
a consequências do crime, considerados procedimentos glosados penalmente que encerram, para 
efeito de tratamento no campo da persecução criminal, um grande todo. No caso da tortura, veio 
à balha diploma específico, definidor do respectivo tipo, e aí, em verdadeira correção de rumo 
no sentido de respeitar-se à Constituição Federal, isso relativamente à individualização da pena, 
dispôs-se sobre o início do cumprimento da pena em regime fechado, viabilizando-se, assim, a 
conclusão acerca de haver sido contemplada a progressão no regime de cumprimento da pena. O 
legislador, ao prever apenas o início, tão somente o início, de cumprimento da pena no regime mais 
rigoroso, sinalizou no sentido da pertinência de fases outras, adentrando-se o regime semiaberto e 
o aberto. Logo, exsurgiu disposição contrária ao sistema a que me referi, ao § 1º do artigo 2º da Lei 
nº 8.072, de 25 de julho de 1990. Não faz sentido entender-se que o crime mais grave do rol – o de 
tortura – contemple a aplicação da pena e o cumprimento em regime de progressão, não o admitindo 
os demais crimes situados no mesmo sistema. Com inteira razão, consignou a Procuradoria Geral 
da República, em peça subscrita pelo Subprocurador-Geral Cláudio Lemos Fonteles:

14. Ocorre que a recente Lei 9455/97, que definiu os crimes de tortura, também fixou 
disposições no espaço que lhe foi constitucionalmente conferido, fazendo-o de forma mais 
amena, na preservação de filosofia compatível com a progressão criminal. Disse, então, 
no § 7º, do artigo 1º, do cumprimento inicial da pena, no regime fechado.

15. Ora, quando duas leis infraconstitucionais, no espaço próprio que a Constituição 
confere-lhes dispor, dispõem diferentemente sobre tratamento que a Constituição quer 
comum e idêntico às situações – infrações penais – que expressa, há de prevalecer a 
disposição normativa mais favorável ao réu, pena violar-se o tratamento constitucional 
isonômico (folha 148).

O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de enfrentar a matéria e assentou, no julgamento 
do Recurso Especial nº 140.617/GO que:

RESP – CONSTITUCIONAL – PENAL – EXECUÇÃO DA PENA – CRIMES HEDIONDOS 
(LEI Nº 8.072/90) – TORTURA (LEI Nº 9.455/97) – EXECUÇÃO – REGIME FECHADO – A 
Constituição da República (art. 5º, XLIII) fixou o regime comum, considerando-os inafiançáveis 
e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes 



[ 52 ] [ Sumário ]

e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. A Lei nº 8.072/90 
conferiu-lhes a disciplina jurídica dispondo:

“A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime 
fechado” (art. 2º, § 1º).

A Lei nº 9.455/97 quanto ao crime de tortura registra no art. 1º-7º:

“O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o 
cumprimento da pena em regime fechado.”

A Lei nº 9.455/97, quanto à execução da pena, é mais favorável do que a Lei nº 8.072/90. 
Afetou, portanto, no particular, a disciplina unitária determinada pela Carta Política. 
Aplica-se incondicionalmente. Assim, modificada, no particular a lei dos crimes hediondos. 
Permitida, portanto, quanto a esses delitos, a progressão de regimes (decisão unânime, 
Relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, havendo participado do julgamento os Ministros 
Vicente Leal, Fernando Gonçalves, Alselmo Santiago e William Paterson – in Consu Lex 
ano I, nº 11, de 30 de novembro de 1997).

Há de ter-se presente o que Tercio Sampaio Ferraz aponta como “princípio hermenêutico da 
unidade da Constituição”, no que direciona à lógica, ao afastamento de conclusões conducentes 
a verdadeiro paradoxo, e este é revelado com a óptica de encerrar a ordem jurídico-constitucional 
base para tratamento diferenciado de casos a envolver crimes que foram tidos como dotados 
de semelhante potencial agressivo e, o que é pior, albergando-se tratamento mais favorável, 
considerado o regime de cumprimento de pena, ao mais repugnante, ao mais ofensivo à dignidade 
do homem, à própria natureza, como é o de tortura. Neste, condenado o acusado, cumprirá a 
pena de forma progressiva, ou seja, nos regimes fechado, semiaberto e aberto. Nos demais crimes, 
de nocividade que não suplanta, a toda evidência, a tortura, no que quase sempre é de autoria 
de quem tem o dever de preservar o direito constitucional não só do cidadão, mas também do 
preso, à integridade física e moral – incisos XLVII e XLIX do artigo 5º da Carta de 1988, a pena 
será cumprida integralmente no regime fechado.

Verifica-se, na espécie, derrogação tácita do artigo 2º da Lei nº 8.072/90. Em face de incompatibili-
dade decorrente da imposição constitucional de um sistema harmônico de disciplina penal – inciso 
XLIII, do artigo 5º – não mais subsiste, por opção político-legislativa-criminal revelada no artigo 1º, 
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§ 7º, da Lei nº 9.455/97 (Lei da Tortura) a regra, aliás conflitante com o princípio constitucional de 
individualização da pena – inciso XLVI do mesmo artigo 5º – reveladora do esdrúxulo cumprimento 
da pena, na integralidade, em regime fechado.

Nesse sentido é a melhor doutrina – Alberto Silva Franco:

Vale acentuar que o legislador constitucional, ao estabelecer, no inc. XLIII, do art. 5º 
da Constituição Federal, restrições, de caráter penal e processual penal, aos delitos ali 
mencionados, deu-lhes um tratamento rigorosamente uniforme, equiparando-os em sua 
danosidade social. A própria Lei 8.072/90, mesmo estabelecendo restrição ao nível da 
execução penal, não prevista no texto constitucional, teve a preocupação de não criar 
distinções entre as hipóteses constitucionalmente igualadas. Agora, no entanto, há uma 
separação bem nítida. De um lado, os crimes hediondos, o terrorismo e o tráfico ilícito 
de entorpecentes não autorizam o sistema progressivo na execução da pena; de outro, 
o delito de tortura consagra o referido regime prisional. Essa mudança de perspectiva 
mostra-se muito mais profunda do que possa, à primeira vista, parecer na medida em 
que se torna, para efeito de buscar-se a uniformidade de tratamento estabelecida na 
Constituição Federal, ponto de referência para a ampliação da regra contida na Lei 
9.455/97. O ordenamento penal constitui um sistema racional de normas e, como tal, não 
suporta contradições internas. Não há razão lógica que justifique a aplicação do sistema 
progressivo aos condenados por tortura e que, ao mesmo tempo, se negue igual sistema 
aos condenados por crimes hediondos. Nem sob o ponto de vista do princípio da lesividade, 
nem sob o ângulo político-criminal, há possibilidade de considerar-se a tortura um fato 
delituoso menos grave do que os crimes hediondos ou o tráfico ilícito de entorpecentes. 
A extensão da regra do § 7º, do art. 1º da Lei 9.455/97, para todos os delitos referidos na 
Lei 8.072/90, equaliza hipóteses fáticas que estão constitucionalmente equiparadas e 
restabelece, em sua inteireza, a racionalidade e a sistematização do ordenamento penal. 
Além disso, representa uma tomada de posição do legislador ordinário em sintonia fina 
com o texto constitucional (Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 19, página 69).

Destarte, forçoso é concluir pela derrogação pela Lei nº 9.455/97 da Lei nº 8.072/90, ficando 
ultrapassada assim a visão extravagante, sob todos os títulos, do integral cumprimento da pena 
em regime fechado. Concedo a ordem e, portanto, assento que, já agora, a esta altura, considerado 
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o arcabouço normativo no que norteado pela Carta da República, não temos mais a vigorar o 
preceito da Lei nº 8.072/90, que cogitou, no passado, para mim, do cumprimento integral da 
pena no regime fechado.

É como voto, na espécie dos autos.

DO ENQUADRAMENTO DO ESTUPRO E DO ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMO 
CRIME HEDIONDO

No julgamento do Habeas Corpus nº 77.480-7/SP, perante a Segunda Turma, tive a oportunidade 
de consignar:

Permito-me, no entanto, marcar posição a respeito, tendo em vista o teor do voto do Relator, no 
que remete a precedente desta Corte, no sentido de ser dispensável para a atração do artigo 9º da 
Lei nº 8.072/90 a ocorrência de lesão corporal grave ou morte. É que, no referido artigo, deu-se a 
exacerbação da pena, aumentada de metade. Portanto, a Lei nº 8.072/90, além de haver alterado 
o balizamento do artigo 214 do Código Penal, elevando-o de dois a sete anos para seis a dez anos, 
previu, ainda assim, o aumento de metade. Fê-lo, em bom vernáculo, mediante conjugação de 
três artigos, ou seja, dos artigos 214, 223, caput e parágrafo único, e 224 do Código Penal. Vale 
dizer, para que se tenha a pena majorada, indispensável é que, do atentado, haja resultado lesão 
de natureza grave ou morte e, ainda, que a vítima não tenha mais de catorze anos, seja alienada 
ou débil mental, conforme previsão do artigo 224, conhecendo o agente tal circunstância, ou 
não tenha podido, por qualquer outra causa, oferecer resistência. Somente então é que se chega, 
em face do acúmulo de circunstâncias negativas, à majoração. Uma vez ocorrido o concurso, 
na espécie, desses três artigos, a majoração de metade dar-se-á consideradas as penas não do 
artigo 214, em si, mas do artigo 223, ou seja, de oito a doze anos e de doze a vinte e cinco anos.

Posteriormente, ante o dissenso surgido, o tema veio a Plenário e ora é suscitado novamente, 
em virtude da alteração na composição. Fiz ver, então:

Devo dizer que somei o meu voto, no âmbito da Segunda Turma, ao do ministro Néri da Silveira, 
estabelecendo, numa interpretação para mim teleológica e sistemática, que a Lei nº 8.072/90 
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somente enquadra como hediondo os crimes de estupro e o de atentado violento ao pudor 
quando cometidos com grave lesão ou seguidos de morte. Ao assim proceder, considerei a própria 
lei mencionada e, mais do que isso, a ordem natural das coisas, a impossibilidade de colocar, 
na mesma vala, o atentado violento ao pudor e o estupro – sem a grave lesão, sem a morte – e 
os crimes com essas qualificadoras. Não há como dar aos preceitos interpretação que leve à 
incoerência – o homicídio simples não é crime hediondo, mas o atentado violento ao pudor, sem 
as ocorrências citadas, o é. 

A Lei nº 8.072/90, no artigo 9º, refere-se a outras figuras penais. É sintomático que, apenas em 
relação ao estupro e ao atentado violento ao pudor, a norma utilize o vocábulo “combinação”. A 
meu ver, esse dado deve ser levado em conta para concluir-se pelo real sentido do dispositivo, no 
que acaba por agravar a situação do condenado. Isso não implica dizer que esses tipos ficariam 
apenados de maneira menos acentuada, já que o mínimo para eles previsto é substancial.

Reporto-me ao voto proferido e concluo em consonância com os votos dos ministros Maurício 
Corrêa, Sepúlveda Pertence e Néri da Silveira, distinguindo, portanto, a forma qualificada para, 
então, ter como incidente o disposto no artigo 9º da Lei nº 8.072/90.

Concedo a ordem para, cassando o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, 
assentar o direito do paciente à progressão no regime de cumprimento da pena, declarada a 
inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90.
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5 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 388.359 – PERNAMBUCO

Não exigência de depósito como pressuposto de admissibilidade de recurso 
administrativo. [RE 388.359/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 22-6-2007.]* 

* O Recurso Extraordinário 388.359, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, serviu como precedente para a edição 
da Súmula Vinculante n. 21.

Inteiro teor do acórdão

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=466308
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Relator: Ministro Marco Aurélio 
Recorrente: HTM – Distribuidora de Melaço Ltda. 
Advogados: Judith Maria Antunes Fernandes e outro (a/s) 
Recorrida: União 
Advogada: PFN – Rosângela Maria Croccia Macedo

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO – DEPÓSITO – § 2º DO ARTIGO 33 DO DECRETO 
Nº 70.235/72 – INCONSTITUCIONALIDADE. A garantia constitucional da ampla defesa afasta 
a exigência do depósito como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Os pressupostos de recorribilidade 
estão atendidos. No julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 210.246-6/GO, 210.234-2/
GO, 210-369-1/MG, 210.380-2/MG, 218.752-8/GO, no segundo semestre de 1997, tive a 
oportunidade de sustentar a insubsistência do preceito do § 1º do artigo 636 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, semelhante ao questionado nestes autos. Parti da premissa de que 
a exigibilidade do depósito da multa, em certos casos, em face do montante e da situação 
econômico-financeira do infrator, acaba por impedir o direito de defesa. Fiz ver a impossibilidade 
de o Estado dar com uma das mãos e retirar com a outra, pronunciando-me nos seguintes 
termos:

Senhor Presidente, entendo que o inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal viabiliza a ampla 
defesa à exaustão, ao preceituar:

Art. 5º (...)

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
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E o que se tem na espécie dos autos? Tem-se a previsão, na Consolidação das Leis do Trabalho, do 
recurso contra multas aplicadas pelos inspetores do trabalho. Todavia, essa previsão do recurso, 
que é algo da nossa tradição administrativa, no campo da fiscalização, está jungida ao depósito 
da totalidade da multa por aquele que foi tido como infrator.

O que isso representa, pelo menos sob a minha óptica? Representa um óbice, em alguns casos, até 
mesmo ao exercício do direito de defesa, inviabilizando-se, portanto, desde que aquele apontado 
como infrator não tenha meios suficientes para a feitura do depósito, a interposição do próprio 
recurso.

Não vejo como ter a previsão do § 1º do artigo 636 da Consolidação das Leis do Trabalho como 
harmônica com o princípio constitucional, com a garantia constitucional que assegura a ampla 
defesa, inclusive no processo administrativo.

O § 6º do artigo 636, revelando até mesmo a razão de ser do § 1º, contém uma outra regra que 
não está em jogo, mas que precisa também ser objeto de reflexão, segundo a qual diz:

Art. 636 (...)

§ 6º A multa será reduzida de 50% (cinquenta por cento) se o infrator, renunciando ao 
recurso,” – o que demonstra, a mais não poder, que se trata de um direito do infrator, 
assegurado legalmente – “a recolher ao Tesouro Nacional, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias, contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital.

Senhor Presidente, não conheço do recurso. (Recurso Extraordinário nº 210.246-6/GO, relatado 
pelo ministro Ilmar Galvão, perante o Pleno, em 12 de novembro de 1997, tendo sido conhecido 
e provido, por maioria, e designado redator para o acórdão o ministro Nelson Jobim)

Argui-se a necessidade de preservação do direito de defesa e, consequentemente, do devido 
processo legal.

Acrescento que o pleito administrativo está inserido no gênero “direito de petição” e este, 
consoante dispõe o inciso XXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, é assegurado indepen-
dentemente do pagamento de taxas. Trata-se aqui de algo que pode inviabilizar até mesmo 
o direito de defesa, compelindo o interessado a prática incongruente, ou seja, a de depositar, 
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ainda que parcialmente, o que entende como indevido. Cumpre ter presente, também, o 
efeito suspensivo do recurso a alcançar o todo cobrado, não cabendo, ante o fenômeno da 
suspensão, exigir, embora sob a nomenclatura de depósito, o recolhimento de percentagem 
do tributo ou da multa.

Ora, assim como na hipótese na qual em jogo se faz a liberdade do cidadão, não consigo 
curvar-me, em face da força dos ditames de minha consciência, ao precedente do Plenário, 
razão pela qual conheço deste recurso extraordinário e lhe dou provimento para conceder 
a ordem e assegurar à recorrente o direito de não recolher o depósito prévio, declarada a 
inconstitucionalidade do § 2º do artigo 33 do Decreto nº 70.235/1972, com a redação dada 
pelo artigo 32 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, originária da Medida Provisória 
nº 1.863-51/1999 e reedições.

É como voto.
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6 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.351 – DISTRITO 
FEDERAL

Cláusula de barreira e minorias parlamentares. [ADI 1.351/DF, Rel. Min. Marco 
Aurélio, DJ de 29-6-2007.]

Inteiro teor do acórdão

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=416150
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Relator: Ministro Marco Aurélio 
Requerentes: Partido Comunista do Brasil – PC do B e outros 
Advogados: Paulo Machado Guimaraes e outros 
Requerente: Partido Democrático Trabalhista – PDT
Advogados: Ronaldo Jorge Araujo Vieira Junior e outro
Requerido: Presidente da República
Requerido: Congresso Nacional
Interessado: Partido Popular Socialista
Advogados: Cesar Silvestri Filho e outro

EMENTA: PARTIDO POLÍTICO – FUNCIONAMENTO PARLAMENTAR – PROPAGANDA 
PARTIDÁRIA GRATUITA – FUNDO PARTIDÁRIO. Surge conflitante com a Constituição Federal 
lei que, em face da gradação de votos obtidos por partido político, afasta o funcionamento 
parlamentar e reduz, substancialmente, o tempo de propaganda partidária gratuita e a 
participação no rateio do Fundo Partidário.

NORMATIZAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – VÁCUO. Ante a declaração de inconstitu-
cionalidade de leis, incumbe atentar para a inconveniência do vácuo normativo, projetando-se, 
no tempo, a vigência de preceito transitório, isso visando a aguardar nova atuação das Casas 
do Congresso Nacional.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Compõem a relação processual, na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.351-3/DF, o Partido Comunista do Brasil – PC do 
B, o Partido Democrático Trabalhista – PDT, o Partido Socialista Brasileiro – PSB e o Partido 
Verde – PV, e, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.354-8/DF, o Partido Social Cristão – 
PSC, havendo sido admitidos naquela como terceiros o Partido Popular Socialista – PPS e o 
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Partido Socialismo e Liberdade – PSOL. Friso que não está em mesa para julgamento a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 2.677-1/DF, ajuizada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – 
PTB, pelo Partido Popular Socialista – PPS e pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT. 

A discussão básica estampada nos processos em apreciação diz respeito à harmonia ou não 
do artigo 13 da Lei dos Partidos Políticos – Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 – com a 
Constituição Federal. Os demais dispositivos atacados, consideradas expressões a remeterem 
ao citado artigo – nos incisos II do artigo 41 e II do artigo 56, na cabeça dos artigos 48 e 
49 e na cabeça e incisos do artigo 57 –, são alcançados pelo critério da consequência, por 
arrastamento. Eis o preceito em jogo:

Art. 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 o mínimo de dois por cento 
do total de cada um deles.

Vê-se que o artigo 13 em questão, relativamente ao funcionamento parlamentar nas Casas 
Legislativas, prevê que o partido político deve preencher dois requisitos. O primeiro deles refere-se 
à quantidade dos votos válidos atinentes às cadeiras da Câmara dos Deputados. Então, há 
de se ter o mínimo de cinco por cento da totalidade dos votos apurados, não computados os 
brancos e os nulos. Atendida essa condição, surge novo obstáculo a ser ultrapassado. É preciso 
que os cinco por cento dos votos estejam distribuídos em nove Unidades da Federação, exigida 
ainda a quantidade mínima de dois por cento em cada uma delas. Eis, então, os pressupostos 
para que o partido político, em verdadeira corrida de obstáculos, alcance o funcionamento 
parlamentar:

a) obtenção de cinco por cento dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, conside-
rada a votação em todo o território nacional, afastados os brancos e os nulos;
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b) distribuição desse percentual mínimo, em pelo menos um terço dos Estados brasileiros;

c) conquista, em cada um dos nove Estados, da percentagem mínima de dois por cento.

A exigência, além de estar ligada ao funcionamento parlamentar, repercute, ainda, no fundo 
partidário e no tempo disponível para a propaganda partidária. Sob o ângulo econômico-fi-
nanceiro, ante o disposto no artigo 41 do diploma analisado, a divisão do fundo, no tocante 
aos partidos que lograram votação mínima e aos demais, há de se fazer mediante equações 
extremadas:

a) noventa e nove por cento do fundo partidário devem ser rateados entre os partidos que 
atenderam às condições previstas no artigo 13 em comento;

b) a percentagem ínfima de um por cento será distribuída entre todos os partidos que te-
nham estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral.

Vale dizer: os partidos que atendam ao disposto no citado artigo 13 participam do rateio de 
cem por cento do fundo partidário, enquanto os que não atinjam os patamares versados 
concorrem em partes iguais e juntamente com os primeiros – friso –, à divisão do valor 
resultante do percentual de um por cento do fundo partidário.

A outra restrição corre à conta do denominado programa partidário. Conforme estabelece o 
artigo 48 da Lei nº 9.096/95, aos partidos que não preencheram os requisitos do artigo 13 
reservar-se-á, em cada semestre, espaço de dois minutos para a propaganda eleitoral, limitado 
à cadeia nacional. Já os demais partidos, aqueles que conseguiram cumprir as exigências do 
artigo 13, poderão realizar um programa em rede nacional e outro em rede estadual, em cada 
semestre, com duração dez vezes maior, ou seja, de vinte minutos cada qual, gozando ainda 
do direito a inserções de trinta segundos ou um minuto, em âmbito nacional e estadual, 
perfazendo, por semestre, quarenta minutos – artigo 49 da Lei nº 9.096/95.
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Tem-se a plena procedência do que apontado como extremos quer sob o ângulo do 
funcionamento parlamentar, excluído no que não alcançados os patamares do artigo 13, 
quer quanto à participação no fundo partidário, praticamente neutralizada em face das 
percentagens de noventa e nove por cento e de um por cento para rateio geral, quer em 
relação à propaganda partidária, tendo certos partidos o direito de veiculá-la apenas em 
cadeia nacional e por dois minutos em cada semestre, dispondo outros, para tanto, em 
rede nacional e estadual, de tempo dez vezes maior, além de contarem com as inserções 
a totalizarem, por semestre, também nos dois âmbitos, quarenta minutos em cada qual.

Explicando melhor, ante a qualificação dos partidos considerados os votos obtidos – o que 
resulta em dualidade toda imprópria – em majoritários e minoritários, cabe aos primeiros – 
assim entendidos os de votação a atender ao disposto na lei –, para difundir o programa 
partidário, transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, 
dos eventos com este relacionados e das atividades congressuais do partido e divulgar a 
respectiva posição quanto a temas político-comunitários, vinte minutos corridos em cada 
semestre, para transmissões em cadeia nacional e estadual, e quarenta minutos semestrais, 
com inserções de trinta segundos ou um minuto nas redes nacional e estadual. Os partidos 
minoritários, para as mesmas finalidades, têm direito a somente dois minutos por semestre 
e apenas em cadeia nacional, não contando com tempo algum para inserções.

As regras de repercussão avassaladora quanto à sobrevivência e ao crescimento dos partidos 
políticos tiveram a eficácia projetada no tempo, presentes os artigos 56 e 57 das Disposições 
Finais e Transitórias da Lei nº 9.096/95 e a mitigação das exigências previstas, também 
minimizadas as consequências. Em outras palavras, a plena eficácia dos artigos atacados 
nestas ações far-se-á a partir da legislatura que terá início em 2007, consideradas as eleições 
gerais ocorridas neste ano.

São vinte e nove os partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, a saber: Partido 
Republicano Brasileiro – PRB, nº 10; Partido Progressista – PP, nº 11; Partido Democrático 
Trabalhista – PDT, nº 12; Partido dos Trabalhadores – PT, nº 13; Partido Trabalhista 
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Brasileiro – PTB, nº 14; Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, nº 15; 
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, nº 16; Partido Social Liberal – PSL, 
nº 17; Partido Trabalhista Nacional – PTN, nº 19; Partido Social Cristão – PSC, nº 20; 
Partido Comunista Brasileiro – PCB, nº 21; Partido Liberal – PL, nº 22; Partido Popular 
Socialista – PPS, nº 23; Partido da Frente Liberal – PFL, nº 25; Partido dos Aposentados da 
Nação – PAN, nº 26; Partido Social Democrata Cristão – PSDC, nº 27; Partido Renovador 
Trabalhista Brasileiro – PRTB, nº 28; Partido da Causa Operária – PCO, nº 29; Partido 
Humanista da Solidariedade – PHS, nº 31; Partido da Mobilização Nacional – PMN, nº 33; 
Partido Trabalhista Cristão – PTC, nº 36; Partido Socialista Brasileiro – PSB, nº 40; Partido 
Verde – PV, nº 43; Partido Republicano Progressista – PRP, nº 44; Partido da Social 
Democracia Brasileira – PSDB, nº 45; Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, nº 50; Partido 
de Reedificação da Ordem Nacional – PRONA, nº 56; Partido Comunista do Brasil – PC do B, 
nº 65, e, por fim, Partido Trabalhista do Brasil – PT do B, nº 70. Sem normas e fatos não há 
julgamento. Pois bem, qual foi o desempenho desses partidos, considerada a votação para 
preenchimento das cadeiras da Câmara dos Deputados, nas eleições últimas? Dos vinte e 
nove partidos existentes, apenas sete alcançaram e suplantaram o patamar de cinco por 
cento dos votos para a Câmara dos Deputados em todo o território nacional, distribuídos 
de tal forma a perfazer pelo menos dois por cento em cada qual de nove Estados. Ante 
a ordem de classificação, se é que desta podemos cogitar, eis os partidos que lograram 
atender aos ditames legais:

a) Partido dos Trabalhadores – PT, com 14,94% dos votos, totalizando treze milhões, no-
vecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove votos, cobrindo, presente a 
percentagem mínima de dois por cento, todas as unidades da Federação, elegendo 83 
deputados federais;

b) Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, com 14,51% dos votos, totali-
zando treze milhões, quinhentos e oitenta mil, quinhentos e dezessete votos, abrangen-
do, com relação ao patamar de dois por cento, todos os Estados, elegendo 89 deputados 
federais;
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c) Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, com 13,76% dos votos, totalizando 
doze milhões, oitocentos e oitenta e três mil, cento e quarenta e sete votos, não alcan-
çando a percentagem de dois por cento no Rio Grande do Norte e no Amazonas, elegen-
do 66 deputados federais;

d) Partido da Frente Liberal – PFL, com 10,88% dos votos, totalizando dez milhões, cento 
e oitenta e dois mil, trezentos e oito votos, deixando de atingir a percentagem de dois 
por cento no Ceará, no Espírito Santo, em Rondônia e no Acre, elegendo 65 deputados 
federais;

e) Partido Progressista – PP, com 7,11% dos votos, totalizando seis milhões, seiscentos e 
sessenta mil, novecentos e cinquenta e um votos, não chegando à percentagem de dois 
por cento apenas no Distrito Federal, elegendo 41 deputados federais;

f) Partido Socialista Brasileiro – PSB, com 6,21% dos votos, totalizando cinco milhões, 
oitocentos e treze mil, quatrocentos e noventa e quatro votos, não obtendo o patamar 
de dois por cento em Goiás, no Pará, no Paraná e em Mato Grosso do Sul, elegendo 27 
deputados federais;

g) Partido Democrático Trabalhista – PDT, que, passando rente à trave, logrou 5,19% dos 
votos no País, totalizando quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil e setenta e 
quatro votos, deixando de alcançar a percentagem mínima de dois por cento em Goiás, 
no Rio Grande do Norte, em Mato Grosso, no Distrito Federal, no Amazonas e em Sergi-
pe, elegendo 24 deputados federais;

Em síntese, a prevalecer, sob o ângulo da constitucionalidade, o disposto no artigo 13 da Lei 
nº 9.096/95, somente esses 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 
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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.

Eis a quantidade de votos obtidos por esses partidos:

a) Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, com 4,72% dos votos, alcançando quatro milhões, 
quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e seis votos, deixando de atingir o 
patamar de dois por cento em nove Estados – Mato Grosso, Santa Catarina, Bahia, Pa-
raíba, Amapá, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Acre, elegendo 22 
deputados; 

b) Partido Liberal – PL, com 4,35% dos votos, alcançando quatro milhões, setenta e quatro 
mil, trezentos e noventa e três votos, não logrando a percentagem de dois por cento em 
cinco Estados – Maranhão, Rio Grande do Sul, Piauí, Mato Grosso do Sul e Tocantins, 
elegendo 23 deputados;

c) Partido Popular Socialista – PPS, com 3,99% dos votos, iguais a três milhões, setecen-
tos e quarenta mil e cinco votos, não conseguindo os dois por cento em onze Estados – 
Pará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Sergipe, Tocantins, Amazonas, Goiás, Ceará, 
Maranhão, Rio Grande do Norte e Piauí, elegendo 22 deputados;

d) Partido Verde – PV, com 3,65% dos votos, significando três milhões, quatrocentos e 
vinte e um mil e sete votos, alcançando a meta de dois por cento apenas em oito Esta-
dos – Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Rondônia, Roraima, Rio de Janeiro, Alagoas e 
Paraná, elegendo 13 deputados;
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e) Partido Comunista do Brasil – PC do B, com 2,12% dos votos, significando um milhão, 
novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e três votos, obtendo os dois por cento 
apenas em nove Estados – Acre, Amazonas, Piauí, Rio Grande do Sul, Ceará, Maranhão, 
Amapá, Bahia e Pernambuco, elegendo 13 deputados;

f) Partido Social Cristão – PSC, com 1,86% dos votos, percentagem a revelar um milhão, 
setecentos e quarenta e cinco mil, cento e trinta e dois votos, ultrapassando os dois por 
cento em sete Estados – Sergipe, Rio de Janeiro, Pará, Espírito Santo, Amapá, São Paulo 
e Maranhão, elegendo 9 deputados;

g) Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, com 1,23% dos votos, a revelar um milhão, cento 
e quarenta e nove mil, seiscentos e dezenove votos, tendo alcançado os dois por cento 
em quatro Estados – Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal, elegendo 
3 deputados;

h) Partido da Reedificação da Ordem Nacional – PRONA, com 0,97% dos votos, ou seja, 
novecentos e seis mil, trezentos e quarenta e sete votos, ultrapassando a meta de dois 
por cento em cinco Estados – Amazonas, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Alagoas, elegendo 2 deputados;

i) Partido da Mobilização Nacional – PMN, com 0,94% dos votos, logrando oitocentos e 
setenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis votos, chegando aos dois por cento em quatro 
Estados – Rio Grande do Norte, Acre, Alagoas e Amazonas, elegendo 3 deputados;

j) Partido Trabalhista Cristão – PTC, com 0,86% dos votos, isto é, oitocentos e quatro mil, 
duzentos e vinte e seis votos, alcançando os dois por cento nos Estados de Roraima e 
São Paulo, elegendo 3 deputados;
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l) Partido Humanista da Solidariedade – PHS, com 0,46% dos votos, ou seja, quatrocen-
tos e trinta e cinco mil e dezenove votos, não logrando os dois por cento em nenhum dos 
Estados, elegendo 2 deputados; 

m) Partido Social Democrata Cristão – PSDC, com 0,38% dos votos, logrando trezentos e 
cinquenta e cinco mil e vinte e um votos, não obtendo os dois por cento em nenhum dos 
Estados, não elegendo, ante o quociente eleitoral, deputado;

n) Partido Trabalhista do Brasil – PT do B, com 0,32% dos votos, alcançando, assim, tre-
zentos e dois mil, quinhentos e vinte votos, conseguindo os dois por cento somente no 
Estado do Rio de Janeiro, elegendo 1 deputado;

o) Partido dos Aposentados da Nação – PAN, com 0,32% dos votos, perfazendo trezentos 
e um mil, duzentos e sessenta e seis votos, ultrapassando os dois por cento no Estado 
do Maranhão, elegendo 1 deputado;

p) Partido Republicano Brasileiro – PRB, com 0,25% dos votos, tendo com isso duzentos e 
trinta e dois mil e novecentos e setenta e sete votos, não logrando os dois por cento em 
nenhum dos Estados, elegendo 1 deputado;

q) Partido Republicano Progressista – PRP, com 0,25% dos votos, logrando duzentos e 
trinta e um mil, cento e sessenta e um votos, não obtendo dois por cento em nenhum 
Estado, não elegendo, ante o quociente eleitoral, deputado;

r) Partido Social Liberal – PSL, com 0,20% dos votos, alcançando cento e oitenta e sete 
mil, trezentos e quarenta votos, não logrando dois por cento em nenhum dos Estados, 
não elegendo, ante o quociente eleitoral, deputado;
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s) Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB, com 0,18% dos votos, isto é, cento 
e setenta mil, quatrocentos e trinta e seis votos, não chegando aos dois por cento em 
nenhum dos Estados, não elegendo, ante o quociente eleitoral, deputado;

t) Partido Trabalhista Nacional – PTN, com 0,16% dos votos, ou seja, cento e cinquenta e 
um mil, duzentos e noventa e dois votos, conseguindo dois por cento em dois Estados: 
Rondônia e Roraima, não elegendo, ante o quociente eleitoral, deputado;

u) Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, com 0,11% dos votos, signifi-
cando cem mil, quinhentos e setenta e quatro votos, não logrando dois por cento em 
nenhum dos Estados, não elegendo, ante o quociente eleitoral, deputado;

v) Partido Comunista Brasileiro – PCB, com 0,05% dos votos, percentual igual a quarenta 
e três mil, setecentos e dezenove votos, não obtendo dois por cento em nenhum dos 
Estados, não elegendo, ante o quociente eleitoral, deputado;

x) Partido da Causa Operária – PCO, com 0,03% do total, significando vinte e seis mil e no-
vecentos e quarenta e nove votos, não logrando dois por cento em nenhum dos Estados, 
não elegendo, ante o quociente eleitoral, deputado;

O registro desses dados servirá ao exame da razoabilidade das exigências legais. 

Sob o aspecto constitucional, somente a Carta outorgada de 1967 versou a matéria alusiva 
à cláusula de barreira. Fê-lo não quanto ao funcionamento parlamentar em si, a existência 
de partido cerceado no tocante a prerrogativas normalmente existentes, mas relativamente 
à extinção. O artigo 149 da Constituição Federal de 1967, ao dispor sobre a organização, o 
funcionamento e a extinção dos partidos políticos, além de remeter a lei federal, assentou 
como princípio a necessidade de as agremiações haverem obtido, na última eleição geral para 
a Câmara dos Deputados, dez por cento do eleitorado – atualmente cinco –, distribuídos pelo 
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menos em sete Estados – e não em nove como agora – com um mínimo de sete por cento – 
hoje dois – em cada um deles. Eis o preceito regedor da matéria:

Art. 149. A organização, o funcionamento e a extinção dos partidos políticos serão regulados em 
lei federal, observados os seguintes princípios:

I (...)

(...)

VII – exigência de dez por cento do eleitorado que haja votado na última eleição geral para a 
Câmara dos Deputados, distribuídos em dois terços dos Estados, com o mínimo de sete por 
cento em cada um deles, bem assim dez por cento de Deputados, em, pelo menos, um terço dos 
Estados, e dez por cento de Senadores;

(...)

A Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, também dispôs sobre o tema, 
flexibilizando a exigência anterior. Esta a disciplina verificada: 

Art. 152 – A organização, o funcionamento e a extinção dos partidos políticos serão regulados 
em lei federal observados os seguintes princípios:

I (...)

(...)

VII – exigência de cinco por cento do eleitorado que haja votado na última eleição geral para a 
Câmara dos Deputados, distribuídos, pelo menos, em sete Estados, com o mínimo de sete por 
cento em cada um deles; e

(...)

A Emenda Constitucional nº 11, de 13 de outubro de 1978, ao dar nova redação ao artigo 152 
mencionado, modificou a previsão:
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Art. 152 – A organização e o funcionamento dos partidos políticos, de acordo com o disposto 
neste artigo, serão regulados em lei federal.

§ 1º (...)

(...)

§ 2º (...)

(...)

II – apoio, expresso em votos, de 5% (cinco por cento) do eleitorado que haja votado na última 
eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos, pelo menos, por nove Estados, com o 
mínimo de 3% (três por cento) em cada um deles; 
(...)

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 25, de 15 de maio de 1985, houve nova 
alteração do artigo 152 em análise. O § 1º do citado artigo ganhou a seguinte redação:

§ 1º Não terá direito a representação no Senado Federal e na Câmara dos Deputados o partido 
que não obtiver o apoio, expresso em votos, de 3% (três por cento) do eleitorado, apurados em 
eleição geral para a Câmara dos Deputados e distribuídos em, pelo menos, 5 (cinco) Estados com 
o mínimo de 2% (dois por cento) do eleitorado de cada um deles. 

Então, é dado concluir que, sob a regência da Carta de 1967, tanto na redação primitiva, 
quanto nas resultantes das Emendas Constitucionais nº 1/69 e 11/78, as exigências ligadas 
à representatividade de partido político alcançaram, com gradação maior, constitucional, a 
própria organização, funcionamento e extinção das agremiações. Com a Emenda Constitucional 
nº 25/85, dispôs-se de forma precisa quanto às consequências de não ter o partido atingido 
os patamares fixados, versando o novo § 2º do aludido artigo 152 sobre a consequência de 
não ser alcançada a votação exigida, considerados os mandatos políticos:
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§ 2º Os eleitos por partidos que não obtiverem os percentuais exigidos pelo parágrafo anterior 
terão seus mandatos preservados, desde que optem, no prazo de 60 (sessenta dias), por qualquer 
dos partidos remanescentes. 

O § 3º do mesmo dispositivo cuidou da problemática da criação, fusão, incorporação, extinção 
e fiscalização financeira dos partidos políticos, remetendo a lei federal, guardados, é certo, 
os princípios constitucionais.

Conclui-se, portanto, que, anteriormente, a matéria tinha disciplina constitucional.

Sob o ângulo da votação obtida, a própria Carta dispunha não só sobre a representação nas 
Casas Legislativas como também sobre a vida ou a morte civil do partido político.

O que aconteceu, considerados os novos ares constitucionais, os benfazejos ares democráticos, 
ao menos assim se quer e se proclama a todos os ventos, consagrados na Lei Fundamental 
de 1988? O artigo 1º revela como um dos fundamentos da própria República o pluralismo 
político – inciso V. Já o parágrafo único do citado artigo estabelece que todo o poder emana 
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos do 
Diploma Maior. Este, ao fixar as condições de elegibilidade, menciona a necessária filiação 
partidária, ou seja, não existe a possibilidade de o cidadão, sem respaldo de partido político, 
lograr mandato eletivo, presente o sufrágio universal, o voto direto e secreto.

O Capítulo V de Título compreendido em parte básica da Constituição Federal – o II, 
porque trata dos direitos e garantias fundamentais – encerra como medula a liberdade 
dos partidos políticos, predicado inafastável quanto a essas pessoas jurídicas de direito 
privado. Pedagogicamente consigna a liberdade na criação, fusão, incorporação e extinção 
de partidos políticos, revelando a necessidade de se resguardar a soberania nacional, o 
regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. 
Vê-se o relevo maior atribuído à multiplicidade política. Relembrem: como fundamento da 
República, versou-se o pluralismo político e, quanto aos partidos políticos, previu-se a livre 
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criação, fazendo-se referência, de maneira clara, ao pluripartidarismo. Tratou-se do caráter 
nacional das entidades para, a seguir, dispor-se que os partidos adquirem personalidade 
jurídica na forma da lei civil, devendo ter os estatutos registrados no Tribunal Superior 
Eleitoral. O que se contém no artigo 17 da Carta Federal diz respeito a todo e qualquer 
partido político legitimamente constituído, não encerrando a norma maior a possibilidade de 
haver partidos de primeira e segunda classes, partidos de sonhos inimagináveis em termos 
de fortalecimento e partidos fadados a morrer de inanição, quer sob o ângulo da atividade 
concreta no Parlamento, sem a qual é injustificável a existência jurídica, quer da necessária 
difusão do perfil junto ao eleitorado em geral, dado indispensável ao desenvolvimento relativo 
à adesão quando do sufrágio, quer visando, via fundo partidário, a recursos para fazer frente 
à impiedosa vida econômico-financeira. Em síntese, tudo quanto venha à balha em conflito 
com os ditames maiores, os constitucionais, há de merecer a excomunhão maior, o rechaço 
por aqueles comprometidos com a ordem constitucional, com a busca do aprimoramento 
cultural. Transcrevo, para efeito de documentação, a íntegra do citado artigo:

Art. 17. 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 observados os seguintes preceitos:

I – caráter nacional;

II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros 
ou de subordinação a estes;

III – prestação de contas à Justiça Eleitoral;

IV – funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

§ 1º 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.
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§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, 
registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

§ 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao 
rádio e à televisão, na forma da lei.

§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

Ainda sob o ângulo do pluripartidarismo, da representatividade dos diversos segmentos 
nacionais, é dado perceber a ênfase atribuída pela Carta Federal às minorias. No tocante às 
comissões permanentes e temporárias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o § 
1º do artigo 58 do Diploma Maior assegura sem distinguir, considerada a votação obtida, o 
número de eleitos, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares 
que participam da respectiva Casa. Aliás, na cabeça do artigo, há a remessa aos Regimentos 
Internos do Congresso bem como das duas Casas, e versa o preceito algo compreendido 
no gênero funcionamento parlamentar, disciplina em sintonia com a independência dos 
Poderes. No processo legislativo, no aperfeiçoamento da lei em sentido formal e material, 
nesse ato complexo, atua, ao término da linha, o Executivo, sancionando ou vetando o que 
aprovado pelas Casas Legislativas. Fica no ar: existentes partidos com deputados eleitos, 
é dado a Poder diverso – o Executivo – compor e balizar o funcionamento interno, embora 
de forma conjunta com Senado e Câmara? Di-lo que não o jurista e ex-ministro Célio 
Borja. Endosso a óptica por Sua Excelência externado. Da mesma forma que ao Judiciário 
cumpre reger órgãos internos – artigo 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal – via 
regimento interno, tem-se, preservado o sistema como único, idêntico enfoque quanto à 
vida interna de cada Casa Legislativa – artigos 51, incisos III e IV, 52, incisos XII e XIII, e 58 
da Carta da República. Vale repetir o que consignado pelo parecista em peça elaborada a 
pedido da Mesa da Câmara dos Deputados, considerada transcrição contida em memorial:

“Da independência do órgão colegiado do Poder Legislativo e da inviolabilidade dos seus membros, 
no exercício do mandato, resulta a impossibilidade de lhes regular a conduta parlamentar por lei 
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formal, dado que assim facultar-se-ia a intromissão de outra Casa e do Presidente da República 
em assunto entregue à autonomia de cada uma das Câmaras”

“(...)

As bancadas são instituições de direito parlamentar exclusivamente. Constituem-se, nos corpos 
legislativos, pela reunião dos representantes que se identificam pela unidade de propósito e pela 
uniformidade da atuação. Agrupam-se sob a liderança que designam”

Sim, presentes deputados necessariamente vinculados a certo partido, cuja existência civil e 
registro no Tribunal Superior Eleitoral sejam incontestáveis, a eles são aplicáveis, em termos de 
atividade parlamentar, as normas constantes do Regimento Interno. Fora isso é menosprezar 
a independência funcional da Casa Legislativa.

Estabelece o § 3º do mesmo artigo 58 que a criação de comissão parlamentar de inquérito 
se faz mediante requerimento de um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal ou, se comissão mista, de ambas as Casas. A Constituição Federal atribui ainda 
legitimidade aos partidos políticos para provocarem a jurisdição constitucional concentrada, 
sendo suficiente, contar, para tanto, com um único representante em qualquer das Casas 
do Congresso. Em última análise, as previsões constitucionais encerram a neutralização da 
ditadura da maioria, afastando do cenário nacional óptica hegemônica e, portanto, totalitária. 
Concretizam, em termos de garantias, o pluralismo político tão inerente ao sistema proporcio-
nal, sendo com elas incompatível regramento estritamente legal a resultar em condições de 
exercício e gozo a partir da gradação dos votos obtidos. Aliás, surge incongruente admitir que 
partido sem funcionamento parlamentar seja, a um só tempo, legitimado para a propositura 
das ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade, não tendo 
atuação na Casa Legislativa, mas agindo via credenciamento popular no âmbito do Judiciário, 
tudo acontecendo – repito – sem que existente a restrição constitucional. 

Vê-se que a Lei Básica de 1988 não manteve a vinculação surgida com a Constituição de 1967, 
para o desenvolvimento da atividade política pelo partido, aos votos obtidos em determinado 
certame. Nem se diga que o inciso IV do artigo 17 remete o funcionamento parlamentar à 
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disciplina mediante lei, podendo esta última dispor sobre algo de fundamental relevância, 
ou seja, sobre a criação de partidos políticos de primeira e segunda categorias, considerado 
o desempenho nas urnas. A previsão quanto à competência do legislador ordinário para 
tratar do funcionamento parlamentar há de ser tomada sem esvaziar-se os princípios 
constitucionais, destacando-se com real importância o revelador do pluripartidarismo. Vale 
dizer que se deixaram à disciplina legal os parâmetros do funcionamento parlamentar sem, 
no entanto, viabilizar que norma estritamente legal determinasse a vida soberba de alguns 
partidos políticos e a morte humilhante de outros. Verificada a existência jurídica do partido, a 
participação em certas eleições, o êxito quanto a mandatos políticos em disputa, não há como 
afastar do cenário a vontade dos cidadãos que elegeram candidatos, que vieram a preencher 
cadeiras em Casas Legislativas, desvinculando-os, em quase um passe de funesta mágica, 
do próprio partido que respaldou a candidatura. Surge incongruente assentar a necessidade 
de o candidato ter, em um primeiro passo, o aval de certo partido e, a seguir eleito, olvidar a 
agremiação na vida parlamentar. O casamento não é passível desse divórcio.

Aliás, para aqueles preocupados com a proliferação dos partidos políticos, há de levar-se em 
conta que o enxugamento do rol é automático, presente a vontade do povo, de quem emana 
o poder. Se o partido político não eleger representante, é óbvio que não se poderá cogitar de 
funcionamento parlamentar. Considerada a ordem natural das coisas, cuja força é insuplantável, 
a conveniente representatividade dos partidos políticos no parlamento fica jungida tão somente 
ao êxito verificado nas urnas, entendendo como tanto haver sido atingido o quociente eleitoral, 
elegendo candidatos, pouco importando o número destes. Só assim ter-se-á como atendido 
o fundamento da República, ou seja, o pluralismo político, valendo notar que o verdadeiro 
equilíbrio decorre do somatório de forças que revelem a visão dos diversos segmentos que 
perfazem a sociedade. Em síntese, não elegendo candidato, o partido fica automaticamente 
fora do contexto parlamentar. Estão enquadrados nessa situação, porquanto não alcançaram 
o coeficiente eleitoral, os seguintes partidos: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – 
PSTU, Partido Social Liberal – PSL, Partido Trabalhista Nacional – PTN, Partido Comunista 
Brasileiro – PCB, Partido Social Democrata Cristão – PSDC, Partido Renovador Trabalhista 
Brasileiro – PRTB, Partido da Causa Operária – PCO e Partido Republicano Progressista – PRP.
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Resumindo, surge com extravagância maior interpretar-se os preceitos constitucionais a ponto 
de esvaziar-se o pluripartidarismo, cerceando, por meio de atos que se mostram pobres em 
razoabilidade e exorbitantes em concepção de forças, a atuação deste ou daquele partido 
político.

Tenham presente que a necessidade do trato constitucional da matéria, conforme a tradição, 
conforme a assegurada liberdade de criação dos partidos, foi percebida quando dos trabalhos 
de revisão da Carta de 1988. O então relator da revisão, deputado Nelson Jobim, apresentou, 
em 1994, substitutivo ao Parecer nº 36. Neste ressaltou que a chamada “cláusula de barreira” 
não teria sido tratada na Constituição, aspecto que vinha dando margem a “perplexidades 
interpretativas por parte do legislador”. O substitutivo acrescentava, ao § 2º do artigo 17 
da Constituição Federal, relativizando–o, a necessidade de o partido político comprovar o 
apoiamento de eleitores exigido em lei. Acrescentava os §§ 5º e 6º ao citado artigo e revogava 
o inciso IV nele contido, a versar sobre a remessa, à lei, do funcionamento parlamentar. Eis o 
teor dos preceitos que, caso aprovada a emenda constitucional de revisão, estariam hoje em 
vigor, afastando a celeuma que deu margem a este julgamento pelo Supremo, guarda maior 
da Constituição:

§ 5º Somente terá direito a representação na Câmara dos Deputados o partido que obtiver o 
apoio mínimo de cinco por cento dos votos válidos, excluídos os brancos e os nulos, apurados 
em eleição geral e distribuídos em pelo menos um terço dos Estados, atingindo dois por cento 
em cada um deles.

§ 6º Somente o partido que cumprir o disposto no parágrafo anterior poderá registrar candidato 
a Presidente da República. 

O substitutivo data de 1994. Não houve o consenso indispensável à aprovação da emenda em 
que pesem aos parâmetros flexibilizados, para alterar-se a Carta da República, previstos no 
artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – voto da maioria absoluta dos 
membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Pois bem, após histórico e disciplina 
a revelarem a necessidade do trato da matéria com envergadura maior – constitucional –, 
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o legislador comum veio a aprovar o texto do que seria o § 5º do artigo 17 da Constituição 
Federal, olvidando a natureza rígida desse diploma. A Carta acabou alterada mediante 
lei ordinária! Transportou-se – sem o advérbio “somente”, é certo –, para o estatuto dos 
partidos políticos aprovado no ano seguinte, as regras submetidas ao Congresso Nacional 
e rejeitadas para inserção no Documento Maior da República. Não houve sequer alteração 
quanto às percentagens. Está-se a ver que o disposto no artigo 13 da Lei nº 9.096/95 veio 
a mitigar o que garantido aos partidos políticos pela Constituição Federal, asfixiando-os 
sobremaneira, a ponto de alijá-los do campo político, com isso ferindo de morte, sob o 
ângulo político-ideológico, certos segmentos, certa parcela de brasileiros. E tudo ocorreu a 
partir da óptica da sempre ilustrada maioria.

Sob o ângulo da razoabilidade, distancia-se do instituto diploma legal que, apesar da liberdade 
de criação de partidos políticos prevista na Constituição Federal, admite a existência respectiva 
e, em passo seguinte, inviabiliza o crescimento em termos de representação. A exigência de 
cinco por cento dos votos válidos para a Câmara dos Deputados implica, considerados os dados 
da última eleição, a necessidade de o partido haver alcançado quatro milhões, seiscentos e 
oitenta e um mil, duzentos e noventa e três votos em um universo de noventa e três milhões, 
seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito votos. Aliás, assentada, em relação 
a todos os partidos hoje registrados no Tribunal Superior Eleitoral, a necessidade de alcançar 
cinco por cento dos votos, ter-se-ia que contar não com cem por cento correspondentes à 
totalidade dos sufrágios mas com cento e quarenta e cinco por cento!

Ainda no tocante à razoabilidade, mostra-se imprópria a existência de partidos políticos com 
deputados eleitos e sem o desempenho parlamentar cabível, cumprindo ter presente que, a 
persistirem partidos e parlamentares a eles integrados, haverá, em termos de funcionamento 
parlamentar, o esvaziamento da atuação das minorias.

A cláusula constitucional a remeter o funcionamento parlamentar, as balizas deste, a preceito 
legal – o que, no entendimento do ministro Célio Borja, constante de parecer, leva à disciplina 
mediante regimento interno – não pode ser tomada a ponto de admitir-se que a lei inviabilize, 
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por completo, o dito funcionamento, acabando com as bancadas dos partidos minoritários 
e impedindo os respectivos deputados de comporem a Mesa Diretiva e as comissões, em 
flagrante contrariedade à disposição do § 1º do artigo 58 da Constituição Federal, no que 
sinaliza, em bom vernáculo, a necessidade de ambas – Mesa e comissões – serem integradas, 
se houver possibilidade física, de forma proporcional, pelos partidos e blocos parlamentares 
existentes na Casa, vale dizer, que tenham deputados eleitos. 

Nos dias de hoje, tem-se exemplo marcante da extravagância da disciplina legal. O histórico 
e fidedigno Partido Comunista do Brasil logrou obter 2,12% da totalidade dos votos para a 
Câmara dos Deputados, significando esta percentagem substancial votação – um milhão, 
novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e três votos em noventa e três milhões, 
seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito votos –, perfazendo a percenta-
gem de dois por cento dos votos em nove Estados – Acre, Amazonas, Piauí, Rio Grande do 
Sul, Ceará, Maranhão, Bahia, Pernambuco e Amapá – e elegendo 13 deputados. Conta hoje 
com integrante a presidir a Câmara dos Deputados – o deputado Aldo Rebelo. Pois bem, 
ante a incidência do artigo 13, na próxima legislatura, de duas, uma: ou o deputado Aldo 
Rebelo migra para outro partido, em condenável polivalência político–ideológica, ou terá que 
desistir de concorrer à reeleição, esta última admitida pelo Supremo desde que se trate de 
nova legislatura – muito embora o § 4º do artigo 57 da Carta contenha cláusula vedando 
“a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente”. Mais ainda: o 
atual Vice-Presidente da República, José Alencar, é do Partido Republicano Brasileiro – PRB. 
Foi reeleito. O Partido não veio a atender às exigências legais nas últimas eleições, elegendo 
1 deputado. Contará com integrante Vice-Presidente da República, mas com deputado órfão, 
sem endosso partidário, na Câmara dos Deputados.

Quanto ao rateio do fundo partidário, a circunstância de ter-se a divisão inicial considerados 
os percentuais de noventa e nove por cento e de um por cento, concorrendo ao primeiro os 
partidos ditos, sob o ângulo da representação, majoritários – com aumento da fatia de cada 
qual – e, à percentagem ínfima de um por cento, todos os 29 partidos registrados no Tribunal 
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Superior Eleitoral, haverá situações concretas em que a redução de valor a ser recebido 
alcançará percentagem superior a noventa e nove por cento.

Levem em conta a situação do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, que elegeu 22 deputados 
e obteve quatro milhões, quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e seis votos, o 
que, a toda evidência, não é pouco em termos de representatividade. Considerada a eleição 
de 2002, teve jus, em 2006, à cota de seis milhões, setecentos e quarenta e seis mil, cento 
e vinte e cinco reais, sessenta e quatro centavos. Com a nova disciplina, repetido em 2007 o 
valor arrecadado em 2006 para o Fundo Partidário, o PTB ficará com a quota de quarenta 
mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta centavos, verificada assim diminuição de 
99,40%. O mesmo se diga em relação ao Partido Liberal – PL, cujos votos chegaram a quatro 
milhões, setenta e quatro mil, trezentos e noventa e três, elegendo 23 deputados. Ante a 
eleição de 2002 e considerado o Fundo Partidário relativo a 2006, alcançou seis milhões, 
setecentos e oito mil, noventa e três reais e treze centavos. Incidentes as novas regras e 
mantida a arrecadação de 2006 relativamente a 2007, caberá a ele quarenta mil, seiscentos 
e quarenta e seis reais e setenta centavos, ocorrendo decréscimo de 99,39%. Enquanto isso, 
todos os sete partidos que lograram atender às exigências legais, com cinco por cento dos 
votos nacionais distribuídos em nove Estados, obtendo em cada qual dois por cento dos votos, 
terão majoração, a saber: Partido Progressista – PP, de 0,54%; Partido da Social Democracia 
Brasileira – PSDB, de 17,08%; Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, de 
34,29%; Partido da Frente Liberal – PFL, de 1,59%; Partido dos Trabalhadores – PT, de 12,68%; 
Partido Socialista Brasileiro – PSB, de 43,53%; e Partido Democrático Trabalhista – PDT de 
25,25%. Ocorrendo alteração positiva e sendo alcançados valores que vão de 8.408.598,08 
a 24.158.085,91. Não é aceitável, sob o ângulo da razoabilidade, tal equação, dividindo sete 
partidos o grande bolo de 99% do que vier a ser arrecadado para o Fundo Partidário e os vinte 
e nove partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive esses sete, um por cento. 
O mesmo enfoque é dado verificar em termos de horário reservado à propaganda partidária. 
Os sete partidos que conseguiram atender aos requisitos legais terão, por semestre, cada 
qual, vinte minutos em rede nacional e vinte minutos em rede estadual bem como inserções 
nas duas cadeias, a totalizarem, em relação a cada uma, por semestre, quarenta minutos. 
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Já os vinte e dois partidos de representação menor, aquém das rigorosas exigências legais, 
terão, cada qual, dois minutos por semestre e unicamente em rede nacional, não contando 
com o tempo para inserções.

Esta Corte é chamada a pronunciar-se sobre a matéria a partir da Constituição Federal. 
Descabe empunhar a bandeira leiga da condenação dos chamados partidos de aluguel, o 
preconceito, mesmo porque não se pode ter como a revelá-los partidos, para exemplificar, 
como o Partido Popular Socialista – PPS, o Partido Comunista do Brasil – PC do B, o Partido 
Verde – PV e o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, sendo que este último, aliás, é condenado 
a não subsistir sem que tenha experimentado espaço de tempo indispensável a lograr grau 
de acatamento maior frente ao eleitorado. Se, impossibilitado de figurar junto à Casa para a 
qual elegeu deputados, tendo substancialmente mitigada a participação no fundo partidário 
e no horário de propaganda eleitoral, não deixará jamais a situação embrionária, própria ao 
surgimento de uma nova sigla. Permanecerá, se tanto, em plano secundário, inviabilizado 
o acesso eficaz a eleitores, o que somente ocorre em virtude da atuação parlamentar e da 
divulgação de metas partidárias. A dose é cavalar, implicando a potencialização do objeto 
visado em detrimento de princípios constitucionais. Possíveis circunstâncias reinantes, 
possíveis desvios de finalidade hão de ser combatidos de forma razoável, sem a colocação 
em segundo plano de valores inerentes à democracia, a um Estado Democrático de Direito. 
Levem em conta ainda que o funcionamento parlamentar não o é apenas nas Assembleias e 
Câmaras, alcançando o Senado da República e neste os seguintes partidos, da ala excluída, 
elegeram nas últimas eleições senadores – sem contar aqueles que se encontram em meio ao 
mandato: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, 3 senadores; Partido Comunista do Brasil – PC 
do B, 1 senador; Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB, 1 senador; Partido Popular 
Socialista – PPS, 1 senador; e Partido Liberal – PL, 1 senador.

Indaga-se: ter-se-á dois pesos e duas medidas com funcionamento parlamentar no Senado 
e ausência nas demais Casas Legislativas? Se positiva a resposta, o sistema estará capenga, 
distinguindo-se onde o legislador não distinguiu.
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Que fique ressaltado, em verdadeira profissão de fé, em verdadeiro alerta a desavisados, 
encontrar-se subjacente a toda esta discussão o ponto nevrálgico concernente à proteção 
dos direitos individuais e das minorias, que não se contrapõe aos princípios que regem o 
governo da maioria – cuja finalidade é o alcance do bem-estar público, a partir da vontade 
da maioria, desde que respeitados os direitos dos setores minoritários, não se constituindo, 
de forma alguma, em via de opressão destes últimos. 

No Estado Democrático de Direito, a nenhuma maioria, organizada em torno de qualquer 
ideário ou finalidade – por mais louvável que se mostre –, é dado tirar ou restringir os direitos 
e liberdades fundamentais dos grupos minoritários dentre os quais estão a liberdade de se 
expressar, de se organizar, de denunciar, de discordar e de se fazer representar nas decisões 
que influem nos destinos da sociedade como um todo, enfim, de participar plenamente da vida 
pública, inclusive fiscalizando os atos determinados pela maioria. Ao reverso, dos governos 
democráticos espera-se que resguardem as prerrogativas e a identidade própria daqueles 
que, até numericamente em desvantagem, porventura requeiram mais da força do Estado 
como anteparo para que lhe esteja preservada a identidade cultural ou, no limite, para que 
continue existindo. 

Aliás, a diversidade deve ser entendida não como ameaça mas como fator de crescimento, 
como vantagem adicional para qualquer comunidade que tende a enriquecer-se com essas 
diferenças. O desafio do Estado moderno, de organização das mais complexas, não é elidir 
as minorias, mas reconhecê-las e, assim o fazendo, viabilizar meios para assegurar-lhes os 
direitos constitucionais. Para tanto, entre outros procedimentos, há de fomentar diuturna-
mente o aprendizado da tolerância como valor maior, de modo a possibilitar a convivência 
harmônica entre desiguais. Nesse aspecto, é importante sublinhar, o Brasil se afigura como 
exemplo para o mundo. 

Democracia que não legitima esse convívio não merece tal status, pois, na verdade, revela 
a face despótica da inflexibilidade, da intransigência, atributos que, normalmente afetos a 
regimes autoritários, acabam conduzindo à escravidão da minoria pela maioria.
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Alfim, no Estado Democrático de Direito, paradoxal é não admitir e não acolher a desigualdade, 
o direito de ser diferente, de não formar com a maioria. Mais: o Estado Democrático de Direito 
constitui-se, em si mesmo – e, sob certo ponto de vista, principalmente –, instrumento de 
defesa das minorias. Esse foi o entendimento adotado, levando o Supremo a garantir a criação 
de Comissão Parlamentar de Inquérito pela vontade de um terço – e não da maioria – dos 
parlamentares, no julgamento do Mandado de Segurança nº 24.831-9/DF, relatado pelo ministro 
Celso de Mello e cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 4 de agosto de 2006.

É de repetir até a exaustão, se preciso for: Democracia não é a ditadura da maioria! De tão 
óbvio, pode haver o risco de passar despercebido o fato de não subsistir o regime democrático 
sem a manutenção das minorias, sem a garantia da existência destas, preservados os direitos 
fundamentais assegurados constitucionalmente.

Então, encerro este voto, no julgamento conjunto das ações nº 1.351-3/DF e 1.354-8/DF, 
acolhendo os pedidos formulados – exceto quanto ao inciso II do artigo 56 – e, com isso, 
declarando a inconstitucionalidade na Lei nº 9.096/95:

a) do artigo 13;

b) da expressão “obedecendo aos seguintes critérios”, na cabeça do artigo 41, e dos incisos 
I e II do mesmo preceito;

c) do artigo 48;

d) da expressão “que atenda ao disposto no artigo 13”, no artigo 49; 

e) da expressão “no artigo 13” do inciso II do artigo 57.

É o voto.



[ Sumário ]

7 HABEAS CORPUS 84.827 – TOCANTINS

Denúncia anônima não serve à persecução criminal. [HC 84.827/TO,  
Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 23-11-2007.] 

Inteiro teor do acórdão

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=495536
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Relator: Ministro Marco Aurélio
Paciente: José Liberato Costa Póvoa
Impetrante: Nathanael Lima Lacerda
Coator: Relator da Notícia Crime 359 do Superior Tribunal de Justiça

EMENTA: ANONIMATO – NOTÍCIA DE PRÁTICA CRIMINOSA – PERSECUÇÃO CRIMINAL – 
IMPROPRIEDADE. Não serve à persecução criminal notícia de prática criminosa sem identificação 
da autoria, consideradas a vedação constitucional do anonimato e a necessidade de haver 
parâmetros próprios à responsabilidade, nos campos cível e penal, de quem a implemente.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Reitero o que tive oportunidade de 
consignar ao deferir a medida acauteladora: 

A peça apresentada ao Superior Tribunal de Justiça pelo Ministério Público Federal, rotulada de 
notícia-crime, mostrou-se conclusiva sobre a necessidade de melhor esclarecimento acerca dos 
fatos. No introito, alude-se a fonte única – a denúncia anônima –, pleiteando-se, então:

Havendo necessidade de melhor esclarecimento dos fatos, tratando-se de DENÚNCIA 
ANÔNIMA, o Ministério Público Federal considera necessário sejam encaminhados OFÍCIOS 
aos SRS. MEMBROS do Poder Judiciário do Estado do Tocantins indicados nesta Petição, 
para as considerações que houverem por bem apresentar.

Outrossim, OFÍCIO ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins – o Des. 
MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, para o encaminhamento das Decisões 
proferidas pelo Tribunal de Justiça:

(...)
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Está-se diante de procedimento, com que se visa a persecução criminal, assentado unicamente 
em documento apócrifo, em carta anônima, colocando-se em jogo a honra de cidadãos investidos 
do ofício judicante. Reitero o que tive oportunidade de consignar – por sinal transcrito na peça 
primeira dessa impetração – quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 24.405-4/DF: 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Senhor Presidente, este mandado de segurança 
ganha, inclusive, contornos de habeas data, porque o que se pretende é um certo dado 
arquivado no TCU. Mas isso não importa.

No artigo 74, § 2º, da Constituição Federal, temos que:

“Art.74 (...)

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima 
para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal 
de Contas da União.”

A meu ver, essas referências a sindicato, a cidadão, a partido político e a associação remetem 
à individualização. A cláusula “na forma da lei” não autoriza, a meu ver – e vou dizer por 
que não autoriza a partir, inclusive, das premissas do voto do Relator –, o anonimato, 
que, para mim, é um verdadeiro ato que revela irresponsabilidade, a delação sob o ângulo 
pejorativo do vocábulo. Por que a cláusula – na forma da lei – não leva à conclusão sobre 
a legitimidade do anonimato? Porque é fundamento da República – e o Ministro-Relator 
explorou esse aspecto – a dignidade da pessoa humana. Como é que alguém denunciado 
pode se defender, inclusive considerado o crime contra a honra, se não sabe quem veiculou 
a matéria? Mais do que isso: é princípio cardeal da Administração Pública a publicidade. Eu 
diria que sem publicidade não há moralidade. A Constituição Federal só preserva o sigilo 
quando ele diz respeito à atividade profissional, ou seja, é uma prerrogativa da própria 
atividade profissional não revelar a fonte. O objetivo do TCU pode ser o melhor possível, 
mas, de bem intencionados, o Brasil está cheio. 

Pelas razões expendidas, voto acompanhando o Ministro-Relator.

Neste primeiro exame, mostra-se discrepante da ordem jurídica constitucional, expressa ao 
vedar o anonimato, a instauração de procedimento de cunho criminal a partir de documento 
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apócrifo, como é carta que não tenha sido subscrita. Há de se aguardar, com as cautelas perti-
nentes, o enfrentamento do tema por Colegiado desta Corte, porquanto o precedente citado na 
notícia-crime pelo Ministério Público, embora de lavra proficiente, fez-se no campo individual.

Acrescento que se, de um lado, há de se ouvir o cidadão, de se preservar a manifestação 
do pensamento, de outro, a própria Constituição Federal veda o anonimato – inciso IV do 
artigo 5º. Sob o ângulo da inviolabilidade da vida privada, é ainda a Carta da República que 
assegura o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da inobservância da 
vedação. É justamente esse contexto que bem diz com a vida em um Estado Democrático de 
Direito, com a respeitabilidade própria ao convívio das pessoas em cultura satisfatória que 
direciona à impossibilidade de se agasalhar o denuncismo irresponsável, maculando-se, sem 
seriedade maior, a vida das pessoas. Sim, tudo deve merecer enfoque visando à preservação 
da dignidade da pessoa humana que, conforme já assinalado, é fundamento da República 
Federativa do Brasil. A se agasalhar a óptica da denúncia anônima, mediante carta apócrifa, 
ter-se-á aberta a porta à vindita, à atuação voltada tão somente a prejudicar desafetos, 
alguém que tenha contrariado interesses. No caso, como salientado, trata-se de cidadãos que 
representam o Estado, atuam em verdadeira substituição, julgando os cidadãos em geral e os 
conflitos de interesse que os envolvem. Um juiz e dois desembargadores são mencionados na 
peça esdrúxula que motivou o início de procedimento para a persecução criminal. Vale notar 
o rol de destinatários da carta que o autor não teve a coragem de subscrever, a bem revelar 
a tentativa de denegrir imagem, de estabelecer, no cenário, escândalo, desgastando a figura 
dos citados julgadores. Enviou-se cópia a:

1) Revista Veja;

2) Revista Época;

3) Revista Istoé;

4) TV Globo;
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5) TV Bandeirantes;

6) SBT;

7) TV Record;

8) Procurador-Geral da República – Dr. Claudio Fonteles;

9) Ministro Nilson Naves – então Presidente do Superior Tribunal de Justiça;

10) Ministro Maurício Corrêa – então Presidente do Supremo Tribunal Federal;

11) Diretor-Geral da Polícia Federal;

12) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

13) Ministro da Justiça, Márcio Tomaz Bastos;

14) outras pessoas e órgãos, exortando-se até a adoção de providências.

A envergadura do tema contrasta, a mais não poder, com a vida democrática, com a segu-
rança jurídica que deve se fazer presente no dia a dia dos cidadãos. A esta altura, acolher 
a referida prática é dar asa à repetição desse procedimento, passando-se a viver época de 
terror, em que a honra das pessoas ficará ao sabor de paixões condenáveis, não tendo elas 
meio de incriminar aquele que venha a implementar verdadeira calúnia. O interesse público 
não está nesse modo de se chegar à responsabilidade de servidores e agentes públicos, 
mas, tanto quanto possível, na preservação da imagem daqueles que atuam no serviço 
público, especialmente como agentes públicos e políticos.
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Coerente com tais premissas é que esta Casa aprovou a Resolução nº 290, de 5 de maio de 
2004, criando a Ouvidoria do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de contribuir para 
elevar continuamente os padrões de transparência, presteza e segurança das atividades aqui 
desenvolvidas. Como que a confirmar que esta Corte não compactua com o procedimento 
covarde de quem se escusa da responsabilidade que deve nortear o exercício da cidadania, 
já no inciso II do artigo 4° daquela Resolução está registrado que não serão admitidas pela 
Ouvidoria reclamações, críticas ou denúncias anônimas, esclarecendo-se, no § 1°, que, nesses 
casos, “o pedido terá seu processamento rejeitado liminarmente e será imediatamente devolvido 
ou comunicada a decisão ao remetente”.

Mais do que isso, julgando o Mandado de Segurança nº 24.405-4/DF, sob a relatoria do 
ministro Carlos Velloso, o Plenário glosou o artigo 55 da Lei nº 8.443/92 quanto à manutenção 
do sigilo da autoria de denúncia ao Tribunal de Contas da União. 

Claro está, então, que, sob pretextos os mais casuísticos, não se há de acobertar aquele que, 
valendo-se do anonimato, ofende quem quer que seja, agravando-se mais ainda o pusilânime 
ato, a abjeta acusação se dirigida a um administrador da coisa pública, cujo prejuízo será 
maior, ante as peculiaridades do cargo que ocupa, que o expõe a elevada evidência social. 
Seria usar de dois pesos e duas medidas permitir o gravame e impossibilitar o eventual reparo, 
com afronta aos princípios consagrados no artigo 5° da Constituição Federal, mormente ao 
inciso X – que assegura a inviolabilidade do direito de imagem – e ao inciso V – concernente ao 
direito de resposta, proporcional ao agravo, com ambas as normas a alicerçar a indenização 
por dano material e moral.

Portanto, de forma alguma, convém viabilizar o ensejo de práticas das mais odiosas – o denun-
cismo inescrupuloso e doidivanas que decorrerá necessariamente do fato de o denunciante 
saber-se protegido pelo sigilo nas acusações que faz sem querer responder pelas consequências 
quando do controle judicial do ato, enfim, quando da apuração e consagração da verdade dos 
fatos por si imputados a outrem, muitas vezes por puro ressentimento diante da proeminência 
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do ofendido, inconformismo com o próprio fracasso, ou ainda por outros sentimentos menos 
nobres e igualmente inconfessáveis.

A Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao encaminhar cópia do documento apócrifo à 
Diretoria Jurídica do Banco do Brasil, fazendo-o mediante ofício subscrito pela Assessora-Chefe, 
não teve como objetivo formalizar notícia da prática de crime, mesmo porque, se assim o fosse, 
o destinatário seria outro. Concedo a ordem para tornar definitiva a medida acauteladora.
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8 MANDADO DE INJUNÇÃO 721 – DISTRITO FEDERAL

Caráter efetivo do mandado de injunção. [MI 721/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 
DJ de 30-11-2007.]

Inteiro teor do acórdão

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=497390
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Relator: Ministro Marco Aurélio 
Impetrante: Maria Aparecida Moreira 
Advogados: Márcio Honório de Oliveira e Silva e outro (a/s) 
Impetrado: Presidente da República 
Advogado: Advogado-Geral da União

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO – NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI do 
artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao 
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, 
à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. 
A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada.

MANDADO DE INJUNÇÃO – DECISÃO – BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a 
decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada.

APOSENTADORIA – TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS – PREJUÍZO À SAÚDE DO 
SERVIDOR – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR – ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se 
a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral – artigo 
57, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A existência de disposições consti-
tucionais dependentes de regulamentação levou o constituinte de 1988, em passo dos mais 
salutares, a prever, no artigo 5º da Carta Federal, o mandado de injunção, fazendo-o mediante 
preceito a sinalizar a eficácia da impetração, tendo em conta o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania:
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LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes 
à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Tratando-se de ato omissivo de autoridade ou órgão submetidos à jurisdição do Supremo, a 
este cabe processar e julgar originariamente o mandado de injunção. É o que decorre do teor 
da alínea “q” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe:

I – processar e julgar, originariamente:
(...)

q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do 
Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 
das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais 
Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;

(...)

A natureza da citada ação constitucional – mandado de injunção –, procedente a causa de pedir 
versada na inicial, leva o pronunciamento a ganhar contornos mandamentais, a ganhar eficácia 
maior, a ponto de viabilizar, consideradas as balizas subjetivas da impetração, o exercício do 
direito, da liberdade constitucional ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania 
e à cidadania. Eis que surgiu, no cenário normativo-constitucional, o instrumento capaz de 
revelar a lei fundamental como de concretude maior, abandonada visão simplesmente lírica. 

Pois bem, na redação primitiva, a Carta de 1988, ao dispor sobre a aposentadoria dos 
servidores públicos, previa, ao lado das balizas temporais alusivas à jubilação espontânea, a 
possibilidade de lei complementar estabelecer exceções. Confira-se com o preceito:
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Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

III – voluntariamente:

a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais;

(...)

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais 
ao tempo de serviço;

(...)

§ 1º Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III, “a” e “c”, no caso de 
exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas.

(...)

Com a Emenda Constitucional nº 20/98, afastou-se a óptica míope do sentido do verbo 
“poder” – considerado o tempo, futuro do presente, “poderá” –, para prever-se, no § 4º do 
artigo 40 da Carta, que:

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria 
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas 
exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos 
em lei complementar.

Tal afastamento foi mantido pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, que 
deu nova redação ao citado § 4º:

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria 
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis 
complementares, os casos de servidores: 
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I – portadores de deficiência; 

II – que exerçam atividades de risco; 

III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física. 

Então, é dado concluir que a jurisprudência mencionada nas informações sobre a existência 
de simples faculdade ficou, sob o ângulo normativo-constitucional, suplantada. Refiro-me 
ao que decidido no Mandado de Injunção nº 484-6/RJ, citados os precedentes formalizados 
quando do julgamento dos Mandados de Injunção nºs 425-1/DF e 444-7/MG. Em síntese, 
hoje não sugere dúvida a existência do direito constitucional à adoção de requisitos e critérios 
diferenciados para alcançar a aposentadoria daqueles que hajam trabalhado sob condições 
especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Permaneceu a cláusula da definição 
em lei complementar.

Assento, por isso, a adequação da medida intentada. Passados mais de quinze anos da vigência 
da Carta, permanece-se com o direito latente, sem ter-se base para o exercício. Cumpre, 
então, acolher o pedido formulado, pacífica a situação da impetrante. Cabe ao Supremo, 
porque autorizado pela Carta da República a fazê-lo, estabelecer para o caso concreto e de 
forma temporária, até a vinda da lei complementar prevista, as balizas do exercício do direito 
assegurado constitucionalmente.

Assim está autorizado pela norma do artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal:

LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes 
à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

O instrumental previsto na Lei Maior, em decorrência de reclamações, consideradas as 
Constituições anteriores, nas quais direitos dependentes de regulamentação não eram 
passíveis de ser acionados, tem natureza mandamental e não simplesmente declaratória, 
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no sentido da inércia legislativa. Revela-se próprio, ao processo subjetivo e não ao objetivo, 
descabendo confundi-lo com ação direta de inconstitucionalidade por omissão, cujo rol de 
legitimados é estrito e está na Carta da República. Aliás, há de se conjugar o inciso LXXI 
do artigo 5º da Constituição Federal com o § 1º do citado artigo, a dispor que as normas 
definidoras dos direitos e garantias fundamentais constantes da Constituição têm aplicação 
imediata. Iniludivelmente, buscou-se, com a inserção do mandado de injunção no cenário 
jurídico-constitucional, tornar concreta, tornar viva a Lei Maior, presentes direitos, liberdades 
e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Não se há de confundir 
a atuação no julgamento do mandado de injunção com atividade do Legislativo. Em síntese, 
ao agir, o Judiciário não lança, na ordem jurídica, preceito abstrato. Não, o que se tem, em 
termos de prestação jurisdicional, é a viabilização, no caso concreto, do exercício do direito, do 
exercício da liberdade constitucional, das prerrogativas ligadas a nacionalidade, soberania e 
cidadania. O pronunciamento judicial faz lei entre as partes, como qualquer pronunciamento 
em processo subjetivo, ficando, até mesmo, sujeito a uma condição resolutiva, ou seja, ao 
suprimento da lacuna regulamentadora por quem de direito, Poder Legislativo.

É tempo de se refletir sobre a timidez inicial do Supremo quanto ao alcance do mandado de 
injunção, ao excesso de zelo, tendo em vista a separação e harmonia entre os Poderes. É tempo 
de se perceber a frustração gerada pela postura inicial, transformando o mandado de injunção 
em ação simplesmente declaratória do ato omissivo, resultando em algo que não interessa, 
em si, no tocante à prestação jurisdicional, tal como consta no inciso LXXI do artigo 5º da 
Constituição Federal, ao cidadão. Impetra-se este mandado de injunção não para lograr-se 
simples certidão da omissão do Poder incumbido de regulamentar o direito a liberdades 
constitucionais, a prerrogativas inerentes a nacionalidade, à soberania e à cidadania. Busca-se 
o Judiciário na crença de lograr a supremacia da Lei Fundamental, a prestação jurisdicional que 
afaste as nefastas consequências da inércia do legislador. Conclamo, por isso, o Supremo, na 
composição atual, a rever a óptica inicialmente formalizada, entendendo que, mesmo assim, 
ficará aquém da atuação dos tribunais do trabalho, no que, nos dissídios coletivos, a eles a 
Carta reserva, até mesmo, a atuação legiferante, desde que, consoante prevê o § 2º do artigo 
114 da Constituição Federal, sejam respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao 
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trabalho. Está-se diante de situação concreta em que o Diploma Maior recepciona, mesmo 
assim de forma mitigada, em se tratando apenas do caso vertente, a separação dos Poderes 
que nos vem de Montesquieu. Tenha-se presente a frustração gerada pelo alcance emprestado 
pelo Supremo ao mandado de injunção. Embora sejam tantos os preceitos da Constituição de 
1988, apesar de passados dezesseis anos, ainda na dependência de regulamentação, mesmo 
assim não se chegou à casa do milhar na impetração dos mandados de injunção.

No caso, a dificuldade não é maior, porquanto é possível adotar-se, ante o fator tempo e à 
situação concreta da impetrante, o sistema revelado pelo regime geral de previdência social. 
O artigo 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe que:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, 
ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda 
mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

A impetrante conta com 25 anos de serviços prestados, atendendo à dilação maior prevista 
na Lei nº 8.213/91. Julgo parcialmente procedente o pedido formulado para, de forma man-
damental, assentar o direito da impetrante à aposentadoria especial de que cogita o § 4º do 
artigo 40 da Constituição Federal.
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9 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 353.657 – PARANÁ

Ausência de direito a creditamento de IPI quando o insumo entra na indústria 
com alíquota zero. [RE 353.657/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 7-3-2008.]* 

 * O Recurso Extraordinário 353.657, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, serviu como precedente para a edição 
da Súmula Vinculante n. 58.

Inteiro teor do acórdão
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Relator: Ministro Marco Aurélio
Recorrente: União
Advogado: PFN – Euler Barros Ferreira Lopes
Recorrido: Madeira Santo Antônio Ltda.
Advogados: Walter Toffoli e outro (a/s)
Advogados: Fernanda Guimarães Hernandez e outro (a/s)

EMENTA: IPI – INSUMO – ALÍQUOTA ZERO – AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. 
Conforme disposto no inciso II do § 3º do artigo 153 da Constituição Federal, observa-se o 
princípio da não cumulatividade compensando-se o que for devido em cada operação com o 
montante cobrado nas anteriores, ante o que não se pode cogitar de direito a crédito quando 
o insumo entra na indústria considerada a alíquota zero.

IPI – INSUMO – ALÍQUOTA ZERO – CREDITAMENTO – INEXISTÊNCIA DO DIREITO – EFICÁCIA. 
Descabe, em face do texto constitucional regedor do Imposto sobre Produtos Industrializados 
e do sistema jurisdicional brasileiro, a modulação de efeitos do pronunciamento do Supremo, 
com isso sendo emprestada à Carta da República a maior eficácia possível, consagrando-se 
o princípio da segurança jurídica.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Os pressupostos gerais de recor-
ribilidade foram observados. A peça, subscrita por procurador da Fazenda Nacional, restou 
protocolada no prazo dobrado a que tem jus a recorrente. A intimação da União deu-se em 12 
de setembro de 2001, quarta-feira (folha 249), ocorrendo a manifestação do inconformismo 
em 21 imediato, sexta-feira (folha 251). 
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Improcede o que alegado nas contrarrazões. O conflito de interesses foi dirimido à luz das 
razões expendidas no extraordinário, revelando o relator, juiz Vilson Darós, inclusive e com base 
em óptica individual, o entendimento contrário à conclusão a que chegou a Primeira Seção do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Aludiu o magistrado ao princípio da não cumulatividade 
e ao disposto no artigo 153, § 3º, II, da Constituição Federal. Diante de recurso extraordinário 
que atende ao requisito do prequestionamento, cumpre adentrar o tema de fundo. 

Ninguém ousa negar a neutralidade relativa da sucessão de negócios jurídicos considerados 
produtos, mercadorias e serviços. Tanto no tocante ao Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI, quanto ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. A Carta da 
República fixou, como garantia constitucional, o princípio da não cumulatividade. Preceitua 
o inciso II do § 3º do artigo 153 da Lei Maior que o IPI será não cumulativo. Proclamação 
idêntica encontra-se no § 2º, I, do artigo 155 do citado Diploma quanto ao ICMS. Vale dizer, 
a sobreposição tributária não guarda sintonia com os ditames constitucionais. Não fosse 
assim, a duplicidade seria possível, majorando-se, relativamente ao produto, à mercadoria e ao 
serviço prestado, o próprio tributo. Então, a ordem natural das coisas leva à certeza de ter-se 
mecanismo a consagrar o princípio constitucional da não cumulatividade. Opera-se, ante letra 
expressa da Carta Federal, mediante a compensação do que devido na operação anterior. 

O contribuinte, tendo em conta operações sucessivas, faz-se credor do fisco, ou seja, está 
autorizado a creditar-se de certo valor, evitada, com isso, a cumulação no recolhimento do 
tributo. A quantia recolhida anteriormente é considerada na via inversa, configurando-se, em 
razão do princípio constitucional, verdadeira compensação.

Relembrem-se os textos constitucionais:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)
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§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I – será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo 
ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

(...)

Extrai-se do Texto Maior que a compensação pressupõe cobrança verificada na operação 
anterior, valor realmente satisfeito a título de tributo.

Norma com idêntico alcance consta da disciplina constitucional do Imposto sobre Produtos 
Industrializados:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

(...)

IV – produtos industrializados;

(...)

§ 3º O imposto previsto no inciso IV:

I – (...)

II – será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante 
cobrado nas anteriores;

(...)

Presente o instituto da não cumulação, nota-se, nos preceitos regedores dos tributos ICMS e 
IPI, distinção apenas semântica. No primeiro, ICMS, está autorizada a subtração do montante 
cobrado na operação anterior. Em relação ao IPI, compensa-se o que devido em operações 
anteriores. A clareza dos textos em exame, a sobreporem-se – ante a rigidez da Constituição 
e consequente supremacia – à legislação ordinária, não poderia ser maior, valendo registrar 
a impertinência de malabarismos interpretativos que acabem por implicar o desprezo ao 
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sentido vernacular das palavras. Possível é proclamar-se que a não cumulatividade pressupõe, 
salvo previsão contrária da própria Constituição, tributo devido e recolhido anteriormente, 
concretude e não ficção relativamente a valor a ser compensado.

Quanto ao ICMS, a Constituição versa ainda sobre as consequências jurídicas de dois outros 
institutos que nada têm a ver com o princípio da não cumulatividade. São eles a isenção e 
a não incidência. De forma exaustiva, dispõe a Carta da República que, em se tratando de 
ICMS, a isenção ou não incidência deságuam, como regra, no afastamento do crédito relativo 
às operações anteriores. No caso de ter-se isenção ou não incidência em certa operação e o 
tributo na que se segue, mais uma vez surge a regra da inexistência do crédito sobre o montante 
devido nas operações ou prestações seguintes, sendo que, no artigo 175 do Código Tributário 
Nacional, constata-se regra linear de exclusão. A exceção – o direito ao creditamento – há de 
estar contemplada na legislação. Eis o preceito constitucional:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

II – a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações 
seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;

(...)
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Verifica-se que, em relação ao IPI, nada foi previsto sob o ângulo do crédito, mesmo em se 
cuidando de isenção ou não incidência. O figurino constitucional apenas revela a preservação 
do princípio da não cumulatividade, ficando o crédito, justamente por isso – e em vista do 
conteúdo pedagógico do texto regedor, artigo 153, § 3º, inciso II –, sujeito ao montante 
cobrado nas operações anteriores, até porque a alíquota não poderia ser zero, em termos de 
arrecadação, inexistindo obrigação tributária e ser “x”, em termos de crédito. Ante o princípio 
da razoabilidade, há de ser única. Em outras palavras, essa compensação, realizada via o 
creditamento, pressupõe, como assentado na Carta Federal, o valor levado em conta na 
operação antecedente, o valor cobrado pelo fisco. Relembre-se que, de acordo com a previsão 
constitucional, a compensação se faz considerado o que efetivamente exigido e na proporção 
que o foi. Assim, se a hipótese é de não tributação ou de prática de alíquota zero, inexiste 
parâmetro normativo para, à luz do texto constitucional, definir-se, até mesmo, a quantia a 
ser compensada. Se o recolhimento anterior do tributo se fez à base de certo percentual, o 
resultado da incidência deste – dada a operação efetuada com alíquota definida de forma 
especifica e a realização que se lhe mostrou própria – é que há de ser compensado, e não o 
relativo à alíquota final cuja destinação é outra.

Não fosse a clareza do texto, a necessidade de os preceitos maiores serem interpretados de 
maneira integrativa, teleológica e sistemática, atente-se para as incongruências em face da 
ilação de que cabe o creditamento em se tratando de não tributação ou de alíquota zero. De 
início, surge perplexidade quanto à alíquota a ser observada, porquanto, na não tributação, 
ela inexiste e, na tributação à alíquota zero, tem-se absoluta neutralidade, não surgindo, nos 
dois casos, a definição de qualquer valor. Determinado benefício implementado em uma 
política incentivadora não pode importar num plus, tornando aquele que, pelo Diploma Maior, 
é desonerado do tributo credor do próprio Estado, invertendo-se a posição, em contrariedade 
ao sistema adotado. A equação segundo a qual a não tributação e a alíquota zero viabilizam 
creditamento pela alíquota da operação final conflita com a letra do inciso II do § 3º do artigo 
153 da Constituição Federal, que versa sobre a compensação do “montante cobrado nas 
anteriores”, diga-se, nas operações anteriores. Não tendo sido cobrado nada, absolutamente 
nada, nada há a ser compensado, mesmo porque inexistente a alíquota que, incidindo, por 
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exemplo, sobre o valor do insumo, revelaria a quantia a ser considerada. Tomar de empréstimo 
a alíquota final atinente a operação diversa implica ato de criação normativa para o qual o 
Judiciário não conta com a indispensável competência. Mais do que isso, a óptica até aqui 
prevalecente – em que pese à veemência contrária da voz isolada do ministro Ilmar Galvão, 
afetando inclusive, por ponderação dos integrantes da 1ª Turma, não obstante o julgamento 
ocorrido e o escore verificado, outro processo, a versar a matéria, ao Pleno – colide frontalmente 
e de modo pernicioso ao extremo, revertendo valores – fala-se em esqueleto de bilhões de 
reais – com característica do tributo, ou seja, a seletividade. Vale dizer que, tanto mais supérfluo 
o produto final, quando se impõe alíquota de grandeza superior, maior será o valor objeto 
de compensação. Raciocine-se com o que ocorrerá em relação a certos insumos que servem 
para fabricação de produtos tidos como essenciais e outros como supérfluos, a exemplo do 
que se verifica no campo dos cosméticos e dos remédios. Se o produto final for de natureza 
enquadrável no primeiro, haverá o creditamento em quantia maior. Daí artigo de Miriam 
Leitão, publicado em 11 de agosto corrente, no jornal O Globo, no qual deixou consignado:

Decidir contra o recurso pode causar uma sangria absurda nos cofres públicos. O fato mais grave 
é que, quanto mais supérfluo for o produto, maior será o benefício do produtor e o IPI tem como 
característica justamente onerar menos produtos considerados essenciais. Os não essenciais 
terão o maior ganho; é o caso do cigarro por exemplo (...)

Em trecho anterior, a jornalista ressaltou:

O que torna preocupante esse assunto é que o governo – apesar de que é claríssimo que ele tem 
razão – já tinha sido derrotado no Supremo.

Para demonstrar a contradição interpretativa, tenha-se em conta o produto mais supérfluo 
existente no mercado, de acordo com a definição da alíquota – isto é, o mencionado no artigo, 
o cigarro, sujeito ao Imposto sobre Produtos Industrializados à razão de 330% –, e cálculos 
efetuados pelo conselheiro Henrique Pinheiro Torres, relator do processo 10.940.001046/00-
35, da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. A aquisição do fumo 
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não se submete ao imposto e representa, no valor final, cerca de 15%. A alíquota superlativa, 
a alíquota mais elevada – da ordem 330% –, incide sobre 12,5% do preço a varejo do produto 
final. Para exemplificar: valor a varejo – R$ 2.000,00; base de incidência reduzida – 12,5% 
de R$ 2.000,00, o que equivale a R$ 250,00; tributo devido – R$ 250,00 vezes 330%, 
desaguando em R$ 825,00. Pois bem, em relação ao insumo, retratando no valor final cerca 
de 15%, ter-se-á creditamento de quantia resultante da seguinte operação: R$ 300,00 vezes 
330%, ou seja, de R$ 990,00. Em síntese, o creditamento do que não cobrado, não recolhido, 
será maior que o tributo devido, resultando, a ficção jurídica, na ausência de tributo a ser 
recolhido e, mais do que isso, na existência de autêntico ganho pela indústria fumígena. Dar-
se-á a transformação de pesada carga tributária – alíquota de 330% – em vantagem, em plus, 
invertendo-se as colocações subjetivas na relação tributária e solapando-se a seletividade 
prevista na Constituição Federal. O contribuinte deixará de merecer essa qualificação ante o 
surgimento, se é que assim podemos falar, de verdadeiro tributo negativo, a ser satisfeito pelo 
Estado, alterando-se as posições na relação jurídica tributária. No exemplo figurado, ter-se-á 
débito do Estado, que nada recebeu a título de tributo, e relativamente ao insumo, igual a R$ 
165,00. Situação semelhante ocorrerá também com as bebidas, no que sujeitas, na operação 
final, a alíquotas de até 130%. Com a carne enlatada, ter-se-á crédito, presente o insumo, o 
boi. Percebe-se, com as principais matérias-primas não tributadas, a extravagância ímpar, a 
contrariar a ordem constitucional em vigor. 

Descabe raciocinar com o instituto do diferimento, porque conflitante, no caso, com a tipologia 
do tributo em análise, ou seja, do Imposto sobre Produtos Industrializados. A não tributação e 
a alíquota zero são práticas específicas, que encontram motivação única, em vista do mercado. 
Em um primeiro passo, incentivam a atividade industrial, afastando o desembolso de valores 
e com isso contribuindo para a manutenção de capital de giro. Estão direcionadas não ao 
benefício do contribuinte de fato, daquele que adquire o produto final e acaba pagando o preço 
do negócio jurídico com o tributo incluído, mas do adquirente de certo insumo indispensável 
à fabricação, que fica, nessa fase, desonerada do tributo. Concluir que, no caso, sob pena de 
tratar-se de simples diferimento, cabe o creditamento sem que antecedido de previsão legal 
de alíquota para tanto, da cobrança do tributo, importa em estender o benefício a operação 
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diversa daquela a que está ligado e, mais do que isso, em sobreposição incompatível com a 
ordem natural das coisas. Haverá, alfim, o creditamento e a transferência, ao adquirente do 
produto industrializado, da totalidade do ônus representado pelo tributo, conforme parâmetros 
da nota fiscal, sem abater-se, nessa operação, o pseudocrédito, já que esse permanecerá na 
escrituração fiscal de quem de direito, na conta crédito e débito daquele que se mostra como 
o contribuinte de direito, embora não arcando, ante a figura do contribuinte de fato, com o 
ônus concernente ao tributo. Sob qualquer ângulo que se examine o pleito dos contribuintes, 
surgem perplexidades que jamais poderão ser tidas como simples decorrência do sistema 
constitucional.

Para encerrar a análise da questão, é de se cotejar a situação daquele que adquire o insumo 
não sujeito a tributação ou com a alíquota zero com a de outro que esteja compelido a recolher 
o tributo, embora com alíquota de pequena proporção. Enquanto o primeiro mostrar-se-á 
titular de crédito considerada a alíquota final, o segundo, este sim beneficiário expresso do 
texto constitucional no que visa a evitar a cumulatividade, ficará restrito ao valor realmente 
desembolsado e recolhido. Mostra-se esdrúxulo ter-se, na hipótese de pagamento de tributo 
que pode variar de 0% a 330%, crédito à razão de 1% e, em se tratando de alíquota zero ou 
de produto não tributado – por exemplo, no caso do cigarro –, crédito de 330%.

Esclareça-se que o teor do artigo 11 da Lei 9.779/99, interpretado à luz da Constituição 
Federal – descabendo a inversão, ou seja, como se a norma legal norteasse esta última –, 
não encerra o direito a crédito quando a alíquota é zero ou o tributo não incida. Contempla, 
sim, como está pedagogicamente no texto, a situação na qual as operações anteriores foram 
oneradas com o tributo e a final, a da ponta, não o foi. Então, para que não fique esvaziado 
em parte este último benefício, tem-se a consideração do que devido e cobrado anteriormente. 
Confira-se com o preceito:

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, acumulado em cada 
trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material 
de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota 
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zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, 
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério 
da Fazenda.

Admito haver votado, quando do julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 350.446/PR, 
353.668/PR e 357.277/RS, em sentido oposto. A reflexão sobre o tema levou-me a formar 
convencimento diverso, afetando este extraordinário ao Colegiado, e, então, cumpre-me, como 
cumpre a todo e qualquer juiz, evoluir, reconhecida razão à tese inicialmente rechaçada. Digo 
mesmo que, a prevalecer a conclusão a que chegou o Colegiado nesses recursos extraordinários, 
ter-se-á o esvaziamento do Imposto sobre Produtos Industrializados nos últimos anos, com 
passivo da União conflitante com o Diploma da República, já que há de se presumir que se 
afastarão, em prejuízo ao incentivo à produção, doravante, os institutos da não tributação e 
da alíquota zero, ou então se buscará ver repisado, na Carta Federal, que tanto um quanto 
outro – alíquota zero e não tributação – longe ficam de gerar crédito, como se tal conclusão 
não fosse consequência natural das balizas constitucionais hoje existentes e que tornam o 
embate fisco-contribuinte equilibrado, sem favorecimento deste ou daquele.

Conheço do extraordinário e o provejo para indeferir a segurança como, aliás, ocorreu quando 
do julgamento do mandado de segurança, haja vista que a sentença de folha 167 a 177, da lavra 
do juiz Nicolau Konkel Júnior, em exercício na 1ª Vara Federal de Ponta Grossa, mostrou-se 
contrária à impetração.
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10 QUESTÃO DE ORDEM NO INQUÉRITO 2.010 – SÃO PAULO

Prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal e afastamento de cargo 
público. [Inq 2.010 QO/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 6-6-2008.] 

Inteiro teor do acórdão
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Relator: Ministro Marco Aurélio
Autor: Ministério Público Federal
Indiciado: José de Abreu ou José Masci de Abreu

EMENTA: PRERROGATIVA DE FORO – OBJETO. A prerrogativa de foro não visa beneficiar o 
cidadão, mas proteger o cargo ocupado.

COMPETÊNCIA – PRERROGATIVA DE FORO – AFASTAMENTO DO CARGO. Não mais 
ocupando o envolvido no inquérito o cargo que deu margem à prerrogativa de foro, cessa a 
competência do Supremo.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A Lei nº 10.628, de 24 de dezembro 
de 2002, emprestou ao artigo 84 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal –, a seguinte redação:

Art. 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns 
e de responsabilidade. 

§ 1º. A competência especial por prerrogativa de função, relativa a atos administrativos do 
agente, prevalece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam iniciados após a cessação do 
exercício da função pública.

§ 2º. A ação de improbidade, de que trata a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, será proposta 
perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou autoridade 
na hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública, observado o disposto 
no § 1º.
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A competência do Supremo Tribunal Federal está delimitada na Constituição Federal. Preceitua 
a alínea “b” do inciso I do artigo 102, competir ao Supremo processar e julgar, originariamente, 
nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do 
Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. A definição 
constitucional tem como móvel o cargo ocupado e não a proteção deste ou daquele cidadão. 
Esse enfoque, calcado no princípio do juiz natural, prevaleceu na ocasião em que a Corte, 
apreciando questão de ordem no Inquérito nº 687-4, a envolver o indiciado Jabes Pinto 
Rabelo, veio a rever, para cancelá-lo, o Verbete nº 394, que integrava a Súmula da respectiva 
jurisprudência predominante com o seguinte teor:

Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa 
de função, ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício.

Ora, a Lei nº 10.628/2002, ao dispor sobre a persistência da competência especial por 
prerrogativa de função, acabou discrepando da ordem natural das coisas. É que o Supremo 
Tribunal Federal, ao cancelar o citado enunciado, procedeu à interpretação da Carta da 
República, do que se contém nas alíneas “b” e “c” do inciso I do artigo 102 da Constituição 
Federal, revelando-as definidoras da competência maior apenas quando ocupado o cargo. 
Em síntese, o legislador ordinário acabou por aditar as citadas alíneas para nelas incluir, em 
detrimento de interpretação consagrada pelo Plenário desta Corte, a continuidade do foro dito 
especial por prerrogativa de função, em que pese a cessação do exercício desta última. Mais 
do que isso, veio a dispor no sentido dos votos vencidos, a partir do prolatado pelo ministro 
Sepúlveda Pertence, no que propôs a edição de verbete com o seguinte teor:

Cometido o crime no exercício do cargo ou a pretexto de exercer, prevalece a competência por 
prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação 
daquele exercício funcional.

Acompanharam Sua Excelência os ministros Nelson Jobim, Ilmar Galvão e Néri da Silveira, tendo 
prevalecido, no entanto, a óptica segundo a qual o texto da Constituição Federal, definidor 
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da competência do Supremo, não permitia tal interpretação. Ora, firmada a premissa de que 
definidora da competência do Supremo Tribunal Federal é a Constituição Federal, tem-se 
que lei ordinária que venha alterá-la, para elastecer ou diminuir o âmbito de atuação, surge 
manifestamente inconstitucional.

Colho do parecer da Procuradoria Geral da República o seguinte trecho: 

9. A questão está em saber-se se pode haver interpretação da Constituição conforme a lei.

10. Por certo que não!

11. Muito a propósito, a lição do Magistrado André Gustavo C. de Andrade, verbis:

Na direção inversa – da harmonização do texto constitucional com a lei – haveria a deno-
minada “interpretação da Constituição conforme as leis”, mencionada por Canotilho como 
método hermenêutico pelo qual o intérprete se valeria das normas infraconstitucionais para 
determinar o sentido dos textos constitucionais, principalmente daqueles que contivessem 
fórmulas imprecisas ou indeterminadas. Essa interpretação de “mão trocada” se justificaria 
pela maior proximidade da lei ordinária com a realidade e com os problemas concretos.

O renomado constitucionalista português aponta várias críticas que a doutrina tece 
em relação a esse método hermenêutico, que engendra como que uma “legalidade da 
Constituição a sobrepor-se à constitucionalidade das leis”.

Tal concepção leva ao paroxismo a ideia de que o legislador exercia uma preferência como 
concretizador da Constituição. Todavia, o legislador, como destinatário e concretizador da 
Constituição, não tem o poder de fixar a interpretação “correta” do texto constitucional. 
Com efeito, uma lei ordinária interpretativa não tem força jurídica para impor um sentido 
ao texto constitucional, razão pela qual deve ser reconhecida como inconstitucional 
quando contiver uma interpretação que entre em testilha com este. (in – Revista de Direito 
Renovar – vol. 24 – set/dez 02 – pg. 78/9, grifamos)
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12. Com efeito, a decisão assumida pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem no 
Inquérito Policial nº 687, e que cancelou a Súmula 394-STF, toda ela fixou-se na discussão de ter, 
aludida Súmula, compatibilizando-se, ou não, com o texto constitucional de 1988.

13. Leia-se a própria ementa do julgado, da lavra do voto, vencedor, do il. Min. Sydney Sanches, 
verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL – PROCESSO CRIMINAL CONTRA 
EX-DEPUTADO FEDERAL – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – INEXISTÊNCIA DE FORO 
PRIVILEGIADO – COMPETÊNCIA DE JUÍZO DE 1º GRAU – NÃO MAIS DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL – CANCELAMENTO DA SÚMULA 394.

Interpretando ampliativamente normas da Constituição Federal de 1946 e das leis nºs 
1.079/50 e 3.528/59, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência, consolidada na 
Súmula 394, segunda a qual, “cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece 
a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal 
sejam iniciados após a cessação daquele exercício”.

2. A tese consubstanciada nessa Súmula não se refletiu na Constituição de 1988, ao 
menos às expressas, pois, no art. 102, I, “b”, estabeleceu competência originária do 
Supremo Tribunal Federal, para processar e julgar “os membros do Congresso Nacional”, 
nos crimes comuns. Continua a norma constitucional não contemplando os ex-membros 
do Congresso Nacional, assim como não contempla o ex-presidente, o ex-vice-presidente, 
o ex-procurador-geral da República, nem os ex-ministros de estado (art. 102, I, “b” e “c”). 
Em outras palavras, a Constituição não é explícita em atribuir tal prerrogativa de foro às 
autoridades e mandatários, que, por qualquer razão, deixaram o exercício do cargo ou do 
mandato. Dir-se-á que a tese da Súmula 394 permanece válida, pois, com ela, ao menos 
de forma indireta, também se protege o exercício do cargo ou do mandato, se durante ele 
o delito foi praticado e o acusado não mais o exerce. Não se pode negar a relevância dessa 
argumentação, que, por tantos anos, foi aceita pelo tribunal. Mas também não se pode, por 
outro lado, deixar de admitir que a prerrogativa de foro visa a garantir o exercício do cargo 
ou do mandato, e não a proteger quem o exerce. Menos ainda quem deixa de exercê-lo. 
Aliás, a prerrogativa de foro perante a corte suprema, como expressa na Constituição 
Brasileira, mesmo para os que se encontram no exercício do cargo ou mandato, não é 
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encontradiça no direito constitucional comparado. Menos, ainda, para ex-exercentes 
de cargos ou mandatos. Ademais, as prerrogativas de foro, pelo privilégio, que, de certa 
forma, conferem, não devem ser interpretadas ampliativamente, numa Constituição que 
pretende tratar igualmente os cidadãos comuns, como são, também, os ex-exercentes 
de tais cargos ou mandatos. (trecho ementa, transcrito no parecer dado na ADI nº 2797 
pelo grifos nossos e do original. Il. colega Geraldo Brindeiro – fls. 8)

14. O próprio voto vencido, da lavra do em. Min. Sepúlveda Pertence, estabelece claramente a 
matriz estritamente constitucional da discussão travada, verbis:

“11. De tal modo a tese da Súmula 394 se incorporou ao fundo da cultura do constitucio-
nalismo brasileiro... (parecer citado – fls. 10, grifamos)

“Se nossa função é realizar a Constituição e nela a largueza do campo do foro prerrogativo 
de função mal permite caracterizá-lo como excepcional, nem cabe restringi-lo nem cabe 
negar-lhe a expansão sistemática necessária a dar efetividade às inspirações da Lei 
Fundamental: essa, a correta hermenêutica assumida por nossos antecessores nesta Casa, 
faz mais de século e meio, para consolidar o entendimento que a Súm. 394 pretendeu 
traduzir.

Não me impressiona, data venia, que a orientação da Súm. 394 jamais tenha sido explicitada 
no texto das sucessivas constituições da República.

O argumento é, no mínimo, ambivalente. Aqui, é impossível negar relevo à antiguidade e 
a firmeza da jurisprudência sesquicentenária que a Súm. 394 testemunha. Não ignoro 
que – suposta uma mudança na “ideia de Direito” que inspire uma nova Constituição – 
preceitos típicos da ordem antiga, embora mantidos com o mesmo teor podem receber 
interpretação diversa, quando a imponha a inserção deles no contexto do novo sistema. O 
que, porém, não creio ser o caso. E, por isso, se não introduziu restrição aos textos anteriores 
a respeito, é mais que razoável extrair daí que a nova Constituição os quis manter com 
o mesmo significado e a mesma compreensão teleológica que a respeito se sedimentara 
nos sucessivos regimes constitucionais, não apenas nos de viés autoritário – quando a 
Súmula veio a ser excetuada pelos atos institucionais – mas também nos de indiscutível 
colorido democrático.
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Em outras palavras: no constitucionalismo brasileiro, a doutrina da Súm. 394 de tal modo 
se enraizara que a sua abolição é que reclamaria texto expresso da Constituição: não a 
sua preservação, que a tanto bastaria mantê-lo inalterado, como ocorreu.” (parecer citado 
a fls. 11/12, grifos do original)

15. No parecer cogitado andou bem o il. colega Geraldo Brindeiro quando pontuou, verbis:

42. Contudo, vislumbra-se sério obstáculo que redunda na inconstitucionalidade formal a 
macular a norma inserta no § 1º do art; 84 do Código de Processo Penal, com a redação 
dada pela Lei nº 10.628/02, pois somente o próprio Supremo Tribunal Federal é que teria 
que adotar tal exegese da norma constitucional sobre sua própria competência originária 
e não o legislador ordinário. Há, assim, a nosso ver, violação do disposto no art. 2º, da 
Constituição da República.

43. O § 1º viola o princípio da independência e harmonia dos poderes e usurpa a compe-
tência do Supremo Tribunal Federal enquanto guardião máximo da Constituição, segundo 
o caput do art. 102. A lei neste ponto interpreta a Constituição, na verdade, revogando a 
exegese mais recente do Supremo Tribunal Federal e lembra o caso emblemático Marbury v. 
Madison da Suprema Corte Americana. (parecer citado a fls. 18, grifos nossos e do original)

16. O equívoco do parecer está em dizer, verbis:

37. Assim, explicitando o preceito constitucional, tarefa ínsita ao mister do legislador 
ordinário, que é a conformação das garantias constitucionalmente previstas, a Lei nº 10.628 
nada mais fez que adequar a sistemática legal à interpretação teleológica e sistemática 
do texto constitucional. Subsistirá o predicamento do foro por prerrogativa de função 
aqueles crimes que tenham como elementar o exercício do cargo, ao tempo da ação, e a 
íntima correlação aos seus atributos funcionais.

38. Decerto, explicitar o texto constitucional é tarefa própria do legislador ordinário. Vale 
destacar as palavras do eminente Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, mormente quando 
afirma que é “certo ainda ser consolidada na jurisprudência que tanto a lei processual 
federal, quanto as constituições estaduais e a lei orgânica da Justiça Eleitoral podem 
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criar outras hipóteses de cujo âmbito se tem ressalvado apenas a competência do Júri)”. 
(fls. 17, grifamos) 

17. É que a lei 10.628/02 no que inseriu o § 1º, do artigo 84, do Código de Processo Penal para 
“explicitar o preceito constitucional” não tinha razão para fazê-lo porque no debate então travado 
na questão de Ordem no Inquérito Policial originário nº 687, a Suprema Corte estabeleceu, 
majoritariamente, que:

“2. A tese consubstanciada nessa Súmula não se refletiu na Constituição de 1988...” 
(trecho da ementa a fls. 8, do parecer) 

O § 1º do artigo 84, instituído com a Lei 10.628/02 ostenta flagrante inconstitucionali-
dade ante o artigo 2º – independência entre os Poderes do Estado de sorte que o Poder 
Legislativo não pode, tal sucedeu com a edição da Lei 10.628, no tópico aqui estudado, 
interpretar a construção jurídico – constitucional – Súmula nº 394 – tarefa exclusiva do 
Poder Judiciário – e, também, ante o caput do artigo 102, da Constituição Federal que, no 
plano da constitucionalidade das normas e construções normativas ao Supremo Tribunal 
Federal, e só a ele, confere o juízo definitivo no controle concentrado da constitucionalidade 
destes textos.

Ante o quadro, declaro a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 84 do Decreto-lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal –, considerado o teor dado pela Lei 
nº 10.628, de 24 de dezembro de 2002, devendo o processo baixar à primeira instância.
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11 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 397.762 – BAHIA

Distinção entre companheira e concubina para efeitos de titularidade de pensão 
de servidor público. [RE 397.762/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 12-9-2008.]

Inteiro teor do acórdão

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=547259
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Relator: Ministro Marco Aurélio
Recorrente: Estado da Bahia
Advogado: PGE-BA – Antonio Ernesto Leite Rodrigues
Recorrida: Joana da Paixão Luz
Advogados: Cátia Régia Teles Nery e outro (a/s)

EMENTA: COMPANHEIRA E CONCUBINA – DISTINÇÃO. Sendo o Direito uma verdadeira 
ciência, impossível é confundir institutos, expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a 
babel.

UNIÃO ESTÁVEL – PROTEÇÃO DO ESTADO. A proteção do Estado à união estável alcança 
apenas as situações legítimas e nestas não está incluído o concubinato.

PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO – MULHER – CONCUBINA – DIREITO. A titularidade da 
pensão decorrente do falecimento de servidor público pressupõe vínculo agasalhado pelo 
ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o implemento de divisão a beneficiar, em 
detrimento da família, a concubina.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na interposição deste recurso, foram 
observados os pressupostos gerais de recorribilidade. A peça, subscrita por procuradores do 
Estado, restou protocolada no prazo dobrado a que tem jus o recorrente. A notícia do acórdão 
atacado foi veiculada no Diário de 19 de junho de 2002, quarta-feira (folha 226), ocorrendo 
a manifestação do inconformismo em 17 de julho imediato, quarta-feira (folha 228).

Friso que a premissa do Ministério Público, preconizando a negativa de seguimento ao 
extraordinário, considerado o artigo 557 do Código de Processo Civil, não vinga. Está-se 
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não no Superior Tribunal de Justiça, mas no Supremo Tribunal Federal e neste não há 
precedente que respalde o teor do acórdão impugnado mediante o extraordinário. Ao 
contrário, o tema versado nas razões do extraordinário e constante do acórdão proferido 
pelo Tribunal de Justiça da Bahia está a merecer pronunciamento desta Suprema Corte, 
porquanto ligado à união estável, por vezes, em visão distorcida, potencializada a ponto 
de suplantar o próprio casamento e os vínculos deste decorrentes. O Tribunal de origem 
julgou a apelação da autora, reformando a sentença do Juízo a partir de empréstimo de 
alcance todo próprio, no sentido da especificidade, ao § 3º do artigo 226 da Constituição 
Federal, consoante o qual:

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.

(...)

Pois bem, são as seguintes as premissas fáticas do acórdão atacado via o extraordinário, no 
que evocada a violência ao § 3º acima transcrito: 

a) o cidadão Valdemar do Amor Divino Santos veio a falecer, deixando certa pensão a ser 
satisfeita pelo Estado; 

b) à época do óbito, era casado e vivia maritalmente com a mulher, advindo da relação 
conjugal onze filhos;

c) o falecido manteve com a autora, Joana da Paixão Luz, relação paralela, tendo o casal 
filhos – nove ao todo. Então, a Corte fez consignar:
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Na verdade, essa situação dos autos, embora desconfortável, é muito comum, na cultura 
brasileira. Como bem reconheceu o ilustre Juiz o de cujus “logrou administrar a subsistência do 
seu casamento com a segunda ré e um sério e duradouro relacionamento afetivo com a outra”, o 
que leva a indeclinável conclusão de que o falecido companheiro da autora tinha duas famílias, 
administrava e assistia as duas, sustentando-as.

Proclamou o Tribunal de Justiça da Bahia a estabilidade, a publicidade e a continuidade 
da vida dupla, assentando que não poderia desconhecer esses fatos ante a existência do 
casamento e da prole deste resultante, consignando não haver imposição da monogamia 
para caracterizar-se o que teve – e não o é, ao menos sob o aspecto constitucional – como 
união estável a ser amparada pela Previdência, o que constitui dever do Estado. Placitou, 
então, o rateio da pensão.

Sob o ângulo da busca a qualquer preço da almejada justiça, sob o ângulo estritamente 
leigo, não merece crítica o raciocínio desenvolvido. Entrementes, a atuação do Judiciário 
é vinculada ao Direito posto. Surgem óbices à manutenção do que decidido, a partir da 
Carta Federal. Realmente, para ter-se como configurada a união estável, não há imposição 
da monogamia, muito embora ela seja aconselhável, objetivando a paz entre o casal. 
Todavia, a união estável protegida pela Constituição pressupõe prática harmônica com o 
ordenamento jurídico em vigor. Tanto é assim que, no artigo 226 da Carta da República, 
tem-se como objetivo maior da proteção o casamento. Confiram com o próprio preceito 
que serviu de base à decisão do Tribunal de Justiça. O reconhecimento da união estável 
pressupõe possibilidade de conversão em casamento. O reconhecimento da união estável 
entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão 
em casamento, direciona à inexistência de obstáculo a este último. A manutenção da 
relação com a autora se fez à margem e diria mesmo mediante discrepância do casamento 
existente e da ordem jurídico-constitucional. À época, em vigor se encontrava, inclusive, o 
artigo 240 do Código Penal, que tipificava o adultério. A tipologia restou expungida pela 
Lei nº 11.106/05.
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Então, em detrimento do casamento havido até a data da morte do servidor, veio o Estado, na 
dicção do Tribunal de Justiça da Bahia, a placitar, com consequências jurídicas, certa relação 
que, iniludivelmente, não pode ser considerada como merecedora da proteção do Estado, 
porque a conflitar, a mais não poder, com o direito posto. É certo que o atual Código Civil versa, 
ao contrário do anterior, de 1916, sobre a união estável, realidade a consubstanciar núcleo 
familiar. Entretanto, na previsão está excepcionada a proteção do Estado quando existente 
impedimento para o casamento relativamente aos integrantes da união, sendo que, se um 
deles é casado, esse estado civil apenas deixa de ser óbice quando verificada a separação de 
fato. A regra é fruto do texto constitucional e, portanto, não se pode olvidar que, ao falecer, o 
varão encontrava-se na chefia da família oficial, vivendo com a mulher. Percebe-se que houve 
um envolvimento forte – de Valdemar do Amor Divino dos Santos e Joana da Paixão Luz –, 
projetado no tempo – 37 anos –, dele surgindo prole numerosa – nove filhos –, mas que não 
surte efeitos jurídicos ante a ilegitimidade, ante o fato de haver sido mantido o casamento 
com quem Valdemar contraíra núpcias e tivera onze filhos.

Abandonem a tentação de implementar o que poderia ser tida como uma justiça salomônica, 
porquanto a segurança jurídica pressupõe o respeito às balizas legais, a obediência irrestrita 
às balizas constitucionais. No caso, vislumbrou-se união estável quando, na verdade, verificado 
simples concubinato, conforme pedagogicamente previsto no artigo 1.727 do Código Civil:

Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem 
concubinato.

O concubinato não se iguala à união estável referida no texto constitucional, no que esta 
acaba fazendo as vezes, em termos de consequências, do casamento. Gera, quando muito, a 
denominada sociedade de fato.

Tenho como infringido pela Corte de origem o § 3º do artigo 226 da Constituição Federal, 
razão pela qual conheço e provejo o recurso para restabelecer o entendimento sufragado pelo 
Juízo na sentença prolatada. 
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12 HABEAS CORPUS 91.952 – SÃO PAULO

Uso de algemas e princípio da dignidade da pessoa humana. [HC 91.952/SP, 
Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 19-12-2008.]*

* O Habeas Corpus 91.952, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, serviu como precedente para a edição da 
Súmula Vinculante n. 11.

Inteiro teor do acórdão

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=570157
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Relator: Ministro Marco Aurélio 
Paciente: Antonio Sérgio da Silva 
Impetrantes: Katia Zacharias Sebastião e outro (a/s) 
Coator: Superior Tribunal de Justiça 

EMENTA: ALGEMAS – UTILIZAÇÃO. O uso de algemas surge excepcional somente restando 
justificado ante a periculosidade do agente ou risco concreto de fuga.

JULGAMENTO – ACUSADO ALGEMADO – TRIBUNAL DO JÚRI. Implica prejuízo à defesa a 
manutenção do réu algemado na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, resultando o fato 
na insubsistência do veredicto condenatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O julgamento perante o Tribunal 
do Júri não requer a custódia preventiva do acusado, até então simples acusado – inciso 
LVII do artigo 5º da Lei Maior. Hoje não é necessária sequer a presença do acusado – Lei 
nº 11.689/08, alteração do artigo 474 do Código de Processo Penal. Diante disso, indaga-se: 
surge harmônico com a Constituição mantê-lo, no recinto, com algemas? A resposta mostra-se 
iniludivelmente negativa. 

Em primeiro lugar, levem em conta o princípio da não culpabilidade. É certo que foi submetida 
ao veredicto dos jurados pessoa acusada da prática de crime doloso contra a vida, mas que 
merecia o tratamento devido aos humanos, aos que vivem em um Estado Democrático de 
Direito. Segundo o artigo 1º da Carta Federal, a própria República tem como fundamento a 
dignidade da pessoa humana. Da leitura do rol das garantias constitucionais – artigo 5º –, 
depreende-se a preocupação em resguardar a figura do preso. A ele é assegurado o respeito 
à integridade física e moral – inciso XLIX. Versa o inciso LXI, como regra, que “ninguém será 
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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”.

Além disso, existe a previsão de que a custódia de qualquer pessoa e o local onde se encontre 
hão de ser comunicados imediatamente ao juiz competente, à família ou à pessoa por ele 
indicada – inciso LXII. Também deve o preso ser informado dos respectivos direitos, entre os 
quais o de permanecer calado, ficando-lhe assegurada a assistência da família e de advogado – 
inciso LXIII. O inciso LXIV revela que o preso tem direito à identificação dos responsáveis por 
sua prisão ou por seu interrogatório policial. Mais ainda, a prisão ilegal há de ser imediatamente 
relaxada pela autoridade judiciária – inciso LXV – e ninguém será levado à prisão ou nela 
mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança – inciso LXVI.

Sob o ângulo do cumprimento da pena, impõe-se a separação em estabelecimentos prisionais 
considerada a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado – inciso XLVIII.

Ora, estes preceitos – a configurarem garantias dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no 
país – repousam no inafastável tratamento humanitário do cidadão, na necessidade de lhe ser 
preservada a dignidade. Manter o acusado em audiência, com algema, sem que demonstrada, 
ante práticas anteriores, a periculosidade, significa colocar a defesa, antecipadamente, em 
patamar inferior, não bastasse a situação de todo degradante. O julgamento no Júri é procedido 
por pessoas leigas, que tiram as mais variadas ilações do quadro verificado. A permanência 
do réu algemado indica, à primeira visão, cuidar-se de criminoso da mais alta periculosidade, 
desequilibrando o julgamento a ocorrer, ficando os jurados sugestionados. 

O tema não é novo. Na apreciação do Habeas Corpus nº 71.195-2/SP, relatado pelo ministro 
Francisco Rezek, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 4 de agosto de 1995, a 
Segunda Turma assentou que a utilização de algemas em sessão de julgamento somente se 
justifica quando não existe outro meio menos gravoso para alcançar o objetivo visado:
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HABEAS CORPUS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PROTESTO POR NOVO JÚRI. PENA 
INFERIOR A VINTE ANOS. UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS NO JULGAMENTO. MEDIDA JUSTIFICADA.

(...)

II – O uso de algemas durante o julgamento não constitui constrangimento ilegal se essencial à 
ordem dos trabalhos e à segurança dos presentes.

Habeas corpus indeferido.

Assim também decidiu a Primeira Turma desta Corte no Habeas Corpus nº 89.429-1/RO, 
relatora ministra Cármen Lúcia, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 2 de fevereiro de 
2007. Assentou o Colegiado:

(...) o uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos 
casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, 
desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar 
agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo.

No Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso de Habeas Corpus nº 5.663, do 
qual foi relator o ministro William Patterson, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 
de setembro de 1996, outro não foi o entendimento, como se constata da seguinte ementa:

Penal. Réu. Uso de algemas. Avaliação da necessidade.

– A imposição do uso de algemas ao réu, por constituir afetação aos princípios de respeito à 
integridade física e moral do cidadão, deve ser aferida de modo cauteloso e diante de elementos 
concretos que demonstrem a periculosidade do acusado.

– Recurso provido.

Deste julgamento, sem voto discrepante, participaram os ministros Luiz Vicente Cernicchiaro, 
Vicente Leal, Fernando Gonçalves e Anselmo Santiago.
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De modo enfático, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação 
Criminal nº 74.542-3, acórdão publicado na Revista dos Tribunais nº 643/285, estabeleceu 
que “algema não é argumento e, se for utilizada sem necessidade, pode levar à invalidação 
da sessão de julgamento”.

Essa postura remonta ao tempo do Império. Dom Pedro, quando ainda Príncipe Regente, em 
Decreto de 23 de maio de 1821, ordenou:

(...) que em caso nenhum possa alguém ser lançado em segredo, em masmorra estreita, escura 
ou infecta, pois que a prisão deve só servir para guardar as pessoas e nunca para as adoecer 
e flagelar; ficando implicitamente abolido para sempre o uso de correntes, algemas, grilhões e 
outros quaisquer ferros, inventados para martirizar homens, ainda não julgados, a sofrer qualquer 
pena aflitiva, por sentença final; entendendo-se, todavia, que os Juízes e Magistrados Criminais 
poderão conservar por algum tempo, em casos gravíssimos, incomunicáveis os delinquentes, 
contanto que seja em casas arejadas e cômodas e nunca manietados ou sofrendo qualquer espécie 
de tormento. (Em “Coleção das Leis do Brasil de 1821”, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1889, 
Parte II, p. 88 e 89).

O Código de Processo Criminal do Império – de 29 de novembro de 1832 –, no capítulo “Da 
Ordem de Prisão”, dispunha, no artigo 180, que, “se o réu não obedecer e procurar evadir-se, o 
executor tem direito de empregar o grau da força necessária para efetuar a prisão, se obedecer 
porém, o uso da força é proibido”. A Lei nº 261, de 3 de dezembro de 1841, reformou o Código 
de Processo Criminal, mas manteve a mencionada norma.

Nova reestruturação do processo penal brasileiro somente ocorreu trinta anos depois, com 
a Lei nº 2.033, de 20 de setembro de 1871, regulamentada pelo Decreto nº 4.824, de 22 
de novembro do mesmo ano. O artigo 28 deste último preceituava que o preso não seria 
“conduzido com ferros, algemas ou cordas, salvo o caso extremo de segurança, que deverá 
ser justificado pelo condutor; e quando o não justifique, além das penas em que incorrer, será 
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multado na quantia de dez a cinquenta mil réis, pela autoridade a quem for apresentado o 
mesmo preso”.

A Constituição de 1891 conferiu às unidades federativas a competência para legislar sobre 
matéria processual penal. Algumas exerceram a competência legislativa, enquanto outras 
se limitaram a adotar a legislação do Império. O artigo 28 do referido decreto regulamentar, 
então, acabou repetido em várias leis.

Com a Carta da República de 16 de julho de 1934, foi restabelecida a competência privativa 
da União para legislar sobre direito penal. Em 15 de agosto de 1935, sendo Ministro da Justiça 
e Negócios Interiores Vicente Ráo, foi apresentado o Projeto de Código de Processo Penal, 
cujo artigo 32 vedava “o uso de força ou o emprego de algemas, ou de meios análogos, salvo 
se o preso resistir ou procurar evadir-se”. O projeto não vingou, em virtude da Constituição 
promulgada com o golpe de Estado de 1937 (em José Frederico Marques, “Tratado de Direito 
Processual Penal”, São Paulo, Saraiva, 1980, v. I, § 83, p. 123). 

O novo Código somente veio à balha em 3 de outubro de 1941, passando a viger desde então 
o artigo 284 – “Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de 
resistência ou de tentativa de fuga do preso” –, que, embora não se refira expressamente ao 
uso de algemas, sinaliza as situações de fato extremas em que poderão ser utilizadas. É o 
que se constata, ainda, no artigo 292 dele constante, a revelar que, se houver, mesmo que 
por parte de terceiros, “resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade 
competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários 
para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também 
por duas testemunhas”.

Na Lei de Execução Penal – nº 7.210/84 –, bem se revelou o caráter excepcional da utilização 
de algemas, instando-se o Poder Executivo à regulamentação no que previsto, no artigo 159, 
que o emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. Se, quanto àquele que deve 
cumprir pena ante a culpa formada, o uso de algemas surge no campo da exceção, o que se 
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dirá em relação a quem goza do benefício de não ter a culpa presumida, ao simplesmente 
conduzido, indiciado ou mesmo acusado que responda a processo-crime?

Até mesmo na área penal militar, a utilização de algema é tida como excepcional. Consta do 
artigo 234 do Código de Processo Penal Militar: 

O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência 
ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios 
necessários para vencê-la ou para defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do 
ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas. 

O § 1º do citado artigo, harmônico com a Carta de 1988, revela especificamente que:

O emprego de algemas deve ser evitado, desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da 
parte do preso, e de modo algum será permitido, nos presos a que se refere o art. 242. 

O artigo 242 prevê que: 

Art. 242 – Serão recolhidos a quartel ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, 
quando sujeitos a prisão, antes de condenação irrecorrível: 

a) os ministros de Estado;
b) os governadores ou interventores de Estados, ou Territórios, o prefeito do Distrito 

Federal, seus respectivos secretários e chefes de Polícia;
c) os membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da União e das Assembleias 

Legislativas dos Estados;
d) os cidadãos inscritos no Livro de Mérito das ordens militares ou civis reconhecidas em lei;
e) os magistrados;
f) os oficiais das Forças Armadas, das Polícias e dos Corpos de Bombeiros, Militares, 

inclusive os da reserva, remunerada ou não, e os reformados;
g) os oficiais da Marinha Mercante Nacional;
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h) os diplomados por faculdade ou instituto superior de ensino nacional;
i) os ministros do Tribunal de Contas;
j) os ministros de confissão religiosa.

Pois bem, se fica excluída a utilização da algema seja qual for o quadro, quanto a essas pessoas, 
o que se dirá no tocante àquele que, vindo sob a custódia do Estado há algum tempo, já se 
encontra fragilizado e comparece ao tribunal para ser julgado?

Vale registrar, ainda, que o item 3 das regras da Organização das Nações Unidas para 
tratamento de prisioneiros estabelece que o emprego de algemas jamais poderá se dar como 
medida de punição. Isso indica, à semelhança do que antes previsto no artigo 180 do Código 
de Processo Criminal do Império, que o uso desse instrumento é excepcional e somente pode 
ocorrer nos casos em que realmente se mostre indispensável para impedir ou evitar a fuga 
do preso ou quando se cuidar comprovadamente de perigoso prisioneiro.

A ausência de norma expressa prevendo a retirada das algemas durante o julgamento não 
conduz à possibilidade de manter o acusado em estado de submissão ímpar, incapaz de 
movimentar os braços e as mãos, em situação a revelá-lo não um ser humano que pode haver 
claudicado na arte de proceder em sociedade, mas uma verdadeira fera.

Não bastasse a clareza vernacular do artigo 284, a afastar o emprego de força, tomada esta 
no sentido abrangente – ante abusos de toda sorte, vendo-se, nos veículos de comunicação, 
algemadas pessoas sem o menor traço agressivo, até mesmo outrora detentoras de cargos 
da maior importância na República, em verdadeira imposição de castigo humilhante, 
vexaminoso –, veio à balha norma simplesmente interpretativa, e, portanto, pedagógica, 
específica quanto à postura a ser adotada em relação ao acusado na sessão de julgamento 
pelos populares, pelos iguais, alfim, pelo Júri. A recente Lei nº 11.689, de 9 de junho de 
2008, ao implementar nova redação ao artigo 474 do Código de Processo Penal, tornou 
estreme de dúvidas a excepcionalidade do uso de algemas. 
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Eis o preceito:

Artigo 474 (...)

§ 3º Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no 
plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das 
testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.

É hora de o Supremo emitir entendimento sobre a matéria, inibindo uma série de abusos notados 
na atual quadra, tornando clara, até mesmo, a concretude da lei reguladora do instituto do 
abuso de autoridade, considerado o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, 
para a qual os olhos em geral têm permanecido cerrados. A Lei em comento – nº 4.898/65, 
editada em pleno regime de exceção –, no artigo 4º, enquadra como abuso de autoridade 
cercear a liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder – alínea “a” – e 
submeter pessoa sob guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado 
por lei – alínea “b”. 

No caso, sem que houvesse uma justificativa socialmente aceitável para submeter um simples 
acusado à humilhação de permanecer durante horas e horas com algemas, na oportunidade 
do julgamento, concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a postura adotada 
pelo Presidente do Tribunal do Júri, de não determinar a retirada das algemas, fez-se consen-
tânea com a ordem jurídico-constitucional. Proclamou a Corte que “a utilização das algemas 
durante o julgamento não se mostrou arbitrária ou desnecessária e, por conseguinte, não 
vinga a nulidade arguida”, aludindo, no entanto, a precedente da Segunda Turma do Supremo 
que vincula a permanência do preso algemado à necessidade de manutenção da ordem dos 
trabalhos e de garantia da segurança dos presentes (folhas 408 e 409, numeração de origem, 
dos autos em apenso). 

Vale frisar, por oportuno, que, abertos os trabalhos do Júri – o acusado já estava preso há um 
ano e meio – o defensor, Dr. Walter Antônio Dias Duarte, pediu a palavra e assim se manifestou: 
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MM. Juíza: Hão (com a correção vernacular) que ser retiradas as algemas do acusado para que 
algemado não influencie indevidamente o ânimo dos senhores jurados. Se necessário for a defesa 
apontará a Vossa Excelência as correspondentes folhas dos autos onde o meritíssimo Juiz de então 
cancelou dois dos motivos que autorizavam a decretação da preventiva, vez que a garantia da 
ordem pública e a conveniência da instrução criminal não mais integravam o rol dos motivos que 
autorizam a decretação desta custódia (fls. 115). Se, como precedente jurisprudencial e julgado 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que tem por ementa: “Írríto o julgamento 
do Júri se o réu permaneceu algemado durante o desenrolar dos trabalhos sob a alegação de 
ser perigoso, eis que tal circunstância interfere no espírito julgador e, consequentemente, no 
resultado do julgamento, constituindo constrangimento ilegal que dá causa a nulidade”. (RT. 
643/285) – confiram com a ata da sessão realizada, que se encontra às folhas 301 e 302 do 
apenso, numeração de origem.

O Ministério Público se opôs à retirada das algemas. Afirmou que ficara o réu algemado 
durante todas as audiências de instrução, reclamando fosse guardada a coerência. Olvidou, 
com essa óptica, que o erro anterior não justificava a manutenção da violência.

Então, a Juíza deliberou: 

Entendo que não constitui constrangimento ilegal o réu permanecer algemado em Plenário, 
sobretudo porque tal circunstância se faz estritamente necessária para preservação e segurança 
do bom andamento dos trabalhos, já que a segurança hoje está sendo realizada por apenas 
dois policiais civis. Assim, indefiro o pleito da defesa, observando ainda, como bem notou a Dra. 
Promotora de Justiça que o réu permaneceu algemado em todas as audiências ocorridas antes 
da pronúncia.

Não foi apontado, portanto, um único dado concreto, relativo ao perfil do acusado, que 
estivesse a ditar, em prol da segurança, a permanência com algemas.

Quanto ao fato de apenas dois policiais civis fazerem a segurança no momento, a deficiência 
da estrutura do Estado não autorizava o desrespeito à dignidade do envolvido. Incumbia sim, 
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inexistente o necessário aparato de segurança, o adiamento da sessão, preservando-se o 
valor maior, porque inerente ao cidadão. 

Concedo a ordem para tornar insubsistente a decisão do Tribunal do Júri. Determino que 
outro julgamento seja realizado, com a manutenção do acusado sem as algemas. Informo 
que, hoje, ante pronunciamento em outro Habeas Corpus, o de nº 86.453-8/SP, o paciente 
encontra-se em liberdade há cerca de três anos, sendo que a sentença de pronúncia – último 
ato que sobeja, prevalecente o voto, a interromper a prescrição, no caso de vinte anos – data 
de 2004.
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13 HABEAS CORPUS 85.961 – SÃO PAULO

Não recepção pela Constituição Federal de 1988 do art. 595 do CPP – 
Afastada a deserção de recurso penal. [HC 85.961/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 
DJE de 17-4-2009.] 

Inteiro teor do acórdão

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=586965
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Relator: Ministro Marco Aurélio
Paciente: Fabrício dos Santos Guedes da Silva
Impetrante: PGE-SP – Patrícia Helena Massa Arzabe
Coator: Superior Tribunal de Justiça

EMENTA: RECURSO – PRESSUPOSTOS DE RECORRIBILIDADE. Os pressupostos de recorribili-
dade hão de estar ligados ao inconformismo revelado pela parte, ao próprio recurso interposto. 

APELAÇÃO CRIMINAL – DESERÇÃO. Surge extravagante ter-se como deserta a apelação ante 
o fato de o réu condenado haver empreendido fuga.

APELAÇÃO CRIMINAL – DESERÇÃO – ARTIGO 595 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. O 
artigo 595 do Código de Processo Penal mostrou-se incompatível com a Constituição Federal 
de 1988, surgindo, na dicção da ilustrada maioria, a ausência de recebimento do preceito, 
concluindo o relator pela inconstitucionalidade.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O artigo 595 do Código de Processo Penal 
revela pressuposto de recorribilidade ímpar, ou seja, a prisão do condenado. Eis o teor do artigo:

Art. 595. Se o réu condenado fugir depois de haver apelado, será declarada deserta a apelação.

A par de ser extravagante pressuposto de recorribilidade – e deserção sugere preparo e este 
não pode ocorrer mediante a perda da liberdade de ir e vir –, lembrando a antiguidade, surge 
o conflito do citado artigo com o princípio da não culpabilidade previsto no inciso LVII do 
artigo 5º da Constituição Federal de 1988:

LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
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Sim, encerra o referido artigo 595, por via indireta, é certo, a execução da pena antes do 
trânsito em julgado do decreto condenatório. Sim, tem-se preceito a compelir o réu condenado 
a adotar postura até mesmo contrária à manifestação de inconformismo constante das 
razões do recurso interposto. De qualquer forma, não se conta com a razoabilidade da norma, 
no que acaba por consagrar pressuposto de recorribilidade que não diz respeito, em si, ao 
próprio recurso, ao fato de este último não se mostrar devidamente aparelhado, mas à pena 
imposta. O instituto da deserção, conforme consignado, está ligado ao preparo do recurso, 
pressuposto que até mesmo ofende o princípio maior da gratuidade do direito de petição.

No caso retratado neste processo, afastou-se a possibilidade de o paciente recorrer sem o 
recolhimento à custódia do Estado, aludindo-se ao artigo 2º da Lei nº 8.072/90. Um novo título 
da prisão surgiu na sentença proferida, não implicando a cláusula – recomendado o réu na 
prisão em que se encontrava – verdadeira prisão preventiva (folha 24). Daí proceder o pedido 
formulado pela procuradora Patrícia Helena Massa Arzabe, então no exercício da Assistência 
Judiciária no Estado de São Paulo, visando não só ao afastamento do óbice à admissibilidade 
do recurso, como também à possibilidade de o paciente vir a aguardar em liberdade o trânsito 
em julgado do que decidido. É que se mostra também conflitante com a Constituição Federal 
o § 2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, a revelar que, “em caso de sentença condenatória, o 
juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade”. De duas, uma: ou se 
tem base para acionar-se o instituto da prisão preventiva, alicerçando-se o pronunciamento 
judicial considerado o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou a imposição 
da prisão para ser interposto e admitido o recurso soa como execução antecipada da pena.

Então, concluo, concedendo a ordem para afastar o óbice vislumbrado ao conhecimento da 
apelação, assegurando ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado 
de possível decreto condenatório, declarando a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 2º 
da Lei n º 8.072/90 e do artigo 595 do Código de Processo Penal.
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14 HABEAS CORPUS 87.585 – TOCANTINS

Derrogação da prisão civil por dívida no caso de depositário infiel. [HC 87.585/TO, 
Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 26-6-2009.]*

* O Habeas Corpus 87.585, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, serviu como precedente para a edição da 
Súmula Vinculante n. 25.

Inteiro teor do acórdão

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=597891
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Relator: Ministro Marco Aurélio 
Paciente: Alberto de Ribamar Ramos Costa 
Impetrante: Alberto de Ribamar Ramos Costa
Advogados: Júlio Solimar Rosa Cavalcanti e outro (a/s)
Coator: Superior Tribunal de Justiça

EMENTA: DEPOSITÁRIO INFIEL – PRISÃO. A subscrição pelo Brasil do Pacto de São José da 
Costa Rica, limitando a prisão civil por dívida ao descumprimento inescusável de prestação 
alimentícia, implicou a derrogação das normas estritamente legais referentes à prisão do 
depositário infiel.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Reafirmo a óptica constante da 
decisão por meio da qual foi deferida a liminar (folha 14):

2. Surge a relevância do que articulado. Se, de um lado, é certo que a Carta da República dispõe 
sobre a prisão do depositário infiel – artigo 5º, inciso LXVII –, de outro, afigura-se inaplicável o 
preceito. As balizas da referida prisão estão na legislação comum e, então, embora a norma 
inserta no artigo 652 do Código Civil seja posterior aos fatos mencionados, o mesmo não ocorre 
com a disciplina instrumental prevista no Código de Processo Civil. 

A circunstância de o Brasil haver subscrito o Pacto de São José da Costa Rica, a limitar a prisão 
civil por dívida ao descumprimento inescusável de prestação alimentícia, conduz à inexistência 
de balizas visando à eficácia do que previsto no inciso LXVII do artigo 5º da Constituição 
Federal, preceito que, a toda evidência, não se mostra autoaplicável, até mesmo ante o silêncio 
quanto ao período de custódia. Em síntese, com a introdução, no cenário jurídico nacional, do 
Pacto referido, restaram derrogadas as normas estritamente legais definidoras da prisão do 
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depositário infiel. Não fora isso, há de se ter presente o trecho da defesa apresentada, que 
veio a ser transcrito no parecer da Procuradoria Geral da República:

O paciente não tentou furtar-se ao pagamento de seu débito e, por inúmeras vezes, formulou pedido 
de acordo com a CONAB para o pagamento da dívida em questão, na forma de parcelamento, 
com garantia real. Porém, tais propostas foram rejeitadas pela CONAB, que não aceita qualquer 
forma de acordo, diante de suas resoluções e portarias, e pugna tão somente pela satisfação 
integral e incondicional de seu crédito. 

Assim, em sendo mantida a r. Decisão que decretou a prisão do Paciente, o mesmo estará 
respondendo pela dívida através de sua liberdade, o que não pode ser aceito no moderno Estado 
Democrático de Direito, não havendo razoabilidade e utilidade da pena de prisão para os fins 
do processo. Ao contrário, com o afastamento da prisão do Paciente, este poderá, através de 
seu trabalho com a agricultura, obter meios para o pagamento parcelado do débito, conforme 
propostas formuladas nos autos. Enquanto preso o Paciente, a CONAB não conseguirá receber 
seu crédito, tornando sem efeito a prisão do devedor. 

Concedo o habeas para tornar definitiva a liminar, ou seja, para afastar do cenário jurídico a 
ordem de prisão decretada contra o paciente.
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15 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.583 – RIO GRANDE DO SUL

Exame da Ordem e garantia constitucional do livre exercício profissional. 
[RE 603.583/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 25-5-2012, RG, Tema 241.]

Inteiro teor do acórdão

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2056975
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Relator: Ministro Marco Aurélio 
Recorrente: João Antônio Volante 
Advogada: Carla Silvana Ribeiro D’Avila 
Recorrida: União 
Advogado: Advogado-Geral da União 
Recorrido: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
Advogada: Miriam Cristina Kraiczk
Interessada: Associação dos Advogados de São Paulo – AASP 
Advogado: Alberto Gosson Jorge Junior

EMENTA: TRABALHO – OFÍCIO OU PROFISSÃO – EXERCÍCIO. Consoante disposto no inciso 
XIII do artigo 5º da Constituição Federal, “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”.

BACHARÉIS EM DIREITO – QUALIFICAÇÃO. Alcança-se a qualificação de bacharel em Direito 
mediante conclusão do curso respectivo e colação de grau.

ADVOGADO – EXERCÍCIO PROFISSIONAL – EXAME DE ORDEM. O Exame de Ordem, 
inicialmente previsto no artigo 48, inciso III, da Lei nº 4.215/63 e hoje no artigo 84 da Lei 
nº 8.906/94, no que a atuação profissional repercute no campo de interesse de terceiros, 
mostra-se consentâneo com a Constituição Federal, que remete às qualificações previstas 
em lei. Considerações.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na interposição deste recurso, 
observaram-se os pressupostos gerais de recorribilidade. O documento de folha 35 evi-
dencia a regularidade da representação processual. O preparo foi dispensado em razão da 
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gratuidade de justiça, deferida pelo Juízo à folha 47. Quanto à oportunidade, a notícia do 
acórdão recorrido veio a ser veiculada no Diário de 30 de março de 2009, segunda-feira 
(folha 254 – verso), ocorrendo a manifestação do inconformismo em 1º de abril imediato, 
terça-feira (folha 317), no prazo assinado em lei. A matéria, embora abordada sucintamente, 
foi devidamente enfrentada pelo Juízo e pelo Regional, razão pela qual dou por preenchido 
o requisito do prequestionamento. Conheço, consignando que houve a admissão do recurso 
na origem (folhas 414 e 415).

DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA.

No recurso extraordinário, está em jogo a constitucionalidade dos artigos 8º, inciso IV e § 1º, e 
44, inciso II, da Lei nº 8.906/94, os quais condicionam a inscrição nos quadros da Ordem dos 
Advogados à aprovação em exame de conhecimentos jurídicos e delegam à referida autarquia 
a atribuição de regulamentá-lo e promover, com exclusividade, a seleção dos advogados em 
toda a República Federativa do Brasil. Transcrevo os dispositivos:

(...)

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.
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Segundo o recorrente, tais normas, no que transferiram à autarquia o poder de disciplinar 
e regulamentar livremente o exame de acesso à profissão, estão em descompasso com os 
princípios constitucionais do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana, do 
devido processo legal, da igualdade e da presunção de inocência. Violam o direito à vida, à 
liberdade de escolha e ao exercício da profissão. Discrepam do artigo 205 da Carta Federal, 
que atribui à educação a missão nobre de qualificar para o trabalho. Usurpam a competência 
legislativa federal prevista no inciso XVI do artigo 22 e a atribuição privativa do Presidente 
da República constante do artigo 84, inciso IV, ambos da Lei Maior. São esses os argumentos 
que precisam ser enfrentados no caso em análise. 

Antes de prosseguir, revela-se oportuna breve nota sobre a relevância social do tema, recor-
rendo-se ao pano de fundo que envolve a questão do exame da Ordem.

Sabemos que o Brasil já reconheceu o direito de postular em Juízo até mesmo a quem não 
ostentava o bacharelado em Direito, figuras denominadas rábulas ou provisionados. Assim 
o foi na época do Império e no início da República. A prerrogativa de credenciar advogados 
desprovidos do mencionado grau acadêmico, inicialmente conferida aos Tribunais, passou 
ao Instituto dos Advogados do Brasil e, posteriormente, à Ordem, até ser definitivamente 
extinta. A exigência da prova de suficiência técnica para a inscrição nos quadros da Ordem 
surgiu com a Lei nº 4.215/63. Com efeito, o artigo 48, inciso III, do referido Diploma instituiu 
o requisito de aprovação no exame ou comprovação do exercício do estágio forense para 
viabilizar o exercício da advocacia.

Na regência da Lei nº 8.906/94, o bacharel em Direito podia optar entre o estágio profissional 
ou a submissão à prova de conhecimentos jurídicos, situação que perdurou provisoriamente 
até 1996. Eis o preceito respectivo:

Art. 84. O estagiário, inscrito no respectivo quadro, fica dispensado do Exame de Ordem, desde 
que comprove, em até dois anos da promulgação desta lei, o exercício e resultado do estágio 
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profissional ou a conclusão, com aproveitamento, do estágio de Prática Forense e Organização 
Judiciária, realizado junto à respectiva faculdade, na forma da legislação em vigor.

A partir do término de vigência do dispositivo, o exame tornou-se obrigatório para todos os 
egressos do curso de Direito, conforme previsão do artigo 8º, inciso IV e § 1º, da Lei nº 8.906/94. 
Constata-se, então, que a obrigatoriedade do exame é relativamente nova no ordenamento 
jurídico brasileiro – está em vigor há quinze anos –, muito embora o teste de conhecimentos já 
possua quarenta anos de existência. Cabe indagar: por que apenas recentemente o tema foi 
tomado de importância, a ponto de mobilizar mentes e corações a respeito da compatibilidade 
entre o exame e a Carta da República? 

Segundo informações colhidas em material fornecido pelos interessados, entre os anos de 
1997 e 2011, o número de cursos de Direito saltou de 200 para 1.100. A Ordem dos Advogados 
do Brasil, em memorial, noticiou que a República Federativa do Brasil possui quase quatro 
milhões de bacharéis em Direito. Em tese, com a declaração de inconstitucionalidade do 
exame da Ordem, todos estariam aptos ao exercício da advocacia, embora imperioso des-
contar os impedidos de fazê-lo, como os Juízes. O número parece excessivo frente a outras 
necessidades experimentadas pela sociedade brasileira, como a de médicos, engenheiros e 
demais profissionais técnicos, igualmente indispensáveis ao progresso do país. O crescimento 
exponencial dos bacharéis revela patologia denominada bacharelismo, assentado na crença 
de que o diploma de Direito dará um atestado de “pedigree social” ao respectivo portador, 
quem sabe fruto da percepção, talvez verdadeira em épocas passadas, de que os referidos 
profissionais são os protagonistas da ordem política brasileira.

A defesa escora-se em problema fático: a proliferação de cursos de direito ocorrida no 
Brasil, nas últimas duas décadas, sem a observância do critério qualitativo, imprescindível à 
formação do bom profissional. 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 
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propriamente jurídicas. Os argumentos extrajurídicos apresentados, conquanto importantes 
para a análise concernente à conveniência do exame sob o prisma legislativo, não foram 
decisivos para o convencimento, embora tenham sido sopesados ao longo deste processo. 
Atento, contudo, à relevância social do julgamento, cumpria-me trazê-los à balha para 
conhecimento dos eminentes pares.

No mais, a permissividade com que se consegue abrir os cursos de Direito de baixo custo, 
porquanto restritos ao “cuspe e giz”, decorrente de uma ideologia fiada no adágio “quanto 
mais, melhor”, merece severas críticas. Vende-se o sonho e entrega-se o pesadelo: após cinco 
anos de faculdade, o bacharel se vê incapaz de ser aprovado no exame de conhecimentos 
mínimos da Ordem, condição imposta para que possa exercer a advocacia e, com esta, prover 
a própria subsistência. A alegria do momento transmuda-se em drama pessoal. A reflexão 
sobre essa realidade cabe não só ao Supremo, mas também à sociedade brasileira. 

Feitas essas considerações, esclareço haver dividido os argumentos em três linhas. Primeiro, 
abordarei a alegação de violação à liberdade de profissão, que me parece a mais grave. 
Posteriormente, tratarei da apontada incompatibilidade entre as regras constitucionais 
atinentes ao ensino superior e a previsão legal de seleção dos advogados, atribuída à Ordem. 
Cuidarei, alfim, do invocado desrespeito ao princípio da legalidade, consistente na delegação, 
à Ordem, da prerrogativa de regulamentar o exame.

DA PROPORCIONALIDADE E COMPATIBILIDADE ENTRE O EXAME DE CONHECIMENTOS 
DA ORDEM E A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL.

A liberdade de exercício de profissão é um direito fundamental de elevada significância no 
contexto constitucional. A garantia está intimamente ligada à construção da personalidade, 
pois “onde trabalho e profissão são tarefas da vida e base da vida, liberdade de profissão é 
uma parte da configuração da vida pessoal, sem a qual desenvolvimento pessoal livre não 
seria imaginável” (Konrad Hesse, Elementos de direito constitucional da República Federal da 
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Alemanha, 1998, p. 322). Por ser pressuposto à realização plena de um projeto de vida, 
liberdade de profissão e dignidade da pessoa humana estão inegavelmente relacionados. 

Inimaginável pensar liberdade em plenitude quando se é compelido ao exercício de determinada 
profissão ou são completamente vedadas as condições de acesso à desejada. A invocação 
da dignidade, ao contrário do alegado pelo recorrido, não é despropositada. A escolha de 
determinada profissão revela a opção por certo modo de vida, que se converterá em esteio 
econômico do indivíduo – e quiçá da família – de maneira que, quando o Poder Público condi-
ciona ou simplesmente lhe impede o exercício, nega-lhe um elemento importante da própria 
razão de existir. No voto proferido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
nº 132, da relatoria do Ministro Ayres Britto, em que se versava questão alusiva às uniões 
homoafetivas, fiz ver que a proteção ao projeto de vida e à busca da felicidade tem alto valor 
existencial, regida pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, com a finalidade de assegurar a liberdade de ofício, impõe-se ao Estado o dever 
de colocar à disposição dos indivíduos, em condições equitativas de acesso, os meios para que 
aquela seja alcançada. Incumbe-lhe proporcionar a formação escolar, a preparação técnica, 
as modalidades de aprendizagem e as práticas cujos conhecimentos mostrem-se necessários 
ao exercício da atividade eleita. Esse dever entrelaça-se sistematicamente com a previsão da 
cabeça do artigo 205 da Carta da República, no que dispõe ser a educação direito de todos 
e dever do Estado e fazer-se voltada à qualificação para o trabalho. 

No tocante ao exercício, se o ofício é lícito, surge a obrigação estatal de não opor embaraços 
irrazoáveis ou desproporcionais. Há o direito de obterem-se as habilitações versadas em lei 
para a prática profissional, observadas, igualmente, condições equitativas e as qualificações 
técnicas previstas na legislação. Segundo o constitucionalista português Jorge Miranda, a 
garantia compreende, ainda, “o direito de não ser privado, senão nos casos e nos termos da 
lei e com todas as garantias, do exercício da profissão” (Manual de Direito Constitucional, v. 
4, 1998, p. 441). Por esse fundamento, foi proibida a interdição de estabelecimentos para 
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compelir ao pagamento de tributos, consoante se depreende dos Verbetes nº 70, 323 e 
547 da Súmula do Supremo. Em ordem jurídica na qual prevaleça o princípio da liberdade 
de iniciativa – caso da brasileira, conforme os artigos 1º, inciso IV, e 170, cabeça, da Carta 
Federal –, a escolha e o exercício do ofício representam apenas a faceta subjetiva, individual, 
daquela garantia maior de que as atividades econômicas serão livres. 

Segundo proclamou o Tribunal Constitucional alemão, em julgado sobre o tema, a garantia 
“protege a liberdade dos cidadãos em um âmbito especialmente importante para a sociedade 
moderna, caracterizada pela divisão do trabalho: garante aos particulares o direito de adotar 
toda atividade que considerem apropriada como profissão, isto é, em convertê-las em base 
do seu sustento” (BVerfGE 7, 377 in Jürgen Schwabe, Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
Federal Alemán, 2009, p. 319). Observem que o direito à liberdade de acesso e exercício de 
profissão não se esgota na perspectiva individual. A Lei Maior erigiu como fundamento da 
República o valor social do trabalho – artigo 1º, inciso IV. Daí a importância comunitária da 
garantia. Sob tal óptica, o trabalho mostra-se necessário para que sejam produzidos os bens 
essenciais à vida em sociedade, presente a divisão social dos afazeres. 

Essa dimensão desvenda outro aspecto a ser realçado: o constituinte originário limitou as 
restrições à liberdade de ofício às exigências de qualificação profissional. Cabe indagar: por 
que assim o fez? Ora, precisamente porque o trabalho, além da dimensão subjetiva, também 
ostenta relevância que transcende os interesses do próprio indivíduo. Em alguns casos, o 
mister desempenhado pelo profissional resulta em assunção de riscos – os quais podem 
ser individuais ou coletivos. Quando o risco é predominantemente do indivíduo – exemplo 
dos mergulhadores, dos profissionais que lidam com a rede elétrica, dos transportadores de 
cargas perigosas, etc. –, para tentar compensar danos à saúde, o sistema jurídico atribui-lhe 
vantagens pecuniárias (adicional de periculosidade, insalubridade) ou adianta-lhe a inativação. 
São vantagens que, longe de ferirem o princípio da isonomia, consubstanciam imposições 
compensatórias às perdas físicas e psicológicas que esses profissionais sofrem. 
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Quando, por outro lado, o risco é suportado pela coletividade, então cabe limitar o acesso à 
profissão e o respectivo exercício, exatamente em função do interesse coletivo. Daí a cláusula 
constante da parte final do inciso XIII do artigo 5º da Carta Federal, de ressalva das qualifica-
ções legais exigidas pela lei. Ela é a salvaguarda de que as profissões que representam riscos 
à coletividade serão limitadas, serão exercidas somente por aqueles indivíduos conhecedores 
da técnica. 

A alusão à dignidade da pessoa humana há de ser lida sob esse prisma, não se devendo 
levar o princípio às últimas consequências. Ao contrário do que ocorreu no julgamento da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132 – em que estava em jogo o 
reconhecimento da existência de entidade familiar entre pessoas do mesmo sexo, situação 
que se restringia apenas a duas pessoas –, a liberdade de profissão não se resume à esfera 
particular. Certas profissões, como as de médico, engenheiro, arquiteto, se exercidas por 
pessoas despidas das qualificações técnicas necessárias, podem resultar em graves danos à 
coletividade. Foi essa lógica que conduziu à imposição de pena privativa de liberdade para o 
exercício ilegal de profissão, conforme o artigo 47 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro 
de 1941. Nesse sentido, já proclamou o congênere alemão:

A liberdade de exercer uma profissão pode ser restringida na medida em que considerações 
racionais de bem comum o façam parecer adequado; a proteção do direito fundamental se 
restringe à defesa frente a uma inconstitucionalidade, que se pode dar, por exemplo, quando 
se impõem condições excessivamente gravosas ou irrazoáveis. (BVerg 7, 377 in Jürgen Schwabe, 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, 2009, p. 316). 

No fundo, o principal argumento do recorrente é a desproporcionalidade da exigência contida 
no artigo 8º, inciso IV, da Lei nº 8.906/94. Isso porque alega, em síntese, que o exame não se 
presta à finalidade para a qual foi instituído, um problema de adequação. Segundo articula, o 
profissional da advocacia não pode ser presumido inepto para o exercício da profissão após 
cursar todo o ensino superior. Deve haver, sim, punição se cometer uma falta. Sustenta, então, 
a existência de violação ao subprincípio da vedação do excesso. No parecer, a Procuradoria 
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Geral da República aventou ofensa ao núcleo essencial do direito fundamental à liberdade 
de profissão. Conforme consignado, a garantia da liberdade de profissão teve por objetivo 
banir os privilégios ostentados pelas corporações de ofício, que faziam o controle de acesso 
às profissões, criando verdadeiras castas. Quanto a essas últimas alegações, o problema diz 
respeito à proporcionalidade em sentido estrito.

A esta altura, posso adiantar o entendimento de que o exame de suficiência é compatível com 
o juízo de proporcionalidade e não alcançou o núcleo essencial da garantia constitucional da 
liberdade de ofício.

Analiso o argumento do recorrente no sentido de que o exame não pode ser considerado, 
só por si, como qualificação profissional, mas como “avaliação da qualificação” previamente 
obtida. Prevendo o inciso constitucional uma hipótese de reserva legal qualificada, isto é, de 
restrição a direito fundamental somente admissível quando vinculada a certo fim, supostamente 
ausente no caso concreto, haveria a inconstitucionalidade da exigência. O jogo semântico não 
impressiona. Cabe reformular a alegação, pois o que verdadeiramente contesta o recorrente 
é a adequação do exame à finalidade prevista na norma maior – assegurar que as atividades 
de risco sejam desempenhadas por pessoas com conhecimento técnico suficiente, de modo 
a evitar danos à coletividade.

Há de entender-se a aprovação no exame, sem equívocos, um elemento que qualifica alguém 
para o exercício de determinada profissão. Qualificar-se não é apenas se submeter a sessões de 
ensino de teorias e técnicas de determinado ramo do conhecimento, mas sujeitar-se ao teste 
relativamente à ciência adquirida. O argumento do recorrente não se sustenta: se o exame da 
Ordem “não qualifica”, também não teriam o mesmo efeito as provas aplicadas pelas próprias 
universidades, as quais são condições essenciais à obtenção do bacharelado. Também elas 
seriam inconstitucionais? A resposta é desenganadamente negativa. 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.
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Segundo Humberto Ávila (Teoria dos princípios, 2006, p. 157), o Tribunal Constitucional 
alemão somente declara a inconstitucionalidade por violação ao subprincípio da adequação 
quando a medida restritiva aos direitos fundamentais apresentar-se evidentemente incapaz 
de atingir a finalidade para a qual foi implementada e não for, de qualquer maneira, plausível 
ou justificável. O parâmetro é acertado e coaduna-se com a óptica adotada pelo Supremo 
no julgamento da Representação nº 930, na qual se discutia preceito restritivo de acesso 
à profissão de corretor de imóveis. Aplicando-o ao caso, consigno que o exame da Ordem 
atesta conhecimentos jurídicos, o que o faz congruente com o fim pretendido – o de proteger 
a sociedade dos riscos relativos à má operação do Direito. O quadro social antes descrito 
revela a adequação da exigência do exame da Ordem à realidade brasileira.

O subprincípio da vedação do excesso, normalmente traduzido na expressão “não se abatem 
pardais disparando canhões”, atribuída ao jurista alemão Jellinek, envolve a análise dos meios 
alternativos à medida restritiva, impondo ao poder público que escolha o menos gravoso aos 
direitos fundamentais. Virgílio Afonso da Silva esclarece que, “enquanto o teste da adequação 
é absoluto e linear, ou seja, refere-se pura e simplesmente a uma relação meio e fim entre 
uma medida e um objetivo, o exame da necessidade tem um componente adicional, que é a 
consideração das medidas alternativas para se obter o mesmo fim” (Direitos fundamentais, 
2010, p. 171). À evidência, os meios devem ser razoavelmente equivalentes em eficácia, sob 
pena de inviabilizar-se a gestão pública, forçando a opção pelos meios menos gravosos e, na 
maior parte das vezes, menos eficazes. Nesse ponto, desfaz-se a argumentação do recorrente, 
porquanto a alegada fiscalização posterior à ocorrência do fato danoso mostra-se inequivo-
camente menos efetiva do que o escrutínio prévio. Com parâmetro de comparação díspares, 
impossível é a declaração de inconstitucionalidade por violação à proibição do excesso.

No mais, de acordo com o conhecimento convencional, o poder de polícia pode ser exercitado 
em momento concomitante, prévio ou posterior ao ato ou conduta, e jamais se entendeu que 
tal atividade realizada previamente estaria em descompasso com a Constituição simples-
mente porque seria viável a fiscalização em momento subsequente, quando já consumado o 
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dano à coletividade. Um dos propósitos da ordem jurídica é precisamente impedir lesões ao 
patrimônio econômico e moral dos indivíduos, razão pela qual o raciocínio empregado pelo 
recorrente não subsiste nesse ponto. Vale citar a definição de poder de polícia apresentada 
por Marcelo Caetano, centrada na missão estatal de evitar o dano social:

É o modo de atuar da autoridade administrativa que consiste em intervir no exercício de direitos 
individuais suscetíveis de fazer perigar interesses gerais, tendo por objeto evitar que se produzam, 
ampliem ou generalizem os danos sociais que a lei procura prevenir (Princípios fundamentais do 
direito administrativo, 1977, p. 269).

No mesmo sentido, descabe a invocação do princípio da presunção de inocência, pois não 
se está atuando no campo do direito penal, tampouco há pretensão punitiva estatal. O que 
se tem é prevenção de danos, por meio da atuação antecipada do Estado, ou, em outras 
palavras, poder de polícia administrativa, que se traduz na prerrogativa estatal de aplicar 
“restrições e condicionamentos legalmente impostos ao exercício das liberdades e direitos 
fundamentais, tendo em vista a assegurar uma convivência social harmônica e pacífica” 
(Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Curso de direito administrativo, 2006, p. 395). No mesmo 
sentido, com propriedade, Celso Antônio Bandeira de Mello consigna que:

(…) pode-se definir a polícia administrativa como a atividade da Administração Pública, expressa 
em atos normativos ou concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral 
e na forma da lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, 
ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção 
(“non facere”) a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados 
no sistema normativo (Curso de direito administrativo, 2007, p. 803, itálico acrescentado).

Por fim, o exame de proporcionalidade em sentido estrito requer o sopesamento entre a 
importância de realização do fim objetivado pela medida e a intensidade da restrição ao 
direito fundamental. É dizer: o perigo de dano decorrente da prática da advocacia sem o exame 
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de conhecimentos serve a justificar a restrição ao direito fundamental e geral à liberdade 
do exercício de profissão? Os benefícios provenientes da medida restritiva são superiores à 
ofensa à garantia do inciso XIII do artigo 5º da Carta? A resposta é positiva, por um conjunto 
de razões.

O Supremo tem feito referência ao inciso XIII do artigo 5º da Lei Maior para proclamar a 
inconstitucionalidade de dispositivos que restringem o acesso ou o exercício de certas profissões, 
tal como ocorreu com a exigência de diploma de nível superior para a prática do jornalismo 
e a imposição de registro no órgão de classe para os músicos – respectivamente, Recurso 
Extraordinário nº 511.961, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e Recurso Extraordinário 
nº 414.426, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, apreciados pelo Plenário em 16 de junho 
de 2009 e em 1º de agosto de 2011. Sob a égide da Constituição de 1967, o Tribunal julgou 
procedente a Representação nº 930, da relatoria do Ministro Cordeiro Guerra, redator do 
acórdão o Ministro Rodrigues Alckmin, assentando a inconstitucionalidade de preceito contido 
na Lei nº 4.116/62, que restringia o acesso à profissão de corretor de imóveis. 

Nas decisões mencionadas, o vetor preponderante do pronunciamento foi o risco trazido à 
coletividade. A possibilidade de perigo gerada pela atividade profissional justificará, ou não, a 
atividade interventiva estatal limitando o acesso à profissão ou o respectivo exercício. Quanto 
mais ensejadora de risco, maior será o espaço de conformação deferido ao Poder Público. 
Por contraposição lógica, se não existe risco, é inadmissível qualquer restrição. No Recurso 
Extraordinário nº 511.911/SP, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, fez ver Sua Excelência:

Como parece ficar claro a partir das abordagens citadas, a doutrina constitucional entende que 
as qualificações profissionais de que trata o art. 5º, inciso XIII, da Constituição, somente podem 
ser exigidas, pela lei, daquelas profissões que, de alguma maneira, podem trazer perigo de dano 
à coletividade ou prejuízos diretos a direitos de terceiros, sem culpa das vítimas, tais como a 
medicina e demais profissões ligadas à área de saúde, a engenharia, a advocacia e a magistratura, 
entre outras várias.
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Igualmente, no Recurso Extraordinário nº 414.426/SC, consignou a Ministra Ellen Gracie:

O exercício profissional só está sujeito a limitações estabelecidas por lei e que tenham por finalidade 
preservar a sociedade contra danos provocados pelo mau exercício de atividades para as quais 
sejam indispensáveis conhecimentos técnicos ou científicos avançados.

A mesma linha de raciocínio foi seguida no voto vencedor proferido pelo Ministro Rodrigues 
Alckmin no julgamento da Representação nº 930. Cabe indagar: quem exerce a advocacia sem 
a capacidade técnica necessária afeta outrem? A resposta é desenganadamente positiva. Causa 
prejuízos, à primeira vista, ao próprio cliente, fazendo-lhe perecer o direito ou deixando-lhe 
desguarnecido, mas também lesa a coletividade, pois denega Justiça, pressuposto da paz social. 
Atrapalha o bom andamento dos trabalhos judiciários, formulando pretensões equivocadas, 
ineptas e, por vezes, inúteis. Enquanto o bom advogado contribui para a realização da Justiça, 
o mau advogado traz embaraços para toda a sociedade, não apenas para o cliente. 

O advogado ocupa papel central e fundamental na manutenção do Estado Democrático 
de Direito. O princípio geral da inércia da jurisdição, estampado no artigo 2º do Código de 
Processo Civil, faz com que o advogado assuma um papel relevantíssimo na aplicação e defesa 
da ordem jurídica. A ele cabe a missão de deflagrar o controle de legalidade e constitucio-
nalidade efetuado pelos juízos e tribunais do país. Todo advogado é um potencial defensor 
do Direito, e essa nobre missão não pode ser olvidada. O constituinte foi altissonante e 
preciso ao proclamar, no artigo 133 da Lei Maior, que o advogado mostra-se indispensável à 
administração da Justiça. Insisto: justiça enquadra-se como bem de primeira necessidade; a 
injustiça, como um mal a ser combatido. 

Transparece claro o interesse social relativo à existência de mecanismos de controle – objetivos 
e impessoais – concernentes à prática da advocacia. O Direito não apenas envolve questões 
materiais, mas também tutela situações existenciais. Já está superada a fase do Direito centrado 
no patrimônio, do ter, e não do ser. Recentemente, ao julgar a Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental nº 132, o Supremo proclamou a possibilidade de uniões estáveis 
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entre pessoas do mesmo gênero, e os advogados tiveram papel fundamental ao veicular a 
pretensão. Em cada ação penal, habeas corpus e inquérito policial, põe-se em risco o direito 
à liberdade do cidadão. Nas ações civis e nos processos administrativos, por vezes, a honra 
fica em xeque. Sem embargo da dimensão extrapatrimonial, hoje em evidência, o patrono 
inepto poderá causar prejuízos à esfera patrimonial do cliente, bastando que emita opiniões 
teratológicas, formule pedidos absurdos, perca prazos, etc.

Além disso, a garantia constitucional de acesso à Justiça e à tutela jurisdicional efetiva, prevista 
no inciso XXXV do artigo 5º da Carta Federal, além de exigir o aparelhamento do Poder 
Judiciário, também impõe que seja posto à disposição da coletividade corpo de advogados 
capazes de exercer livre e plenamente a profissão. Piero Calamandrei, em obra primorosa (Eles, 
os Juízes, vistos por um advogado, 1997, p. 54), afirma que “os defeitos dos advogados reagem 
sobre os juízes, e vice-versa”, isso para dizer que as duas carreiras estão umbilicalmente ligadas. 
É requisito essencial ao Estado Democrático de Direito o fortalecimento da advocacia, e a 
declaração de inconstitucionalidade do exame da Ordem teria precisamente o efeito oposto. 

Relembro que, exceto no Supremo, para o qual a indicação do Presidente da República é 
livre, observados apenas os requisitos do artigo 101, cabeça, da Lei Maior, os advogados 
estão presentes em todos os Tribunais do país por expresso mandamento constitucional, 
conforme os artigos 94, 111-A, inciso I, 119 e 103, inciso II, além de integrarem os colegiados 
do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, a teor do 
inciso XIII do artigo 103-B e do inciso V do artigo 130-A, respectivamente. Destacam-se por 
participar da atividade censória aos membros da magistratura, excetuados os Ministros do 
Supremo, e do Ministério Público de todos os ramos. Não é pouca coisa. Esses elementos 
reforçam a importância social do advogado.

Diz o recorrente que os médicos lidam com o direito à vida, sem o qual todos os demais 
ficariam sem significação, e que eles não estão sujeitos a exame de suficiência para o ingresso 
na carreira, fato revelador de violação ao princípio isonômico. Surge descabida a pretensão de 
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aplicar idêntico regime jurídico a atividades distintas, marcadas por conhecimentos e técnicas 
próprios. Isonomia, na clássica definição de Aristóteles, é tratar os iguais de maneira igual e 
desigualmente os desiguais. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, há inconstitucionali-
dade por ofensa à isonomia se “a norma atribui tratamentos jurídicos diferentes em atenção 
a fator de discrímen adotado que, entretanto, não guarda relação de pertinência lógica com 
a disparidade de regimes outorgados” (O conteúdo jurídico do princípio da igualdade, 2010, p. 
47). Com esse argumento, afasto a alegada pecha de desrespeito ao princípio constitucional 
da igualdade.

No mais, o equívoco não está nas rígidas exigências para o exercício da advocacia, antes o 
contrário. Caberia ao legislador impor a obrigatoriedade de exame para o exercício daquela 
outra nobre atividade, o que estaria em total consonância com o texto constitucional. O 
mesmo vale para as demais carreiras que representam riscos à coletividade, mas dispensam 
o teste de conhecimentos mínimos.

Nos casos envolvendo os corretores de imóveis, os músicos e os jornalistas, não há risco à 
coletividade pelo livre exercício das mencionadas profissões, daí o porquê de o Supremo ter 
adotado solução diferente da que é própria à espécie. Coerente com essa óptica, no julga-
mento do Recurso Extraordinário nº 511.591, proferi voto no qual assentei constitucional a 
exigência de diploma superior para o curso de jornalismo, exatamente por vislumbrar o risco 
à coletividade e o interesse coletivo no profissionalismo da atividade. Dessa posição, como 
já consignado, divergiu a sempre ilustrada maioria.

Também não merece prosperar a alegação do recorrente de que os baixos índices de apro-
vação seriam reflexo da reserva de mercado empreendida pelos atuais membros da Ordem. 
Parece-me, antes, que a redução do percentual de aprovados é resultado do acúmulo de 
bacharéis em Direito que, sucessivamente e – infelizmente – sem êxito, repetem o exame em 
cada nova oportunidade. 
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Vejam os parâmetros para aprovação, conforme esclarecido em parecer do Professor Luís 
Roberto Barroso. Sem número predeterminado de vagas, na prova objetiva, o candidato 
à inscrição deve perfazer 50% de acerto e, na discursiva, facultada a escolha da área do 
Direito – Penal, Civil, Trabalho, Administrativo, Tributário, etc. – o percentual de 60%, 
podendo o exame, sem o risco de jubilação – este sim, se existente, inconstitucional, tal como 
a delimitação de vagas –, ser repetido indefinidamente, realizando-se cerca de três vezes ao 
ano. Mostram-se grandes as chances de aprovação. Estarrece que apenas aproximadamente 
15% dos candidatos sejam aprovados.

A Procuradoria Geral da República entende que deixar a organização, idealização e correção da 
prova à Ordem implica ofensa à garantia constitucional da liberdade, por permitir a criação de 
uma casta. De fato, as limitações à liberdade de ofício hão de ficar orientadas pelo interesse 
público, jamais pelo interesse próprio da categoria, mas há argumentos de sobra para superar 
a objeção do ilustre Procurador.

Como já assinalado, o teste de conhecimentos é impessoal e objetivo. Sua aplicação revela 
a observância dos princípios constitucionais relativos aos concursos públicos, embora não 
seja espécie deste gênero. A variação no grau de dificuldade das provas não esconde um fato 
óbvio: as questões estão circunscritas aos conhecimentos adquiridos ao longo da faculdade, 
disso não discrepando. Ora, é público o cabedal teórico que será exigido dos postulantes à 
admissão, e também o é o gabarito com as respostas esperadas para as questões. O quadro 
afasta qualquer subjetivismo, cabendo, como sempre saliento, presumir aquilo que normalmente 
ocorre: a lisura dos organizadores e aplicadores do exame – tarefa hoje atribuída à Fundação 
Getúlio Vargas, instituição de seriedade inquestionável. Seria saudável, sem dúvida, haver 
membros de outras instituições públicas na comissão examinadora, mas a ausência desse 
componente não torna, só por si, inconstitucional a exigência do teste.

No mais, tem-se admitido o controle judicial de legalidade do exame, o que vem sendo feito 
pela via do mandado de segurança. Em último grau, o candidato poderá acionar o Judiciário 
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para avaliar as eventuais ilegalidades cometidas pelas bancas. A análise de adequação 
entre o edital do exame e a prova é matéria de legalidade e pode ser objeto de controvérsia 
judicial – precedente: Recurso Extraordinário nº 434.708, da relatoria do Ministro Sepúlveda 
Pertence, julgado pela Primeira Turma em 21 de junho de 2006. 

Enfim, com essas ponderações e na esteira de pronunciamentos do Supremo, chego à 
conclusão de que o inciso IV do artigo 8º da Lei nº 8.906/94 é compatível com o princípio 
da proporcionalidade, porquanto fundado no interesse público consubstanciado na proteção 
da sociedade contra o exercício de profissão capaz de gerar graves danos à coletividade. 

DA COMPREENSÃO ADEQUADA DOS DISTINTOS E COMPLEMENTARES PAPÉIS EXERCIDOS 
PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E AUTARQUIAS PROFISSIONAIS.

De acordo com o recorrente, a Constituição prevê que o ensino superior tem por objetivo 
qualificar os profissionais. Se um curso encontra-se regularmente credenciado pelo Ministério 
da Educação, não caberia ao órgão de classe dizer o contrário, sob pena de usurpar a prerro-
gativa estatal de credenciar instituições de ensino superior. Para corroborar a tese, evoca os 
artigos 205 e 209, inciso II, da Constituição Federal e 2º, 43, inciso II, e 48 da Lei nº 9.394/96. 
Transcrevo os dispositivos, para registro:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

(...)

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

(...)

II – autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.
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LEI Nº 9.394/96

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 
de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

(…)
Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

(...) 

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na 
sua formação contínua;

(…) 

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade 
nacional como prova da formação recebida por seu titular.

A argumentação do recorrente revela confusão entre os papéis das instituições de ensino 
superior e das organizações de classe. São competências relacionadas e complementares, mas 
inconfundíveis na essência. Às primeiras cabe ministrar o conteúdo educacional necessário 
à profissionalização do indivíduo e atribuir o grau respectivo, correspondente ao curso termi-
nado. A universidade tem o nobre papel de preparar para o desempenho de certo ofício, mas 
não há, na Constituição, a vedação absoluta de que outra exigência seja feita ao formando 
para dedicar-se à profissão. Ao contrário, o inciso XIII do artigo 5º da Carta Federal admite 
textualmente a restrição, desde que veiculada por lei em sentido formal e material.

A previsão de que o ensino superior visará à qualificação para o trabalho aponta uma meta 
a ser atingida. Descabe pensar que o grau acadêmico conferido pela universidade constitui 
presunção absoluta de capacidade para o exercício profissional. A atividade censória das 
autarquias profissionais demonstra que, não raro, a formação acadêmica é insuficiente à 
realização correta de determinado trabalho.
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Vale notar que o bacharel em Direito pode, a par de submeter-se ao exame para tornar-se 
advogado, exercer diversas outras atividades que dispensam a inscrição nos quadros da 
Ordem. Há, inclusive, aquelas em que a inscrição é proibida, por absoluta incompatibilidade, 
como no caso dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público e dos quadros de 
apoio a tais carreiras. A incompatibilidade está prevista no artigo 28 da Lei nº 8.906/94. 
Observem que o Supremo já assentou que a realização de atividade jurídica para fins de posse 
na magistratura não se limita sequer aos cargos privativos de bacharel em Direito – Mandado 
de Segurança nº 27.604, relator Ministro Ayres Britto, julgado pelo Plenário em 6 de outubro 
de 2010, entre outros.

Às autarquias profissionais cabe implementar o poder de polícia das profissões respectivas. 
Cumprem o relevante papel de limitar e controlar, com fundamento na lei, o exercício de certo 
ofício, considerado o interesse público. Essa atividade não se confunde com o ensino ou mesmo 
com a atribuição, própria ao Poder Público, de credenciar instituições de ensino superior.

Nesse contexto, o artigo 44 da Lei nº 8.906/94 dispôs incumbir à Ordem dos Advogados 
do Brasil promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos 
advogados em toda a República Federativa do Brasil. Essa prerrogativa se insere, como afirmei 
anteriormente, na lógica do poder de polícia administrativa, o qual é dotado de natural vocação 
preventiva. Em rigor, embora não esteja submetida a tipo algum de hierarquia ou vinculação 
quanto à Administração direta, a Ordem exerce função pública e, enquanto tal, vale-se dos 
poderes próprios ao Estado, inclusive os de tributar e de punir. Descabe afirmar que se trata 
de instituição privada e, por isso mesmo, sem legitimidade para assumir o especial encargo 
previsto no diploma citado. 

Observem mais: o Supremo, na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 1.717/DF, da relatoria do Ministro Sydney Sanches, assentando a impossibilidade de trans-
ferir o poder de polícia para entidades de direito privado, vislumbrou a inconstitucionalidade 
do § 2º do artigo 58 da Lei nº 9.649/98, em que se pretendeu transformar os conselhos 
de fiscalização profissional em associações privadas. O precedente vai de encontro à tese 



[ 159 ] [ Sumário ]

do recorrente, porquanto as instituições de ensino superior são majoritariamente pessoas 
jurídicas de direito privado, ressalvadas, obviamente, as instituições públicas que assumam 
a roupagem de fundações autárquicas e autarquias. Entender que os alunos provenientes de 
estabelecimentos públicos estariam dispensados de realizar o exame da Ordem seria – aí 
sim – implementar regime incompatível com o princípio da isonomia.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.026, da relatoria do Ministro 
Eros Grau, o Supremo foi ainda mais longe, reconhecendo à Ordem o status de serviço público 
independente, porque executa não apenas funções corporativas, mas também institucionais. 
Basta recordar a legitimação para a propositura de ação direta, conforme o artigo 103, inciso 
VII, da Carta Federal, e a vocação histórica para a defesa do Estado Democrático de Direito. 
Como se vê, a atividade censória desenvolvida pela Ordem fundamenta-se igualmente nessa 
posição singular que ocupa no cenário brasileiro. 

Concluo, também sob tal ângulo, pela valia constitucional do exame de suficiência para o 
acesso à advocacia, assim como da prerrogativa conferida à Ordem dos Advogados do Brasil de 
aplicá-lo, promovendo, em caráter privativo, a seleção dos advogados na República Federativa 
do Brasil. Passo a analisar o último argumento, concernente à suposta violação ao princípio 
da legalidade, em razão da delegação efetuada pelo artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

DA INEXISTÊNCIA DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.

O recorrente diz da inconstitucionalidade da delegação da disciplina do exame à Ordem dos 
Advogados do Brasil, por ofensa ao princípio da legalidade, porquanto, segundo o artigo 8º, 
§ 1º, da Lei nº 8.906/94, a regulamentação há de ocorrer por meio de provimento. Afirma, 
mais, que tal competência deveria ser do Presidente da República, a teor do artigo 84, inciso 
IV, do Diploma Maior. O recorrido, para rebater a alegação, sustenta que o preceito legal 
teve por objetivo trazer uniformidade ao exame, já que o Estatuto da Advocacia delega às 
seccionais a tarefa de aplicá-lo, conforme o artigo 58, inciso VI, da Lei nº 8.906/94. Afirma 
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equivaler o regulamento a uma portaria ou ordem de serviço, ou seja, um ato administrativo 
subordinado, editado com o propósito de dar execução à previsão legal.

Em outras palavras, a questão suscitada é a seguinte: poderia o legislador atribuir à Ordem 
a prerrogativa de disciplinar a realização do exame para ingresso na advocacia de maneira 
tão sucinta? 

Não cabe interpretar o mencionado artigo, embora pareça dotado de pouca densidade normativa, 
de forma solitária, olvidando-se a sistematicidade própria ao ordenamento jurídico. Digo isso 
porque, a toda evidência, o conteúdo da prova não poderá discrepar daquelas matérias que se 
enquadram nas diretrizes curriculares do curso de graduação em Direito, assim definido pelo 
Ministério da Educação, e hoje disciplinadas no artigo 5º, cabeça e incisos, da Resolução CNE/
CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, editada com fundamento no artigo 9º, § 2º, alínea 
“c”, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 
de novembro de 1995. Também poderão constar do teste as regras pertinentes ao exercício 
profissional da advocacia, tal como o Código de Ética e os ditames da Lei nº 8.906/94. 

Com essa consideração, assevero que não há, no § 1º do artigo 8º da Lei nº 8.906/94, uma 
genuína delegação de poderes legislativos à autarquia corporativa. Sobre a distinção entre 
lei e regulamento de execução, José Afonso da Silva pontua que: 

A distinção fundamental, hoje aceita pela generalidade dos autores, está em que a lei inova a 
ordem jurídico-formal, seja modificando normas preexistentes, seja regulando matéria ainda não 
regulada normativamente. Ao passo que o regulamento não contém, originariamente, novidade 
modificativa da ordem jurídico-formal; limita-se a precisar, pormenorizar, o conteúdo da lei. É, 
pois, norma jurídica subordinada (Comentário contextual à Constituição, 2010, p. 490).

O trecho transcrito retrata com fidelidade o conhecimento convencional acerca da distinção 
entre lei e regulamento. Ora, se estão explicitados, nas leis regedoras da matéria, tanto o 
requisito para a inscrição – aprovação em exame de conhecimentos – quanto o respectivo 
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conteúdo – diretrizes curriculares mínimas do curso de bacharelado em Direito e matérias 
correlatas ao exercício da advocacia –, nada mais natural do que transferir à Ordem a prerrogativa 
de editar as regras necessárias à operacionalização do teste. O provimento da entidade não 
será capaz de criar obrigação nova, mas simplesmente de dar concretude àquela já prevista 
em caráter abstrato. É o que se passa, de maneira análoga, com os concursos públicos, nos 
quais cabe à Administração definir, por meio do edital, como será realizado. Salta aos olhos 
a inexistência de inconstitucionalidade nessa prática. 

Entender-se que o princípio da legalidade implica impor ao legislador o exaurimento de toda 
a matéria relativamente ao exercício do poder de polícia significa alargá-lo. 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 legis-
lativa, porquanto se traduz na produção desenfreada de leis, hoje na casa das centenas de 
milhares. A reserva de lei revelada no inciso XIII do artigo 5º da Carta da República esgota-se 
na previsão abstrata de que a aprovação no exame consubstancia requisito para o exercício 
profissional da advocacia, sendo certo que a disciplina dos detalhes a respeito da prova 
podem – e devem – ficar a cargo da própria Ordem.

O Direito, para manter-se atual, tem de estar aberto aos influxos sociais. Na quadra vivida, 
as mudanças constantes e rápidas tornam difícil ao operador do Direito acompanhá-las e, 
com maior razão, ao legislador. Antes se pensava no passar do tempo como algo positivo ao 
Direito, necessário à maturação das questões jurídicas, à reflexão sobre temas com relevante 
impacto social. Hoje, um simples piscar de olhos pode nos fazer obsoletos. Cito os avanços 
em campos como o da genética, das relações sociais, da internet, etc. Nesse contexto, o 
princípio da legalidade há de ser tomado em termos, não devendo prosperar a conclusão 
segundo a qual, ainda que a natureza da obrigação jurídica reclame certa integração em 
nível administrativo, surgiria, por tal razão, inexigível. A propósito, vejam a passagem de Karl 
Engisch, que bem retrata essa óptica:
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O princípio da legalidade da atividade jurisdicional e administrativa, em si, permanece intocado. (...) 
As leis, porém, são hoje, em todos os domínios jurídicos, elaboradas por tal forma que os juízes e 
os funcionários da administração não descobrem e fundamentam as suas decisões tão somente 
através da subsunção a conceitos jurídicos fixos, a conceitos cujo conteúdo seja explicitado com 
segurança através da interpretação, mas antes são chamados a valorar autonomamente e, por 
vezes, a decidir e a agir de um modo semelhante ao do legislador. E assim continuará a ser no 
futuro (Introdução ao pensamento jurídico, 2001, p. 207).

A previsão do § 1º do artigo 8º do Estatuto da Advocacia reclama edição de genuíno regulamento 
executivo (ou de execução), destinado a tornar efetivo o mandamento legal. A Constituição 
Federal não impôs a reserva absoluta de lei para a restrição à liberdade de profissão, tal como 
fez quanto aos crimes, penas e tributos, conforme os artigos 5º, inciso XXXIX, e 150, inciso I. 
No mais, é impossível acolher a visão de que os regulamentos de execução constituem-se 
em mera repetição daquilo que está na lei, sob pena de retirar-lhes completamente o sentido 
e a utilidade. Ao reverso, há de reconhecer-lhes certo espaço normativo, embora limitado, 
atinente à integração entre a obrigação legal e a realidade concreta. Nesse sentido, André 
Cyrino dos Santos aponta: 

(...) os regulamentos de execução são todos aqueles que se destinam a, de alguma forma, executar 
o que dispõe a lei sem contrariá-la, sendo que tal execução não está cingida à literalidade legal, 
mas sim à interpretação de certa maneira criadora do direito em cumprimento e complementação 
do espírito e do conteúdo da norma legislativa (O poder regulamentar autônomo do Presidente da 
República, 2005, p. 91).

Com essas considerações, passo a analisar a suposta violação ao artigo 84, inciso IV, da Carta 
Federal. O argumento consiste na alegada usurpação de competência privativa do Presidente 
da República para editar o regulamento de execução. Também aqui não há inconstituciona-
lidade a ser declarada. A atribuição constitucional aludida pelo recorrente não impede que 
a lei confira 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. 
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A justificativa mais óbvia para isso encontra-se na possibilidade de revisão, por parte do 
Chefe do Executivo, dos mencionados regulamentos, porquanto subordinados à autoridade 
hierárquica presidencial (artigo 84, inciso II, da Carta Política). Essa explicação, porém, não 
daria conta dos entes e órgãos que não ficam inteiramente submetidos a esse mecanismo 
de controle. Sobre esses, como é o caso da Ordem, a justificação exige reflexão maior.

Notem a nova feição da Administração Pública moderna. Conforme enfatiza a doutrina, 
a estrutura administrativa estabelecida em termos de hierarquia quase militar, no qual o 
Chefe do Poder Executivo figurava no topo da pirâmide, já não corresponde perfeitamente à 
imagem organizacional do Estado. As entidades autárquicas tradicionais, cuja disciplina geral 
encontra-se no Decreto-Lei nº 200/67, representam rompimento desse esquema, porquanto 
operam de forma autônoma, sujeitas unicamente às previsões de lei. Mais recentemente, 
importou-se para o Brasil o modelo das autoridades administrativas independentes, também 
denominadas agências reguladoras, as quais nada mais são que autarquias dotadas de 
autonomia reforçada. Com efeito, há figuras administrativas que ostentam razoável espaço 
de liberdade em relação ao próprio Chefe do Poder Executivo, ou ao menos devem ostentar.

Observem: são pessoas jurídicas que inequivocamente compõem a Administração Pública, 
exercem atividade administrativa – poder de polícia –, mas que não estão submetidas aos 
mecanismos clássicos de hierarquia ou tutela. Editam regulamentos e tomam decisões finais, 
sem possibilidade de revisão pelo titular do Poder Executivo. A esse cenário tem sido atribuído 
o rótulo de Administração Pública policêntrica, em contraposição ao modelo piramidal, no qual 
os órgãos e entes da Administração reconduzem atos e condutas à legitimação popular obtida, 
nas urnas, pelo Chefe do Executivo. Sobre esse tema, assim discorreu Gustavo Binenbojm:

O que parece importante destacar, do exposto, é o caráter multiforme na utilização das autori-
dades independentes. Como se disse logo no introito, o modelo de autoridades administrativas 
independentes vem se difundindo mundo afora para a regulação dos diversos setores sensíveis 
da vida econômica e social, aí incluídos os direitos fundamentais. (Uma teoria do direito adminis-
trativo – direitos fundamentais, democracia e constitucionalização, 2006, p. 248).
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Sabemos que o poder político mostra-se uno e que a divisão horizontal atende à lógica da 
contenção do poder pelo próprio poder, conforme o célebre axioma de Locke e de Montesquieu, 
mas o princípio da separação de Poderes ou funções é mais do que contenção do poder: é 
otimização das funções públicas; é distribuição racional das tarefas do Estado. Impõe-se 
reconhecer que ele também está voltado à eficiência, à realização dos fins do Estado com 
maior presteza e segurança. Sob essa perspectiva, entende-se, por exemplo, ser constitucional 
a relativa independência dos titulares das agências reguladoras. Esse modelo já foi placitado 
pelo Supremo, consoante acórdãos atinentes à apreciação da Medida Cautelar na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 1.668/DF, cuja redação coube a mim, e da Medida Cautelar na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.949/RS, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence.

A previsão contida no § 1º do artigo 8º da Lei nº 8.906/94 deve ser analisada no contexto 
geral de reorganização das funções públicas. A Ordem dos Advogados do Brasil, precisamente 
em razão das atividades que desempenha, não poderia ficar subordinada à regulamentação 
presidencial ou a qualquer órgão público, não só quanto ao exame de conhecimentos, mas 
também no tocante à inteira interpretação da disciplina da Lei nº 8.906/94, consoante se 
verifica do artigo 78, a determinar que cabe ao Conselho Federal expedir o regulamento geral 
do estatuto. Nesse campo, a vontade superior do Chefe do Executivo não deve prevalecer, 
mas sim a dos representantes da própria categoria. Vale trazer à balha passagem do voto do 
Ministro Eros Grau proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.026/DF, quando 
Sua Excelência assentou:

Essa não vinculação é formal e materialmente necessária. A OAB ocupa-se de atividades atinentes 
aos advogados, que exercem função constitucionalmente privilegiada na medida em que são 
indispensáveis à administração da Justiça, nos termos do que dispõe o artigo 133 da Constituição 
do Brasil. Entidade cuja finalidade é afeita a atribuições, interesses e seleção de advogados não 
poderia vincular-se ou subordinar-se a qualquer órgão público.
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A própria natureza das atividades exercidas pela Ordem dos Advogados do Brasil, decorrente 
da leitura que o Supremo faz do artigo 133 da Carta Federal, demanda e justifica o regime 
especial previsto pela Lei nº 8.906/94. 

Por essas razões, sob o ângulo ora examinado, tenho como constitucional o § 1º do artigo 8º 
da Lei nº 8.906/94, seja porque não corresponde a autêntica delegação legislativa, a ponto 
de violar a parte final do inciso XIII do artigo 5º da Lei Maior, seja porque não representa 
usurpação da competência do Presidente da República versada no artigo 84, inciso IV, da 
Constituição Federal. A pretensão de exaurimento da matéria na lei não encontra respaldo 
no texto constitucional e tampouco parece medida de prudência.

Ante tais fundamentos, conheço do extraordinário e o desprovejo.
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Inteiro teor do acórdão

16 ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 54 – 
DISTRITO FEDERAL 

Possibilidade de antecipação terapêutica do parto de feto anencéfalo.  
[ADPF 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 30-4-2013.]

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334
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Relator: Ministro Marco Aurélio 
Requerente: Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde – CNTS 
Advogado: Luís Roberto Barroso
Interessado: Presidente da República 
Advogado: Advogado-Geral da União

EMENTA: ESTADO – LAICIDADE. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente 
neutro quanto às religiões. Considerações.

FETO ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MULHER – LIBERDADE SEXUAL E 
REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – AUTODETERMINAÇÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS – 
CRIME – INEXISTÊNCIA. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da 
gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, 
do Código Penal.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Padre Antônio Vieira disse-nos: 
“E como o tempo não tem, nem pode ter consistência alguma, e todas as coisas desde o seu 
princípio nasceram juntas com o tempo, por isso nem ele, nem elas podem parar um momento, 
mas com perpétuo moto, e resolução insuperável passar, e ir passando sempre” – Sermão da 
Primeira Dominga do Advento.

A questão posta nesta ação de descumprimento de preceito fundamental revela-se uma das 
mais importantes analisadas pelo Tribunal. É inevitável que o debate suscite elevada intensidade 
argumentativa das partes abrangidas, do Poder Judiciário e da sociedade. Com o intuito de 
corroborar a relevância do tema, faço menção a dois dados substanciais. Primeiro, até o ano 
de 2005, os juízes e tribunais de justiça formalizaram cerca de três mil autorizações para 
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a interrupção gestacional em razão da incompatibilidade do feto com a vida extrauterina, 
o que demonstra a necessidade de pronunciamento por parte deste Tribunal. Segundo, o 
Brasil é o quarto país no mundo em casos de fetos anencéfalos. Fica atrás do Chile, México 
e Paraguai. A incidência é de aproximadamente um a cada mil nascimentos, segundo dados 
da Organização Mundial de Saúde, confirmados na audiência pública. Chega-se a falar que, 
a cada três horas, realiza-se o parto de um feto portador de anencefalia. Esses dados foram 
os obtidos e datam do período de 1993 a 1998, não existindo notícia de realização de nova 
sondagem.

Para não haver dúvida, faz-se imprescindível que se delimite o objeto sob exame. Na inicial, 
pede-se a declaração de inconstitucionalidade, com eficácia para todos e efeito vinculante, 
da interpretação dos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal1 (Decreto-Lei nº 
2.848/40) que impeça a antecipação terapêutica do parto na hipótese de gravidez de feto 
anencéfalo, previamente diagnosticada por profissional habilitado. Pretende-se o reconheci-
mento do direito da gestante de submeter-se ao citado procedimento sem estar compelida 
a apresentar autorização judicial ou qualquer outra forma de permissão do Estado.

Destaco a alusão feita pela própria arguente ao fato de não se postular a proclamação de 
inconstitucionalidade abstrata dos tipos penais, o que os retiraria do sistema jurídico. Busca-se 
tão somente que os referidos enunciados sejam interpretados conforme à Constituição. 

1 Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento
 Art. 124 – Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque:
 Pena – detenção, de um a três anos.
 Aborto provocado por terceiro
 Art. 126 – Provocar aborto com o consentimento da gestante:
 Pena – reclusão, de um a quatro anos.
  Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou debil mental, ou se o 

consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.
 Art. 128 – Não se pune o aborto praticado por médico:
 Aborto necessário
 I – se não há outro meio de salvar a vida da gestante;
 Aborto no caso de gravidez resultante de estupro
  II – se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.



[ 169 ] [ Sumário ]

Dessa maneira, mostra-se inteiramente despropositado veicular que o Supremo examinará, 
neste caso, a descriminalização do aborto, especialmente porque, consoante se observará, 
existe distinção entre aborto e antecipação terapêutica do parto. Apesar de alguns autores 
utilizarem expressões “aborto eugênico ou eugenésico” ou “antecipação eugênica da gestação”, 
afasto-as, considerado o indiscutível viés ideológico e político impregnado na palavra eugenia.

Inescapável é o confronto entre, de um lado, os interesses legítimos da mulher em ver respeitada 
sua dignidade e, de outro, os interesses de parte da sociedade que deseja proteger todos os que 
a integram – sejam os que nasceram, sejam os que estejam para nascer – independentemente 
da condição física ou viabilidade de sobrevivência. O tema envolve a dignidade humana, o 
usufruto da vida, a liberdade, a autodeterminação, a saúde e o reconhecimento pleno de direitos 
individuais, especificamente, os direitos sexuais e reprodutivos de milhares de mulheres. No 
caso, não há colisão real entre direitos fundamentais, apenas conflito aparente.

Na discussão mais ampla sobre o aborto, consoante salientam Telma Birchal e Lincoln Farias, 
incumbe identificar se existe algum motivo que autorize a interrupção da gravidez de um feto 
sadio. No debate sobre a antecipação terapêutica do parto de feto anencéfalo, o enfoque 
mostra-se diverso. Cabe perquirir se há justificativa para a lei compelir a mulher a manter a 
gestação, quando ausente expectativa de vida para o feto.2 Conforme Luís Carlos Martins 
Alves Júnior, cumpre indagar se a mulher que se submete à antecipação terapêutica do parto 
de feto anencéfalo deve ser presa e ainda se a possibilidade de prisão reduziria a realização 
dos procedimentos médicos ora em discussão.3

Senhor Presidente, na verdade, a questão posta sob julgamento é única: saber se a tipificação 
penal da interrupção da gravidez de feto anencéfalo coaduna-se com a Constituição, nota-
damente com os preceitos que garantem o Estado laico, a dignidade da pessoa humana, o 

2 Aborto de fetos anencéfalos, in Ethic@. Revista Internacional de Filosofia da Moral. Florianópolis, v. 8, n. 1, p. 19/30, jun 2009.

3  In O direito fundamental do feto anencefálico. Uma análise do processo e julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
nº 54. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1555, 4 out. 2007. Disponível em: http://jus2.uol.com.Br/doutrina/texto.asp?id=10488.

http://jus2.uol.com.Br/doutrina/texto.asp?id=10488
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direito à vida e a proteção da autonomia, da liberdade, da privacidade e da saúde. Para mim, 
Senhor Presidente, a resposta é desenganadamente negativa. Comecemos pelo Estado laico.

1. A República Federativa do Brasil como Estado laico

“Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”, Evangelho de São Marcos, capítulo XII, 
versículos 13 a 17

Nas palavras de De Plácido e Silva: “LAICO. Do latim laicus, é o mesmo que leigo, equivalendo 
ao sentido de secular, em oposição ao de bispo, ou religioso”4.

A Constituição do Império, de 25 de março de 1824, inicia-se com “EM NOME DA SANTÍSSIMA 
TRINDADE” e, no artigo 5º, preconiza que “A Religião Catholica Apostólica Romana continuará 
a ser a Religião do Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto doméstico, 
ou particular em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo” (grifei).

José Afonso da Silva, ao comentá-la, assevera5:

(...) realmente, a Constituição Política do Império estabelecia que a Religião Católica Apostólica 
Romana era a Religião do Império (art. 5º), com todas as consequências derivantes dessa qualidade 
de Estado confessional, tais como a de que as demais religiões seriam simplesmente toleradas, a 
de que o Imperador, antes de ser aclamado, teria que jurar manter aquela religião (art. 103), a de 
que competia ao Poder Executivo nomear os bispos e prover os benefícios eclesiásticos (art. 102, 
II), bem como conceder ou negar os beneplácitos a atos da Santa Sé (art. 102, XIV), quer dizer, 
tais atos só teriam vigor e eficácia no Brasil se obtivessem aprovação do governo brasileiro.

4 SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico Conciso. Editora Forense Jurídica. 1ª edição, 2008, p. 45.
 Anoto não estar em discussão eventual distinção terminológica entre laicidade e laicismo.

5 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22ª edição. SP: Malheiros, 2003. p. 249/250.
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Apesar do disposto no artigo 5º, o artigo 179 da Constituição do Império assegurava a “invio-
labilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, 
a segurança civil individual e a propriedade”. Da leitura dos incisos, verifica-se a liberdade de 
ação em geral, ainda que simplesmente formal6.

Elza Galdino relembra que o Decreto nº 001144, de 11 de setembro de 1861, indicava a 
natureza tolerante do Império brasileiro. Transcrevo-o7:

Faz extensivos os efeitos civis dos nascimentos, celebrados na forma das leis do Império, aos 
das pessoas que professarem religião diferente da do Estado, e determina que sejam regulados 
o registro e provas destes casamentos e dos nascimentos e óbitos das ditas pessoas bem como 
as condições necessárias para que os pastores de religiões toleradas possam praticar atos que 
produzam efeitos civis.

Antes de ser aclamado, cabia ao Imperador realizar o juramento de manter a religião católica 
como oficial e nacional, devidamente protegida, nos seguintes termos:

6 Art. 179.
 I. Nenhum Cidadão póde ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma cousa, senão em virtude da Lei.
 II. Nenhuma Lei será estabelecida sem utilidade publica.
 III. A sua disposição não terá effeito retroactivo.
  IV. Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos, e publical-os pela Imprensa, sem dependencia de censura; com 

tanto que hajam de responder pelos abusos, que commetterem no exercicio deste Direito, nos casos, e pela fórma, que a Lei determinar.
  V. Ninguem póde ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que respeite a do Estado, e não offenda a Moral Publica.
 (...)
  XXIV. Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio póde ser prohibido, uma vez que não se opponha aos costumes 

publicos, á segurança, e saude dos Cidadãos.
  XXXIV. Os Poderes Constitucionaes não podem suspender a Constituição, no que diz respeito aos direitos individuaes, salvo nos casos, e 

circumstancias especificadas no paragrapho seguinte.
  XXXV. Nos casos de rebellião, ou invasão de inimigos, pedindo a segurança do Estado, que se dispensem por tempo determinado algumas 

das formalidades, que garantem a liberdede individual, poder-se-ha fazer por acto especial do Poder Legislativo. Não se achando porém a 
esse tempo reunida a Assembléa, e correndo a Patria perigo imminente, poderá o Governo exercer esta mesma providencia, como medida 
provisoria, e indispensavel, suspendendo-a immediatamente que cesse a necessidade urgente, que a motivou; devendo num, e outro caso 
remetter á Assembléa, logo que reunida fôr, uma relação motivada das prisões, e d’outras medidas de prevenção tomadas; e quaesquer 
Autoridades, que tiverem mandado proceder a ellas, serão responsaveis pelos abusos, que tiverem praticado a esse respeito.

7 Estado sem Deus – A obrigação da laicidade na Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 71.
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Juro manter a religião católica apostólica romana, a integridade, a indivisibilidade do Império, 
observar e fazer observar a Constituição Política da nação brasileira e mais leis do Império e prover 
ao bem geral do Brasil, quanto em mim couber (artigo 103 do Texto Maior de 1824). 

Era tamanha a importância atribuída ao referido juramento que, na dicção da Lei Fundamental 
de 15 de outubro de 1827, seriam severamente punidos todos aqueles que contribuíssem para 
a sua destruição. Caso se tratasse de Ministros e Secretários de Estado, sobre eles recairia 
a acusação de traição8.

Pode-se afirmar que, até então, o Brasil era um Estado religioso relativamente tolerante. 
Relativamente porque, embora estendesse os efeitos civis a atos religiosos em geral e permitisse 
a realização de cultos não católicos, limitava-os ao âmbito doméstico e aos templos, proibindo 
qualquer manifestação não católica exterior.

No limiar da transição do Império para a República, o Estado brasileiro houve por bem separar-se 
da Igreja, conforme evidencia a ementa do Decreto nº 119-A, de 7 de janeiro de 1890, o qual:

Proíbe a intervenção da autoridade federal e dos Estados federados em matéria religiosa, consagra 
a plena liberdade de cultos, extingue o padroado e estabelece outras providências.

Registro histórico interessante é a correspondência entre Dom Marcelo Costa, Bispo do Pará, 
e Ruy Barbosa, Ministro do Governo Provisório incumbido de redigir o decreto do qual adviria 
a separação entre o Estado e a Igreja. Em 22 de dezembro de 1889, Dom Marcelo Costa, 
impossibilitado de comparecer a certa reunião, enviou carta ao Ministro manifestando-se 
acerca do “decreto de separação”:

Não desejo a separação, não dou um passo, não faço um aceno para que se decrete no Brasil 
o divórcio entre o Estado e a Igreja. Tal decreto alterando profundamente a situação da Igreja 

8  SCAMPINI, José. A liberdade religiosa nas Constituições brasileiras (estudo filosófico-jurídico comparado), in Revista de Informação Legislativa, 
v. 11, n. 41, p. 75-126, jan./mar., 1974. p. 81.
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poderia causar grande abalo no país. Talvez fosse de melhor prudência, de melhor política e até 
mais curial reservar esse assunto para a próxima assembleia constituinte. Mas, se o Governo 
Provisório está decidido a promulgar o decreto, atenda-se o mais possível à situação da Igreja, 
adquirida entre nós, há cerca de três séculos. É evidente que sob o pretexto de liberdade religiosa 
não devemos ser esbulhados9.

A laicidade, que não se confunde com laicismo10, foi finalmente alçada a princípio constitucional 
pela Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891, cujo 
artigo 11, § 2º, dispôs ser vedado aos Estados e à União “estabelecer, subvencionar ou embaraçar 
o exercício de cultos religiosos”. Desde então, todos os textos constitucionais reproduziram o 
conteúdo desse artigo – a Constituição de 1934 fê-lo no artigo 17, incisos II e III11, ampliando a 
proibição aos entes municipais; o Texto Maior de 1937 menciona-o no artigo 32, alínea “b”12; a 
Carta de 1946 dispôs a respeito do tema no artigo 31, incisos II e III, referindo-se, pela primeira 
vez, ao Distrito Federal13; no Diploma Constitucional de 196714 e na Emenda Constitucional 
nº 1/6915, o preceito ficou no artigo 9º, inciso II.

9 Apud SCAMPINI, Ob. cit. p. 81.

10  MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. Liberdade religiosa numa comunidade constitucional inclusiva. Coimbra Editora, 1996. p. 306 e 307. 
Laicidade significa uma atitude de neutralidade do Estado, ao passo que laicismo designa uma atitude hostil do Estado para com a religião. 

11 Art 17 – É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
 II – estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos;
  III – ter relação de aliança ou dependência com qualquer culto, ou igreja sem prejuízo da colaboração recíproca em prol do interesse coletivo;

12 Art 32 – É vedado à União, aos Estados e aos Municípios:
 b) estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos;

13 Art 31 – A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado:
 II – estabelecer ou subvencionar cultos religiosos, ou embaraçar-lhes o exercício;
  III – ter relação de aliança ou dependência com qualquer culto ou igreja, sem prejuízo da colaboração recíproca em prol do interesse coletivo; 

14 Art 9º – A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado:
  II – estabelecer cultos religiosos ou igrejas; subvencioná-los; embaraçar-lhes o exercício; ou manter com eles ou seus representantes relações 

de dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de Interesse público, notadamente nos setores educacional, assistencial e hospitalar;

15  Art. 9º – À União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios é vedado: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 16, de 1980)

  II – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o exercício ou manter com êles ou seus representantes relações 
de dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de interêsse público, na forma e nos limites da lei federal, notadamente no setor 
educacional, no assistencial e no hospitalar; e
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Na mesma linha, andou o Constituinte de 1988, que, sensível à importância do tema, 
dedicou-lhe os artigos 5º, inciso VI, e 19, inciso I, embora, àquela altura, já estivesse arraigada 
na tradição brasileira a separação entre Igreja e Estado. Nos debates havidos na Assembleia 
Nacional Constituinte, o Presidente da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do 
Homem e da Mulher, Antônio Mariz, enfatizou:

o fato de a separação entre Igreja e Estado estar hoje incorporada aos valores comuns à nacio-
nalidade, não é suficiente para eliminar do texto constitucional o princípio que a expressa.

Nesse contexto, a Constituição de 1988 consagra não apenas a liberdade religiosa – inciso 
VI do artigo 5º –, como também o caráter laico do Estado – inciso I do artigo 19. Citados 
preceitos estabelecem:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

(...)

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento 
ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na 
forma da lei, a colaboração de interesse público;

(...)

Pois bem, Senhor Presidente, não obstante tais dispositivos, o preâmbulo da atual Carta 
alude expressamente à religião cristã. Eis o teor:
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Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir 
um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social 
e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL.

No entender de Pinto Ferreira, “(...) o preâmbulo é parte integrante da Constituição e tem a 
sua significação política, como uma reprodução altamente clara do conteúdo da Constituição 
em forma popular”16. Antes, João Barbalho anotara não ser o preâmbulo “(...) uma peça inútil 
ou de mero ornato na construção dela [Constituição]; as simples palavras que o constituem 
resumem e proclamam o pensamento primordial e os intuitos dos que a arquitetaram”17.

A despeito de tais opiniões, essa não foi a posição abraçada por este Supremo quando do 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.076/AC, da relatoria do Ministro 
Carlos Velloso18. Na ocasião, o Tribunal explicitou que a menção a Deus carece de força 
normativa, conforme se depreende da ementa:

CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO: PREÂMBULO. NORMAS CENTRAIS. Constituição do Acre. I. – 
Normas centrais da Constituição Federal: essas normas são de reprodução obrigatória na Constituição 
do Estado-membro, mesmo porque, reproduzidas, ou não, incidirão sobre a ordem local. Reclamações 
370-MT e 383-SP (RTJ 147/404). II. – Preâmbulo da Constituição: não constitui norma central. 
Invocação da proteção de Deus: não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição 
estadual, não tendo força normativa. III. – Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

16 Comentários à Constituição Brasileira, v. 1. SP: Saraiva, 1989. p. 71.

17 CAVALCANTI, João Barbalho Uchoa. Constituição Federal Brasileira: Comentários. Brasília: Senado Federal, 1992.

18 Publicado no Diário da Justiça de 8 de agosto de 2003.
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Naquela assentada, o eminente Ministro Sepúlveda Pertence asseverou que a “locução ‘sob a 
proteção de Deus’ não é norma jurídica, até porque não se teria a pretensão de criar obrigações 
para a divindade invocada. Ela é uma afirmação de fato jactanciosa e pretensiosa, talvez – de 
que a divindade estivesse preocupada com a Constituição do país”19.

Conclui-se que, a despeito do preâmbulo, destituído de força normativa – e não poderia ser 
diferente, especialmente no tocante à proteção divina, a qual jamais poderia ser judicialmente 
exigida –, o Brasil é um Estado secular tolerante, em razão dos artigos 19, inciso I, e 5º, inciso 
VI, da Constituição da República. Deuses e césares têm espaços apartados. O Estado não é 
religioso, tampouco é ateu. O Estado é simplesmente neutro.

Merece observação a temática afeta aos crucifixos e a outros símbolos religiosos nas depen-
dências públicas. A discussão voltou à balha com a recente decisão do Conselho Superior da 
Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul no sentido da retirada dos símbolos religiosos 
dos espaços públicos dos prédios da Justiça estadual gaúcha. Ao contrário dos tempos 
imperiais, hoje, reafirmo, a República Federativa do Brasil não é um Estado religioso tolerante 
com minorias religiosas e com ateus, mas um Estado secular tolerante com as religiões, o que 
o impede de transmitir a mensagem de que apoia ou reprova qualquer delas20.

Há mais. Causa perplexidade a expressão “Deus seja louvado” contida nas cédulas de R$ 2,00, 
R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 100,00, inclusive nas notas novas de R$ 50,00 
e R$ 100,00, essas últimas em circulação a partir de 13 de dezembro de 2010. Em princípio, 
poder-se-ia cogitar de resquício da colonização portuguesa, quando era comum a emissão de 
moedas com legendas religiosas, ou de prática advinda do período imperial. Diligência junto 
ao Banco Central, no entanto, revelou que o Conselho Monetário Nacional – CMN, ao aprovar 
as características gerais das cédulas de Cruzados e de Cruzeiros, recomendou, de acordo com 

19  José Renato Nalini, em texto publicado na seção Tendências/Debates da Folha de São Paulo, em 24 de setembro de 2009, sob o título “A 
cruz e a Justiça”, destaca o fato de a nação brasileira ter “nascido” sob a invocação da cruz, já tendo sido chamada, inclusive, de Terra de 
Santa Cruz. 

20 DWORKIN, Ronald. Is Democracy Possible Here? Capítulo 3. Religião e Dignidade. Princeton University Press, 2006. p. 59. 
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orientação da Presidência da República, que nelas fosse inscrita a citada locução. Nas cédulas 
de Cruzados, começou, então, a ser utilizada inclusive naquelas que tiveram a legenda adaptada: 
Cz$ 10,00 (Rui Barbosa), Cz$ 50,00 (Oswaldo Cruz) e Cz$ 100,00 (Juscelino Kubitschek) – Voto 
CMN 166/86, Sessão 468, de 26 de junho de 1986. Quando voltou a vigorar o padrão Cruzeiro 
(1990), foi suprimida no início, inclusive nas que tiveram a legenda adaptada: Cr$ 100,00 
(Cecília Meireles), Cr$ 200,00 (República) e Cr$ 500,00 (Ruschi). Voltou a ser usada a partir 
da cédula de Cr$ 50.000,00 (Câmara Cascudo), em 1992, com base no Voto CMN 129/91 
– Sessão 525, de 31 de julho de 1991. No início do padrão Real, foi retirada, mas retornou, 
após a emissão de algumas séries, em observância ao pedido do Ministro da Fazenda (Aviso 
nº 395, de 30 de março de 1994, do Ministério da Fazenda, Voto BCB/221, Sessão 1.577, de 
8 de junho de 1994, Comunicado MECIR 4.050, de 20 de julho de 1994).

Vê-se, assim, que, olvidada a separação Estado-Igreja, implementou-se algo contrário ao 
texto constitucional. A toda evidência, o fato discrepa da postura de neutralidade que o 
Estado deve adotar quanto às questões religiosas. Embora não signifique alusão a uma 
religião específica, “Deus seja louvado” passa a mensagem clara de que o Estado ao menos 
apoia um leque de religiões – aquelas que creem na existência de Deus, aliás, um só deus, 
e o veneram –, o que não se coaduna com a neutralidade que há de ditar os atos estatais, 
por força dos mencionados artigos 5º, inciso VI, e 19, inciso I, da Constituição da República. 
Desses dispositivos resulta, entre outras consequências, a proibição de o Estado endossar 
ou rechaçar qualquer corrente confessional. Consigno, para efeito de documentação, que 
ao término de 2011, o Ministério Público intercedeu objetivando esclarecimentos sobre a 
matéria. Porém, não houve, até aqui, desdobramento sob o ângulo da efetiva impugnação.

A laicidade estatal, como bem observa Daniel Sarmento, revela-se princípio que atua de modo 
dúplice: a um só tempo, salvaguarda as diversas confissões religiosas do risco de intervenção 
abusiva do Estado nas respectivas questões internas – por exemplo, valores e doutrinas 
professados, a maneira de cultuá-los, a organização institucional, os processos de tomada de 
decisões, a forma e o critério de seleção dos sacerdotes e membros – e protege o Estado de 
influências indevidas provenientes da seara religiosa, de modo a afastar a prejudicial confusão 
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entre o poder secular e democrático – no qual estão investidas as autoridades públicas – e 
qualquer igreja ou culto, inclusive majoritário21.

Analisando o tema sob o primeiro ângulo, que garante a não intervenção estatal no âmbito 
religioso, este Tribunal, em meados da década de 50, consignou competir exclusivamente à 
autoridade eclesiástica resolver sobre normas da confissão religiosa. Nas palavras do relator 
do Recurso Extraordinário nº 31.179/DF, Ministro Hahnemann Guimarães, então ocupante 
desta cadeira e Professor da Nacional de Direito:

[A] autoridade temporal não pode decidir questão espiritual, surgida entre a autoridade eclesiástica 
e uma associação religiosa. Esta impossibilidade resulta da completa liberdade espiritual, princípio 
de política republicana, que conduziu à separação entre a Igreja e o Estado, por memorável 
influência positivista, de que foi órgão Demétrio Ribeiro, com o projeto apresentado ao Governo 
Provisório em 9 de Dezembro de 188922.

Se, de um lado, a Constituição, ao consagrar a laicidade, impede que o Estado intervenha 
em assuntos religiosos, seja como árbitro, seja como censor, seja como defensor, de outro, a 
garantia do Estado laico obsta que dogmas da fé determinem o conteúdo de atos estatais. 
Vale dizer: concepções morais religiosas, quer unânimes, quer majoritárias, quer minoritárias, 
não podem guiar as decisões estatais, devendo ficar circunscritas à esfera privada. A crença 
religiosa e espiritual – ou a ausência dela, o ateísmo – serve precipuamente para ditar a 
conduta e a vida privada do indivíduo que a possui ou não a possui. Paixões religiosas de toda 
ordem hão de ser colocadas à parte na condução do Estado. Não podem a fé e as orientações 
morais dela decorrentes ser impostas a quem quer que seja e por quem quer que seja. Caso 
contrário, de uma democracia laica com liberdade religiosa não se tratará, ante a ausência 
de respeito àqueles que não professem o credo inspirador da decisão oficial ou àqueles que 
um dia desejem rever a posição até então assumida.

21 SARMENTO, Daniel. O crucifixo nos Tribunais e a laicidade do Estado, in Revista de Direito do Estado, Ano 2, nº 8: 75-90, out./dez. 2007.

22 Diário da Justiça de 26 de junho de 1958.
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No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.510 – na qual se debateu a 
possibilidade de realização de pesquisas científicas com células-tronco embrionárias –, o 
Supremo, a uma só voz, primou pela laicidade do Estado sob tal ângulo, assentada em que o 
decano do Tribunal, Ministro Celso de Mello, enfatizou de forma precisa:

nesta República laica, fundada em bases democráticas, o Direito não se submete à religião, e 
as autoridades incumbidas de aplicá-lo devem despojar-se de pré-compreensões em matéria 
confessional, em ordem a não fazer repercutir, sobre o processo de poder, quando no exercício 
de suas funções (qualquer que seja o domínio de sua incidência), as suas próprias convicções 
religiosas (grifos no original).

Ao Estado brasileiro é terminantemente vedado promover qualquer religião. Todavia, como se vê, 
as garantias do Estado secular e da liberdade religiosa não param aí – são mais extensas. Além de 
impor postura de distanciamento quanto à religião, impedem que o Estado endosse concepções 
morais religiosas, vindo a coagir, ainda que indiretamente, os cidadãos a observá-las. Não se 
cuida apenas de ser tolerante com os adeptos de diferentes credos pacíficos e com aqueles que 
não professam fé alguma. Não se cuida apenas de assegurar a todos a liberdade de frequentar 
esse ou aquele culto ou seita ou ainda de rejeitar todos eles23. A liberdade religiosa e o Estado 
laico representam mais do que isso. Significam que as religiões não guiarão o tratamento estatal 
dispensado a outros direitos fundamentais, tais como o direito à autodeterminação, o direito 
à saúde física e mental, o direito à privacidade, o direito à liberdade de expressão, o direito à 
liberdade de orientação sexual e o direito à liberdade no campo da reprodução.

A questão posta neste processo – inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual 
configura crime a interrupção de gravidez de feto anencéfalo – não pode ser examinada sob os 
influxos de orientações morais religiosas. Essa premissa é essencial à análise da controvérsia.

23 DWORKIN, Ronald. Is democracy possible here? Capítulo 3. Religião e Dignidade. Princeton University Press, 2006. p. 60 e 61.
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Isso não quer dizer, porém, que a oitiva de entidades religiosas tenha sido em vão. Como bem 
enfatizado no parecer da Procuradoria Geral da República relativamente ao mérito desta 
arguição de descumprimento de preceito fundamental, “numa democracia, não é legítimo excluir 
qualquer ator da arena de definição do sentido da Constituição. Contudo, para tornarem-se 
aceitáveis no debate jurídico, os argumentos provenientes dos grupos religiosos devem ser 
devidamente ‘traduzidos’ em termos de razões públicas” (folhas 1026 e 1027), ou seja, os 
argumentos devem ser expostos em termos cuja adesão independa dessa ou daquela crença.

2. A anencefalia

As informações e os dados revelados na audiência pública em muito contribuíram para esclarecer 
o que é anencefalia, inclusive com a apresentação de imagens que facilitaram a compreensão 
do tema. A anomalia consiste em malformação do tubo neural, caracterizando-se pela ausência 
parcial do encéfalo e do crânio, resultante de defeito no fechamento do tubo neural durante a 
formação embrionária.

Como esclareceu o Dr. Heverton Neves Pettersen24, representante da Sociedade Brasileira de Medicina 
Fetal, o encéfalo é formado pelos hemisférios cerebrais, pelo cerebelo e pelo tronco cerebral. Para o 
diagnóstico de anencefalia, consoante afirmou o especialista, “precisamos ter ausência dos hemis-
férios cerebrais, do cerebelo e um tronco cerebral rudimentar. É claro que, durante essa formação, 
não tendo cobertura da calota craniana, também vai fazer parte do diagnóstico a ausência parcial 
ou total do crânio”25.

24  Formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Federação Brasileira das 
Associações em Ginecologia e Obstetrícia – FEBRASGO. Pós-graduado em Medicina Fetal pelo Hospital King´s College – Londres, à época, Vice 
Presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Fetal, Diretor da Clínica Gennus – Núcleo de Medicina Fetal de Belo Horizonte e Coordenador 
do Serviço de Medicina Fetal do Hospital Vila da Serra/Nova Lima.

25 Sessão de audiência pública realizada em 28 de agosto de 2008, transcrição, folha 24.
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O anencéfalo, tal qual o morto cerebral, não tem atividade cortical. Conforme exposição do 
Dr. Thomaz Rafael Gollop26 – representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, Professor Livre Docente em Genética Médica da Universidade de São Paulo e Professor 
de Ginecologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí –, no eletroencéfalo dos portadores da 
anamolia, há uma linha isoelétrica, como no caso de um paciente com morte cerebral. Assim, 
concluiu o especialista, “isto é a morte cerebral, rigorosamente igual. O anencéfalo é um morto 
cerebral, que tem batimento cardíaco e respiração”.27

O feto anencéfalo mostra-se gravemente deficiente no plano neurológico. Faltam-lhe as 
funções que dependem do córtex e dos hemisférios cerebrais. Faltam, portanto, não somente 
os fenômenos da vida psíquica, mas também a sensibilidade, a mobilidade, a integração de 
quase todas as funções corpóreas. O feto anencefálico não desfruta de nenhuma função 
superior do sistema nervoso central “responsável pela consciência, cognição, vida relacional, 
comunicação, afetividade e emotividade.”28

De acordo com Mário Sebastiani, alguns anencéfalos apresentam:

estímulos dolorosos. Não obstante esta resposta se entende melhor como reflexo doloroso do 
tronco anencéfalo. Este pormenor é importante posto que implica apenas a existência de um 
arco reflexo, sem apreciação sensível ao estímulo. A sensação de dor necessita algo mais do que o 
tronco do cérebro (por exemplo, do tálamo) e o sofrimento exige um substrato neural necessário 
para perceber, como ameaça, a sensação da dor (neocórtex dos lóbulos frontais). Dado que 

26  Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo (1971), especialização em Ginecologia e Obstetrícia pela 
Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo (1973), especialização em Genética Clínica pela Sociedade Brasileira de Genética Clínica 
(1995), especialização em Título de Ginecologia e Obstetrícia pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (1996), 
especialização em Medicina Fetal pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (2004), mestrado em Ciências 
Biológicas (Biologia Genética) pela Universidade de São Paulo (1977) e doutorado em Ciências Biológicas (Biologia Genética) pela Universidade 
de São Paulo (1981).

27 Segundo dia de audiência pública, transcrição, folha 95. 

28  SHEWMON, David A. Anencephaly: selected medical aspects. New York: Hasting Cent Rep, 1988. 18 (5). p. 11/19. No mesmo sentido, o Dr. Thomaz 
Rafael Gollop asseverou, durante o pronunciamento na audiência pública de 28 de agosto de 2008, “Esta é a condição de um feto anencefálico: 
ele não tem crânio nem cérebro. Logo, não pode ter nenhum tipo de sentimento, porque não há uma estação que processe isso” (folha 99).
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o anencéfalo carece de tálamo, não há substrato neural para experimentar a dor, da mesma 
maneira que carece de substratos cerebrais indispensáveis para o raciocínio, a comunicação, o 
conhecimento e a sensibilidade em geral29.

A anencefalia configura – e quanto a isso não existem dúvidas – doença congênita letal, pois 
não há possibilidade de desenvolvimento da massa encefálica em momento posterior30. A 
afirmação categórica de que a anencefalia é uma malformação letal funda-se na explanação 
de especialistas que participaram da audiência pública.

O saudoso Deputado Federal e Professor Titular da Universidade de São Paulo e da Universidade 
de Campinas, Dr. José Aristodemo Pinotti31, foi bastante elucidativo ao confirmar que há 
dois diagnósticos de certeza na ecografia obstétrica: o óbito fetal e a anencefalia32. Ante 
um diagnóstico de certeza de anencefalia, inexiste presunção de vida extrauterina. “Um feto 

29 Apud FRANCO, Alberto Silva. Ob. Cit. p. 402/403.

30  Para confirmar tal entendimento, observem os seguintes trechos das exposições realizadas na audiência pública. Na primeira sessão, o Dr. 
Rodolfo Acatauassú Nunes anotou que “a anencefalia é, ainda, nos dias de hoje, uma doença congênita letal, (...) que exigirá dos pais bastante 
compreensão devido à inexorabilidade da morte” e complementou que não há cura, no momento atual, para a citada anomalia. Naquela 
mesma audiência, a Sra. Marlene Rossi Severino Nobre, ao ser indagada pelo Dr. Luís Roberto Barroso, advogado da arguente, se a anencefalia 
levava à morte, de maneira peremptória, disse que sim (transcrição, folhas 23, 27 e 55, respectivamente). Na segunda sessão, o Sr. Roberto 
Luiz D’Ávila consignou que o anencéfalo não se tornará um ser humano, opinião ratificada pelo Dr. Jorge Andalaft Neto que, ao conceituar a 
anencefalia, aduziu ser “letal e multifatorial”; pelo Dr. Heverton Pettersen, que considera o “feto anencéfalo um natimorto neurológico”; pelo 
Dr. Salmo Raskin, ao suscitar que padece o anencéfalo de uma “degeneração dos neurônios, e a morte acontece dentre de horas ou dias”. Na 
lição do Dr. José Aristodemo Pinotti, um feto anencéfalo não tem cérebro e não tem potencialidade de vida, sendo seu diagnóstico, quando 
corretamente feito, letal em cem por cento dos casos. A Sra. Lenise Aparecida Martins Garcia, mesmo defendendo a tese da inviolabilidade 
da vida humana, curvou-se ao fato de que apenas um por cento dos anencéfalos sobrevive por cerca de três meses, de acordo com dados 
de 1987, e o prazo máximo observado foi de um ano e dois meses. O Dr. Thomaz Rafael Gollop mostrou-se enfático ao definir o anencéfalo 
como um morto cerebral, dotado de batimento cardíaco e respiração (transcrição, folhas 7, 16, 30, 60, 70, 82 e 94, respectivamente). A 
terceira sessão de audiência pública foi aberta com a exposição do então Ministro de Estado da Saúde, José Gomes Temporão, que tratou da 
anencefalia como uma “má-formação incompatível com a vida do feto fora do útero”, sendo isso, afirmou, uma certeza médica e científica 
atestada pela Organização Mundial da Saúde. A Dra. Cláudia Werneck sustentou não possuir o anencéfalo expectativa de vida fora do 
útero (transcrição, folhas 3 e 24, respectivamente). No quarto dia de audiência pública, a Dra. Elizabeth Kipman Cerqueira anotou ser o feto 
anencéfalo um bebê com “curtíssimo” tempo de vida e o Dr. Talvane Marins de Moraes mencionou que, na anencefalia, está excluída a vida 
de relação, inexistindo atividade cortical, correspondendo à morte cerebral (transcrição, folhas 4, 53 e 57, respectivamente). 

31  Médico sanitarista, especialista pelas Universidades de Florença e Milão, Itália, e pelo Institute Gustave Roussy de Paris.

32  O Dr. Thomaz Rafael Gollop corroborou tal afirmativa, dizendo-nos: “Existem dois diagnósticos em Medicina Fetal que são absolutamente 
indiscutíveis: óbito fetal e anencefalia” (sessão de audiência pública realizada no dia 28 de agosto de 2008, transcrição, folha 97).
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anencéfalo não tem cérebro, não tem potencialidade de vida”33. Na parte final da fala do 
ilustre Professor, a arguente pediu que fossem confirmadas ou refutadas algumas proposições, 
entre elas a de que anencefalia é uma patologia letal em 100% dos casos. Sua Excelência 
foi enfático: “Letal, em cem por cento dos casos, quando o diagnóstico é correto”34. E ainda 
reiterou: “O feto anencéfalo, sem cérebro, não tem potencialidade de vida. Hoje, é consensual, 
no Brasil e no mundo, que a morte se diagnostica pela morte cerebral. Quem não tem cérebro, 
não tem vida”35.

Na mesma linha se pronunciou o já referido representante da Sociedade de Medicina Fetal, 
Dr. Heverton Neves Pettersen36, que afirmou: “nós consideramos o feto anencéfalo um 
natimorto neurológico. Do ponto de vista técnico, ele não tem sequer o desenvolvimento do 
sistema nervoso central”.

Igualmente, o Dr. Thomaz Rafael Gollop37, representante da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, foi peremptório: “anencefalia é uma das anomalias mais frequentes, 
mais prevalentes no nosso meio. Ela é incompatível com a vida, não há atividade cortical, 
corresponde à morte cerebral. Ninguém tem nenhuma dúvida acerca disso”.

Por sua vez, o Dr. Jorge Andalaft Neto, representante da Federação Brasileira das Associações 
de Ginecologia e Obstetrícia38, asseverou: “A anencefalia é incompatível com a vida (...)”39. Dessa 

33 Segundo dia de audiência pública, transcrição, folha 75.

34 Segundo dia de audiência pública, transcrição, folha 76.

35 Segundo dia de audiência pública, transcrição, folha 77.

36 Ver nota de rodapé 24.

37 Ver nota de rodapé 26.

38  Médico ginecologista e obstetra, mestre e doutor em obstetrícia pela Escola Paulista de Medicina – UNIFESP, professor titular de obstetrícia 
e ginecologia da Universidade de Santo Amaro, membro da Comissão Nacional de Aborto Previsto em Lei da FEBRASGO, representante da 
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.

39 Segundo dia de audiência pública, transcrição, folha 16.
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posição não divergiu o então Ministro da Saúde, José Gomes Temporão40. Consoante Sua 
Excelência, a “anencefalia é uma má-formação incompatível com a vida do feto fora do útero”41.

De fato, em termos médicos, há dois processos que evidenciam o momento morte: o cerebral 
e o clínico. O primeiro é a parada total e irreversível das funções encefálicas, em consequência 
de causa conhecida, ainda que o tronco cerebral esteja temporariamente em atividade. 
O segundo é a parada irreversível das funções cardiorrespiratórias, com a finalização das 
atividades cardíaca e cerebral pela ausência de irrigação sanguínea, resultando em posterior 
necrose celular. Conforme a Resolução nº 1.480, de 8 de agosto de 1997, do Conselho Federal 
de Medicina, os exames complementares a serem observados para a constatação de morte 
encefálica deverão demonstrar, de modo inequívoco, a ausência de atividade elétrica cerebral 
ou metabólica cerebral ou, ainda, a inexistência de perfusão sanguínea cerebral.

Não foi por outra razão que o Conselho Federal de Medicina, mediante a Resolução nº 1.752/2004, 
consignou serem os anencéfalos natimortos cerebrais.

O anencéfalo jamais se tornará uma pessoa. Em síntese, não se cuida de vida em potencial, 
mas de morte segura. O fato de respirar e ter batimento cardíaco não altera essa conclusão, 
até porque, como acentuado pelo Dr. Thomaz Rafael Gollop42, a respiração e o batimento 
cardíaco não excluem o diagnóstico de morte cerebral43.

E mais: o coração e a respiração dos anencéfalos perduram por pouco tempo – 75% não 
alcançam o ambiente extrauterino44. Dos 25% restantes, a maior parte tem cessados a 

40  Médico sanitarista, com título de Especialista em Doenças Tropicais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Saúde Pública pela 
Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz e doutor em Medicina Social pelo Instituto de Medicina Social da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro.

41 Terceiro dia de audiência pública, transcrição, folha 4.

42 Ver nota de rodapé 26.

43 Segundo dia de audiência pública, transcrição, folha 96.

44  Expôs o Dr. Gollop que “aproximadamente setenta e cinco por cento dos fetos anencéfalos morrem dentro do útero. As estatísticas oscilam 
entre cinquenta e setenta e cinco por cento, porque dependem da legislação de cada país (...). Dos vinte e cinco por cento que chegam a 
nascer, todos têm sobrevida vegetativa, que cessa, na maioria dos casos, dentro de vinte e quatro horas e os demais nas primeiras semanas 
de sobrevida” (segundo dia de audiência pública, transcrição, folha 97).
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respiração e o batimento cardíaco nas primeiras 24 horas e os demais nas primeiras semanas45. 
Ainda que exista alguma controvérsia quanto a esses percentuais, haja vista o que exposto 
pela Dra. Ieda Therezinha46 na audiência pública, é indubitável que os anencéfalos resistem 
muito pouco tempo fora do útero47.

No célebre caso de Marcela – suposta portadora de anencefalia que teria sobrevivido por um 
ano, oito meses e doze dias –, o diagnóstico estava equivocado, consoante informaram reno-
mados especialistas. Não se tratava de anencefalia no sentido corriqueiramente utilizado pela 
literatura médica, mas de meroencefalia. Vale dizer: o feto possuía partes do cérebro – cerebelo 
e pedaço do lóbulo temporal – que viabilizavam, embora precariamente, a vida extrauterina. 
Daí não se poder qualificá-lo, em sentido técnico, como feto anencéfalo, o qual jamais será 
dotado de tais estruturas. Em audiência pública, o Dr. Heverton Neves Pettersen48 esclareceu:

E o caso clássico que tivemos no ano passado, da Marcela, está aí a tomografia já apresentada 
anteriormente, e posso provar aos Senhores e a Sua Excelência que é uma falsa ideia de anencéfalo, 
porque essa criança apresenta, como podemos ver na tomografia, região do cerebelo, tronco 
cerebral e um pedacinho de lóbulo temporal que faz parte dos hemisférios cerebrais. Então, isso 
não é diagnóstico de anencefalia49.

45  Confirmando tais dados, remeto às informações prestadas pelo Dr. Rodolfo Acatauassú Nunes, no primeiro dia de audiência pública. Relatou 
que, consoante dados de Pomerance, a expectativa é de que 47% das crianças morram no 1º dia, 44% entre um dia e uma semana, 8% entre 
uma semana e um mês e 1% com cerca de três meses (transcrição, folha 27). Igualmente, durante a segunda audiência pública, os Drs. Salmo 
Raskin e Lenise Aparecida Martins Garcia sustentaram, respectivamente, que o feto anencéfalo padece de uma degeneração dos neurônios, 
circunstância que ocasiona a morte dentro de horas ou dias; que o período máximo encontrado de sobrevida na literatura médica foi de um 
ano e dois meses, sendo que, ocasionalmente, de sete a dez meses (transcrição, folhas 60 e 82 e 83). No terceiro dia de audiência pública, a 
Sra. Ieda Therezinha do Nascimento Verreschi anotou que de 40 a 60% dos fetos anencéfalos nascem com vida, mas apenas 8% sobrevivem 
por algum tempo (transcrição, folha 35). No quarto dia de audiência pública, o Dr. Talvane Marins de Moraes apontou, em consonância com 
a exposição do Dr. Thomaz Rafael Gollop, a ocorrência da morte de 75% dos fetos anencéfalos ainda dentro do útero, o que importaria em 
uma gravidez de alto risco (transcrição, folha 58).

46 Médica especialista em endocrinologia, professora da aludida disciplina na Escola Paulista de Medicina.

47  Dra. Ieda Therezinha sustentou que, apesar de a expectativa de vida ser variável no caso dos fetos anencéfalos, há situações “que são nascidos 
vivos – e esse número é expressivo: 40% a 60% – se bem que, após o nascimento, somente 8% sobrevivem por algum tempo” (terceira 
audiência pública, transcrição, folha 35).

48 Ver nota de rodapé 24.

49 Segundo dia de audiência pública, transcrição, folha 29.
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Mais adiante, ratificou:

Se considerarmos que para o diagnóstico de anencéfalo tem de ter ausência dos hemisférios 
cerebrais, ausência de calota craniana, ausência de cerebelo e um tronco cerebral rudimentar – e a 
Marcela apresentava uma formação cerebelar com uma deficiência importante de sua formação, 
mas facilmente detectável nas imagens apresentadas, como também apresentava resquício do 
lóbulo temporal, que faz parte dos hemisférios cerebrais, podemos ver que ela não se classifica 
dentro do diagnóstico de anencéfalo, seria ali uma meroencefalia, uma meroacrania – mero 
significa porção –, segmento de um anencéfalo.50

O ponto também foi objeto da exposição do Professor Pinotti51. Ao ser indagado pelo Ministro 
Gilmar Mendes, então Presidente do Tribunal, o douto especialista respondeu:

Senhor Presidente, realmente houve um erro diagnóstico no caso da Marcela. Isso foi comprovado 
aqui pelo Doutor Pettersen, que expôs claramente essa questão. Não era um feto anencéfalo.

Por outro lado, é perfeitamente possível, com aparelhos normais, por ecografistas, com o mínimo 
de experiência, ser feito um diagnóstico de certeza da anencefalia.

Cumpre rechaçar a assertiva de que a interrupção da gestação do feto anencéfalo consubs-
tancia aborto eugênico, aqui entendido no sentido negativo em referência a práticas nazistas. 
O anencéfalo é um natimorto. Não há vida em potencial. Logo não se pode cogitar de aborto 
eugênico, o qual pressupõe a vida extrauterina de seres que discrepem de padrões imoralmente 
eleitos. Nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, não se trata de feto ou 
criança com lábio leporino, ausência de membros, pés tortos, sexo dúbio, Síndrome de Down, 
extrofia de bexiga, cardiopatias congênitas, comunicação interauricular ou inversões viscerais, 
enfim, não se trata de feto portador de deficiência grave que permita sobrevida extrauterina. 
Cuida-se tão somente de anencefalia. Na expressão da Dra. Lia Zanotta Machado, “deficiência 

50 Segundo dia de audiência pública, transcrição, folha 32.

51 Ver nota de rodapé 31.
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é uma situação onde é possível estar no mundo; anencefalia, não”52. De fato, a anencefalia 
mostra-se incompatível com a vida extrauterina, ao passo que a deficiência não.

A corroborar esse entendimento, Cláudia Werneck53 – representante da “Escola da Gente”, 
que tem como objetivo a inclusão, na sociedade, de pessoas com deficiência – asseverou que 
a anencefalia, por conta da total falta de expectativa de vida fora do útero, não pode ser 
considerada deficiência e, portanto, não cabe questionar se existe negação do direito à vida 
ou discriminação em função de deficiência54. Nas palavras peremptórias da representante da 
entidade que se dedica a combater discriminação contra deficientes, “é impossível constatar 
discriminação com base na deficiência quando não há expectativa de vida fora do útero”.55

Destarte, afasto, desde logo, a aplicação, na espécie, dos preceitos da Convenção sobre 
Direitos da Criança das Nações Unidas56, especialmente os dispositivos abaixo transcritos 
para efeito de documentação:

52  A doutora Lia Zanotta Machado foi ouvida como representante da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. 
É graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Sociologia pela mesma Universidade e doutorado em 
Ciências Humanas, também pela Universidade de São Paulo, fez cursos de pós-graduação, compõe o Conselho Diretor da Rede Feminista de 
Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, tendo integrado a Comissão que elaborou o anteprojeto de lei sobre a revisão da legislação 
punitiva e restritiva ao aborto no Brasil (terceiro dia de audiência pública, transcrição, folha 51).

53 Jornalista, pós-graduada em Comunicação e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz.

54  Como bem afirma Débora Diniz, não há pessoas anencéfalas no mundo. É um desrespeito à comunidade deficiente compará-los aos anen-
céfalos, in Em nome da mãe. Entrevista concedida à Revista Época. Edição 321. 17 de julho de 2004. Disponível em http://revistaepoca.
com.br.

55 Terceiro dia de audiência pública, transcrição, folha 24.

56  Ratificada pelo Estado brasileiro em 24 de setembro de 1990. Informação disponível na página eletrônica do Ministério das Relações 
Exteriores.

http://revistaepoca.com.br
http://revistaepoca.com.br
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Art. 6º.

1. Os Estados Partes reconhecem que toda criança tem o direito inerente à vida.

2. Os Estados Partes assegurarão ao máximo a sobrevivência e o desenvolvimento da criança.

Art. 23.

1. Os Estados Partes reconhecem que a criança portadora de deficiências físicas ou mentais deverá 
desfrutar de uma vida plena e decente em condições que garantam sua dignidade, favoreçam sua 
autonomia e facilitem sua participação ativa na comunidade.

2. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança deficiente de receber cuidados especiais e, 
de acordo com os recursos disponíveis e sempre que a criança ou seus responsáveis reúnam as 
condições requeridas, estimularão e assegurarão a prestação da assistência solicitada, que seja 
adequada ao estado da criança e as circunstâncias de seus pais ou das pessoas encarregadas 
de seus cuidados.

Do mesmo modo, revela-se inaplicável a Constituição Federal no que determina a proteção à 
criança e ao adolescente, devendo a eles ser viabilizado o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, ficando a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. Ora, é inimaginável falar-se desses objetivos no 
caso de feto anencéfalo, presente a impossibilidade de, ocorrendo o parto, vir-se a cogitar de 
criança e, posteriormente, de adolescente.

Ainda sobre os contornos da anomalia, cumpre registrar que a anencefalia pode ser diagnosticada 
na 12ª semana de gestação57, por meio de ultrassonografia, estando a rede pública de saúde 
capacitada para fazê-lo. Geralmente, os médicos preferem repetir o exame em uma ou duas 
semanas para confirmação. Trata-se de um diagnóstico de certeza, consoante enfatizaram 

57  Há estudos que indicam que, em razão da imensa qualidade dos exames de ultrassonografias, é possível identificar a malformação já na 
oitava semana gestacional. Nesse sentido, pronunciou-se o representante da Sociedade Brasileira de Medicina Fetal, Doutor Heverton Neves 
Pettersen, na sessão de audiência pública realizada em 28 de agosto de 2008. 
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doutos especialistas na audiência pública. A par dos depoimentos já reproduzidos, convém 
realçar as palavras do Dr. Thomaz Rafael Gollop58:

A ultrassonografia disponível, sim, no Sistema Único de Saúde é 100% segura. Existem dois 
diagnósticos em Medicina Fetal que são absolutamente indiscutíveis: óbito fetal e anencefalia. 
Não há nenhuma dúvida para um médico minimamente formado estabelecer esse diagnóstico.

O ex-Ministro da Saúde José Gomes Temporão59 rechaçou qualquer dúvida acerca da capacidade 
da rede pública de proceder ao diagnóstico. Disse Sua Excelência:

O Sistema Único de Saúde tem plenas condições de oferecer, e oferece, diagnóstico seguro às 
mulheres durante o pré-natal. A imagem ecográfica é clara em diagnosticar um feto com anencefalia. 
Na Medicina fetal, há duas certezas de diagnóstico por imagem: o óbito fetal e a anencefalia.

(...)

No geral, o diagnóstico de anencefalia no feto é dado em torno da décima segunda semana de 
gestação. Os exames de rotina do pré-natal detectam a má-formação fetal e a mulher é informada 
do diagnóstico. Ela é, então, convidada a repetir os exames, que, em geral, são realizados por 
outras equipes médicas. Nos municípios onde existem hospitais de referência em Medicina fetal, 
a mulher é encaminhada para esses serviços. Posso assegurar que o diagnóstico de anencefalia 
resulta de exames feitos por mais de um médico e que o atendimento à paciente é conduzido por 
equipes de saúde multidisciplinares.

Constata-se que, para parcela significante de renomados especialistas, há diagnóstico de 
certeza, estando a rede pública de saúde capacitada a realizá-lo, o que, por óbvio, não impede 
que órgãos e entidades competentes estabeleçam protocolos e cuidados a serem tomados 
para torná-lo ainda mais seguro. Tal medida será salutar.

58 Ver nota de rodapé 26.

59 Ver nota de rodapé 40.
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Expostas as balizas da anencefalia, passemos aos possíveis argumentos favoráveis à proteção 
do anencéfalo, sempre tendo presente a laicidade do Estado.

3. Doação de órgãos de anencéfalos

Ao contrário do que sustentado por alguns, não é dado invocar, em prol da proteção dos fetos 
anencéfalos, a possibilidade de doação de seus órgãos60. E não se pode fazê-lo por duas razões. 
A primeira por ser vedado obrigar a manutenção de uma gravidez tão somente para viabilizar 
a doação de órgãos, sob pena de coisificar a mulher e ferir, a mais não poder, a sua dignidade. 
A segunda por revelar-se praticamente impossível o aproveitamento dos órgãos de um feto 
anencéfalo. Essa última razão reforça a anterior, porquanto, se é inumano e impensável tratar 
a mulher como mero instrumento para atender a certa finalidade, avulta-se ainda mais grave 
se a chance de êxito for praticamente nula.

Kant, em “Fundamentação à Metafísica dos Costumes”61, assevera:

o homem, e, de maneira geral, todo o ser racional, existe como fim de si mesmo, não só como 
meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade (...). Os seres cuja existência depende, não 
em verdade da nossa vontade, mas da natureza, têm, contudo, se são seres irracionais, apenas 
um valor relativo como meios, e por isso se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se 
chamam pessoas, porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, quer dizer, 
como algo que não pode ser empregado como simples meio.

60  O ex-Procurador-Geral da República, Dr. Cláudio Lemos Fonteles, em manifestação de agosto de 2004, asseverou que o “pleito da autora, 
titulado por órgão que representa profissionais da área da saúde, impede possa acontecer a doação de órgãos do bebê anencéfalo a tantos 
outros bebês que, se têm normal formação do cérebro, todavia têm grave deficiência nos olhos, nos pulmões, nos rins, no coração, órgãos 
estes plenamente saudáveis no bebê anencéfalo, cuja morte prematura frustrará a vida de outros bebês, assim também condenados a morrer, 
ou a não ver” (folha 218).

61 p. 135.
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A mulher, portanto, deve ser tratada como um fim em si mesma, e não, sob uma perspectiva 
utilitarista, como instrumento para geração de órgãos e posterior doação. Ainda que os órgãos 
de anencéfalos fossem necessários para salvar vidas alheias – premissa que não se confirma, 
como se verá –, não se poderia compeli-la, com fundamento na solidariedade, a levar adiante 
a gestação, impondo-lhe sofrimentos de toda ordem. Caso contrário, ela estaria sendo vista 
como simples objeto, em violação à condição de humana.

Maíra Costa Fernandes pondera sabiamente ser a doação ato intrinsecamente voluntário, 
jamais imposto, e salienta não aceitar o Direito brasileiro sequer a obrigatoriedade de doação 
de sangue ou de medula óssea – atos capazes de salvar inúmeras pessoas, os quais não 
reclamam sacrifício próximo ao da mulher obrigada a dar continuidade à gestação de um 
anencéfalo. Nessa linha, afirma, “qualquer restrição aos direitos da gestante sobre o próprio 
corpo retira toda a magnitude do ato de doar órgãos, espontâneo em sua essência”62.

Débora Diniz63 também é bastante precisa ao sintetizar a questão64:

O dever de gestação se converte no dever de dar a luz a um filho para enterrá-lo. Penalizá-la com a 
mantença da gravidez, para a finalidade exclusiva do transplante de órgãos do anencéfalo significa 
uma lesão à autonomia da mulher, em relação a seu corpo e à sua dignidade como pessoa (...).

A circunstância de o feto anencéfalo ser comumente portador de diversas outras anomalias 
e de possuir órgãos menores do que os de fetos saudáveis praticamente impossibilita a 

62  FERNANDES, Maíra Costa. Interrupção de Gravidez de Feto Anencéfalo: Uma Análise Constitucional. p. 111/158. In SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, 
Flávia (Coord.). Nos limites da Vida: Aborto, Clonagem Humana e Eutanásia sob a Perspectiva dos Direitos Humanos RJ: Lúmen Júris, 2007. p. 150 
e 152.

63  Antropóloga, mestre e doutora em Antropologia pela Universidade de Brasília, representante do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e 
Gênero – ANIS.

64  In O luto das mulheres brasileiras. Jornal da Febrasgo, São Paulo, out./2004. p. 8/9. Disponível em http://www.febrasgo.org.br/anencefalia3.
htm. Acesso em 14 de setembro de 2010.

http://www.febrasgo.org.br/anencefalia3.htm
http://www.febrasgo.org.br/anencefalia3.htm
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doação de órgãos, conforme elucidaram em audiência pública os Drs. Salmo Raskin65 e José 
Aristodemo Pinotti66. Cabe reproduzir, no ponto, os esclarecimentos do Dr. Salmo Raskin, 
representante da Sociedade Brasileira de Genética Médica67:

Os fetos anencefálicos não podem ser doadores de órgãos pelo que eu expus, porque são 
portadores, em grande parcela das vezes, de múltiplas malformações; referi-me àquelas que são 
detectáveis pelos métodos, sem falar nas alterações íntimas dos tecidos do corpo, que não podem 
ser detectadas, a não ser que se faça um exame extremamente complexo. Além disso, os órgãos 
dos fetos anencefálicos são menores, tanto que cerca de 80% dos anencefálicos nascem com 
retardo de crescimento intrauterino. De modo que os órgãos deles não são órgãos que possam 
ser aproveitados para o transplante.

Não se olvida ter o Conselho Federal de Medicina, em 8 de setembro de 2004, aprovado a 
Resolução nº 1.752, cujo teor autoriza os médicos a efetuarem transplantes de órgãos de fetos 
anencéfalos. Porém, segundo o Parecer nº 24/2003, do qual resultou a Resolução:

Os critérios de morte encefálica, constantes da Resolução, CFM nº 1480/97, são baseados na 
ausência de atividade de todo o cérebro, incluindo, obviamente, o tronco cerebral. No anencéfalo 
não existe a possibilidade de aplicação dos critérios relativos a exames complementares de 
diagnóstico de morte encefálica, constantes nos artigos 6º e 7º da resolução supracitada, sejam 
os métodos gráficos (eletroencefalograma), sejam os métodos circulatórios, pela ausência de 
neocórtex, anormalidade da rede vascular cerebral e ausência de calota craniana. Restaria a 
utilização dos parâmetros clínicos de morte encefálica (coma aperceptivo com ausência de 
atividade motora supraespinal e apneia), respeitando-se a idade mínima de sete dias (artigos 4º 
e 5º). Entretanto, corroborando a total inadequação para essas situações, os anencéfalos morrem 

65  Médico pediatra e geneticista, especialista em Genética Molecular pela Universidade de Vanderbilt, Estados Unidos, especialista em Genética 
Clínica pela Sociedade Brasileira de Genética Médica, doutor em Genética pela Universidade Federal do Paraná.

66 Ver nota de rodapé 31.

67 Segundo dia de audiência pública, transcrição, folha 64.
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clinicamente durante a primeira semana de vida. Nesse estado, os órgãos estão em franca 
hipoxemia, “tornando-se inúteis para uso em transplantes”. (grifei)

A solidaderiedade não pode, assim, ser utilizada para fundamentar a manutenção compulsória 
da gravidez de feto anencéfalo, seja porque violaria o princípio da dignidade da pessoa humana, 
seja porque os órgãos dos anencéfalos não são passíveis de doação.

4. Direito à vida dos anencéfalos

Igualmente, Senhor Presidente, não é dado invocar o direito à vida dos anencéfalos. Anencefalia 
e vida são termos antitéticos. Conforme demonstrado, o feto anencéfalo não tem potencialidade 
de vida. Trata-se, na expressão adotada pelo Conselho Federal de Medicina e por abalizados 
especialistas, de um natimorto cerebral. Por ser absolutamente inviável, o anencéfalo não 
tem a expectativa nem é ou será titular do direito à vida, motivo pelo qual aludi, no início 
do voto, a um conflito apenas aparente entre direitos fundamentais. Em rigor, no outro lado 
da balança, em contraposição aos direitos da mulher, não se encontra o direito à vida ou à 
dignidade humana de quem está por vir, justamente porque não há ninguém por vir, não há 
viabilidade de vida.

Aborto é crime contra a vida. Tutela-se a vida em potencial. No caso do anencéfalo, repito, 
não existe vida possível. Na expressão do Ministro Joaquim Barbosa, constante do voto que 
chegou a elaborar no Habeas Corpus nº 84.025/RJ, o feto anencéfalo, mesmo que biologica-
mente vivo, porque feito de células e tecidos vivos, é juridicamente morto, não gozando de 
proteção jurídica e, acrescento, principalmente de proteção jurídico-penal. Nesse contexto, a 
interrupção da gestação de feto anencefálico não configura crime contra a vida – revela-se 
conduta atípica.
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Tal assertiva fica corroborada pelos ensinamentos de Nelson Hungria, que, na década de 50, já 
condicionava a configuração do tipo penal aborto à existência de potencialidade de vida. Diz ele68:

O interesse jurídico relativo à vida e à pessoa é lesado desde que se impede a aquisição da vida e da 
personalidade civil a um feto capaz de adquiri-las. Por outro lado, ainda que não se pudesse falar de 
vida em sentido especial ou próprio, relativamente ao feto, não deixaria de ser verdade que este é 
dotado de vida intrauterina ou biológica, que também é vida, em sentido genérico. Quem pratica 
um aborto não opera “in materiam brutam”, mas contra um homem na “antessala” da vida civil. 
O feto é uma pessoa virtual, um cidadão em germe. É um homem “in spem”. Entre o infanticídio 
(eliminação de vida extrauterina) e o aborto (eliminação da vida intrauterina) a diferença é de 
apenas um grau, ou, como dizia CARRARA, de quantidade natural e de quantidade política.

E prossegue:

caso de gravidez extrauterina, que representa um estado patológico, a sua interrupção não pode 
constituir o crime de aborto. Não está em jogo a vida de outro ser, não podendo o produto da concepção 
atingir normalmente vida própria, de modo que as consequências dos atos praticados se resolvem 
unicamente contra a mulher. O feto expulso (para que se caracterize o aborto) deve ser um produto 
fisiológico, e não patológico. Se a gravidez se apresenta como um processo verdadeiramente mórbido, 
de modo a não permitir sequer uma intervenção cirúrgica que pudesse salvar a vida do feto, não há 
falar-se em aborto, para cuja existência é necessária a presumida possibilidade de continuação da 
vida do feto. (grifei)69

Sábias palavras de Nelson Hungria, a repercutirem neste julgamento, verificado cerca de 
sessenta anos após.

68 Volume V, RJ: Forense, 1958. p. 15, 286 e 287.

69 Idem, ibidem. p. 297/298.
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É de conhecimento corrente que, nas décadas de 30 e 40, a medicina não possuía os recursos 
técnicos necessários para identificar previamente a anomalia fetal incompatível com a vida 
extrauterina70. A literalidade do Código Penal de 1940 certamente está em harmonia com 
o nível de diagnósticos médicos existentes à época, o que explica a ausência de dispositivo 
que preveja expressamente a atipicidade da interrupção da gravidez de feto anencefálico. Não 
nos custa lembrar: estamos a tratar do mesmíssimo legislador que, para proteger a honra 
e a saúde mental ou psíquica da mulher – da mulher, repito, não obstante a visão machista 
então reinante71 –, estabeleceu como impunível o aborto provocado em gestação oriunda de 
estupro, quando o feto é plenamente viável.

Senhor Presidente, mesmo à falta de previsão expressa no Código Penal de 1940, parece-me 
lógico que o feto sem potencialidade de vida não pode ser tutelado pelo tipo penal que 
protege a vida. No ponto, são extremamente pertinentes as palavras de Padre Antônio Vieira 
com as quais iniciei este voto. O tempo e as coisas não param. Os avanços alcançados pela 
sociedade são progressivos. Inconcebível, no campo do pensar, é a estagnação. Inconcebível 
é o misoneísmo, ou seja, a aversão, sem justificativa, ao que é novo.

Aliás, no julgamento da referida e paradigmática Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
3.510/DF, acerca da pesquisa com células-tronco embrionárias, um dos temas espinhosos 

70 Marcos Valentin Frigério examina o histórico do surgimento e dos desenvolvimentos dos diagnósticos da medicina fetal. Ob. cit. p. 272/275.

71  Cito como exemplos de evidência da visão machista reinante a redação original dos artigos 215 e 216 do Código Penal, nos quais constava a 
expressão “mulher honesta” como elementar dos crimes de posse mediante fraude e de atentado ao pudor mediante fraude, e a do artigo 217, 
revogado pela Lei nº 11.106/2005, em que se tipificava como crime a sedução de mulher virgem, menor de dezoito anos e maior de catorze. 
No mesmo sentido, o antigo Código Civil, Lei nº 3.071/16, previa como erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge o “defloramento da 
mulher, ignorado pelo marido” (artigo 219, inciso IV), dispunha ainda que o marido fosse o chefe da sociedade conjugal, função que exercia 
com a colaboração da mulher, competindo-lhe, entre outras, a representação legal da família e a administração dos bens comuns e dos 
particulares da mulher (artigo 233), e que a autorização pelo marido para a compra, ainda a crédito, das coisas necessárias à economia 
doméstica era presumida (artigo 247, inciso I). Existia a previsão do regime dotal como espécie de regime de bens entre os cônjuges, em 
franca demonstração da situação jurídica inferior da mulher (artigos 278 a 311) e a de competir ao marido, durante o casamento, o exercício 
do pátrio poder (artigos 380, cabeça, e 385). Interessante anotar que, somente em 1962, com a vigência da Lei nº 4.121, a mulher tornou-se 
capacitada para litigar em juízo civil ou comercial e aceitar mandato. Destaco que as restrições ao pleno exercício do voto feminino só foram 
eliminadas no Código Eleitoral de 1934. No entanto, o Código não tornava obrigatório o voto feminino. Apenas o masculino. O voto feminino, 
sem restrições, só passou a ser obrigatório em 1946.
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enfrentados pelo Plenário foi o do que pode vir a ser considerado vida e quando esta tem 
início. Ao pronunciar-me quanto à questão do princípio da vida, mencionei a possibilidade de 
adotar diversos enfoques, entre os quais: o da concepção, o da ligação do feto à parede do 
útero (nidação), o da formação das características individuais do feto, o da percepção pela 
mãe dos primeiros movimentos, o da viabilidade em termos de persistência da gravidez e 
o do nascimento. Aludi ainda ao fato de, sob o ângulo biológico, o início da vida pressupor 
não só a fecundação do óvulo pelo espermatozoide como também a viabilidade, elemento 
inexistente quando se trata de feto anencéfalo, considerado pela medicina como natimorto 
cerebral, consoante opinião majoritária.

Ao término do julgamento, o Supremo, na dicção do Ministro Ayres Britto, proclamou 
acertadamente:

O Magno Texto Federal não dispõe sobre o início da vida humana ou o preciso instante em que 
ela começa. 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 (teoria “natalista”, em 
contraposição às teorias “concepcionista” ou da “personalidade condicional”). E quando se reporta 
a “direitos da pessoa humana” e até dos “direitos e garantias individuais” como cláusula pétrea 
está falando de direitos e garantias do indivíduo-pessoa, que se faz destinatário dos direitos 
fundamentais “à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, entre outros direitos 
e garantias igualmente distinguidos com o timbre da fundamentalidade (como direito à saúde e ao 
planejamento familiar). Mutismo constitucional hermeneuticamente significante de transpasse de 
poder normativo para a legislação ordinária. A potencialidade de algo para se tornar pessoa humana 
já é meritória o bastante para acobertá-la, infraconstitucionalmente, contra tentativas levianas ou 
frívolas de obstar sua natural continuidade fisiológica. Mas as três realidades não se confundem: o 
embrião é o embrião, o feto é o feto e a pessoa humana é a pessoa humana. Donde não existir pessoa 
humana embrionária, mas embrião de pessoa humana. (...). O Direito infraconstitucional protege 
por modo variado cada etapa do desenvolvimento biológico do ser humano. Os momentos da vida 
humana anteriores ao nascimento devem ser objeto de proteção pelo direito comum. O embrião 
pré-implanto é um bem a ser protegido, mas não uma pessoa no sentido biográfico a que se 
refere a Constituição. (Grifei)
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Da leitura, destaco dois trechos. No primeiro, este Supremo Tribunal proclamou que a 
Constituição “quando se reporta a ‘direitos da pessoa humana’ e até dos ‘direitos e garantias 
individuais’ como cláusula pétrea está falando de direitos e garantias do indivíduo-pessoa, 
que se faz destinatário dos direitos fundamentais ‘à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade’”. É certo, Senhor Presidente, que, no caso do anencéfalo, não há, nem nunca 
haverá, indivíduo-pessoa.

No segundo trecho, este Tribunal assentou que “a potencialidade de algo para se tornar 
pessoa humana já é meritória o bastante para acobertá-la, infraconstitucionalmente, 
contra tentativas levianas ou frívolas de obstar sua natural continuidade fisiológica”. Ora, 
inexistindo potencialidade para tornar-se pessoa humana, não surge justificativa para a tutela 
jurídico-penal, com maior razão quando eventual tutela esbarra em direitos fundamentais da 
mulher, como se verá adiante.

Enfim, cumpre tomar de empréstimo o conceito jurídico de morte cerebral previsto na Lei 
nº 9.434/9772, para concluir ser de todo impróprio falar em direito à vida intrauterina ou 
extrauterina do anencéfalo, o qual é um natimorto cerebral.

De qualquer sorte, Senhor Presidente, aceitemos – apenas por amor ao debate e em respeito 
às opiniões divergentes presentes na sociedade e externadas em audiência pública – a tese 

72  Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida 
de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, 
mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina.

 Resolução nº 1.480/97 do Conselho Federal de Medicina:
  Art. 1º. A morte encefálica será caracterizada através da realização de exames clínicos e complementares durante intervalos de tempo 

variáveis, próprios para determinadas faixas etárias.
 Art. 3º. A morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e de causa conhecida.
  Art. 4º. Os parâmetros clínicos a serem observados para constatação de morte encefálica são: coma aperceptivo com ausência de atividade 

motora supraespinal e apneia.
 Art. 6º. Os exames complementares a serem observados para constatação de morte encefálica deverão demonstrar de forma inequívoca:
 a) ausência de atividade elétrica cerebral ou,
 b) ausência de atividade metabólica cerebral ou,
 c) ausência de perfusão sanguínea cerebral.
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de que haveria o direito à vida dos anencéfalos, vida predominantemente intrauterina. Nesse 
contexto, uma vez admitido tal direito – premissa com a qual não comungo, conforme exposto 
à exaustão –, deve-se definir se a melhor ponderação dos valores em jogo conduz à limitação 
da dignidade, da liberdade, da autodeterminação, da saúde, dos direitos sexuais e reprodutivos 
de milhares de mulheres em favor da preservação do feto anencéfalo, ou o contrário.

4.1 O caráter não absoluto do direito à vida

Inexiste hierarquia do direito à vida sobre os demais direitos, o que é inquestionável ante o 
próprio texto da Constituição da República, cujo artigo 5º, inciso XLVII, admite a pena de morte 
em caso de guerra declarada na forma do artigo 84, inciso XIX. Corrobora esse entendimento 
o fato de o Código Penal prever, como causa excludente de ilicitude ou antijuridicidade, o 
aborto ético ou humanitário – quando o feto, mesmo sadio, seja resultado de estupro. Ao 
sopesar o direito à vida do feto e os direitos da mulher violentada, o legislador houve por 
bem priorizar estes em detrimento daquele – e, até aqui, ninguém ousou colocar em dúvida 
a constitucionalidade da previsão.

Aliás, no Direito comparado, outros Tribunais Constitucionais já assentaram não ser a vida 
um valor constitucional absoluto. Apenas a título ilustrativo, vale mencionar decisão da Corte 
Constitucional italiana em que se declarou a inconstitucionalidade parcial de dispositivo que 
criminalizava o aborto sem estabelecer exceção alguma. Eis o que ficou consignado:

(...) o interesse constitucionalmente protegido relativo ao nascituro pode entrar em colisão 
com outros bens que gozam de tutela constitucional e que, por consequência, a lei não 
pode dar ao primeiro uma prevalência absoluta, negando aos segundos adequada proteção. 
E é exatamente este vício de ilegitimidade constitucional que, no entendimento da Corte, invalida 
a atual disciplina penal do aborto...
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Ora, não existe equivalência entre o direito não apenas à vida, mas também à saúde de quem já 
é pessoa, como a mãe, e a salvaguarda do embrião, que pessoa ainda deve tornar-se.73

Além de o direito à vida não ser absoluto, a proteção a ele conferida comporta diferentes gra-
dações consoante enfatizou o Supremo no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 3.510. Para reforçar essa conclusão, basta observar a pena cominada ao crime de homicídio 
(de seis a vinte anos) e de aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento (de um 
a três anos)74, a revelar que o direito à vida ganha contornos mais amplos, atraindo proteção 
estatal mais intensa, à medida que ocorre o desenvolvimento.

Nas palavras da Ministra Cármen Lúcia, “há que se distinguir (...) ser humano de pessoa humana 
(...) O embrião é (...) ser humano, ser vivo, obviamente (...) Não é, ainda, pessoa, vale dizer, sujeito 
de direitos e deveres, o que caracteriza o estatuto constitucional da pessoa humana”75.

Assim, ainda que se conceba a existência do direito à vida de fetos anencéfalos – repito, 
premissa da qual discordo –, deve-se admitir ser a tutela conferida a tal direito menos intensa 
do que aquela própria às pessoas e aos fetos em geral. Mostra-se um equívoco equiparar um 
feto natimorto cerebral, possuidor de anomalia irremediável e fatal, que, se sobreviver ao parto, 
o será por poucas horas ou dias, a um feto saudável. Simplesmente, aquele não se iguala a 
este. Se a proteção ao feto saudável é passível de ponderação com direitos da mulher, com 
maior razão o é eventual proteção dada ao feto anencéfalo.

73 Trecho extraído de SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: estudos de direito constitucional. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Iuris, 2006. p. 103.

74 Art. 121. Matar alguém:
 Pena – reclusão, de seis a vinte anos.
 Art. 123 – Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após:
 Pena – detenção, de dois a seis anos.
 Art. 124 – Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque:
 Pena – detenção, de um a três anos.

75  Vida Digna: Direito, Ética e Ciência, in ROCHA, Cármen Lúcia Antunes (Coord.). O Direito à Vida Digna. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 22 
a 34. p. 22.



[ 200 ] [ Sumário ]

Passemos aos direitos da mulher que se contrapõem à preservação do feto anencéfalo.

5. Direito à saúde, à dignidade, à liberdade, à autonomia, à privacidade

A Organização Mundial de Saúde, no Preâmbulo do ato fundador, firmado em 22 de julho 
de 1946, define saúde como “o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 
simplesmente como a ausência de enfermidade”76. No Plano de Ação da Conferência Mundial 
sobre população e desenvolvimento, realizado na cidade do Cairo, Egito, em 1994, além de 
reconhecerem-se como direitos humanos os sexuais e os reprodutivos, estabeleceu-se como 
princípio que “toda pessoa tem direito ao gozo do mais alto padrão possível de saúde física 
e mental”.

Sob o ângulo da saúde física da mulher, toda gravidez acarreta riscos77. Há alguma divergência 
se a gestação de anencéfalo é mais perigosa do que a de um feto sadio. A Dra. Elizabeth 
Kipman Cerqueira78, ouvida no último dia de audiência pública, enfatizou os riscos inerentes 
à antecipação do parto e questionou a óptica segundo a qual a manutenção da gravidez do 
feto anencéfalo mostra-se mais perigosa79.

O Dr. Jorge Andalaft Neto, mestre e doutor em obstetrícia pela Escola Paulista de Medicina, 
representante da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, trouxe, por 

76  O ato constituidor da Organização Mundial da Saúde encontra-se disponível no sítio eletrônico O ato constituidor da Organização 
Mundial da Saúde encontra-se disponível no sítio eletrônico http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf. Acesso em 4 de 
maio de 2011.

77 Conforme informações prestadas no segundo dia de audiência pública – folha 7.
  O Doutor Roberto Luiz D’Ávila, em manifestação no segundo dia de audiência pública, destacou ser alta a taxa de mortalidade materna 

devido à presença de doenças hipertensivas, hemorragias e infecções, inclusive, em gestações de fetos viáveis (transcrição, folha 12).

78  Médica especialista em ginecologia e obstetrícia, ex-Secretária de Saúde do Município de Jacareí/SP, à época, diretora do Centro Interdisciplinar 
de Estudos Bioéticos do Hospital São Francisco, São Paulo.

79  Consoante informações prestadas na sessão de audiência pública realizada em 16 de setembro (transcrição, folhas 4, 5 e 8).
  Há tanta divergência acerca do fato de a gravidez de feto anencéfalo constituir ou não um risco maior à vida materna que o Doutor Dernival 

da Silva Brandão chegou a sustentar que “a criança anencéfala – vejam bem – não causa perigo à vida da sua mãe mais do que uma gestação 
gemelar” (transcrição, folha 81).

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf
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sua vez, dados da Organização Mundial de Saúde e do Comitê da Associação de Ginecologia 
e Obstetrícia Americana reveladores de que a gestação de feto anencéfalo envolve maiores 
riscos. De acordo com as informações por ele apresentadas, impor a manutenção da gravidez 
implica o aumento da morbidade bem como dos riscos inerentes à gestação, ao parto e ao 
pós-parto e resulta em consequências psicológicas severas.

Consoante defendeu o então Ministro da Saúde, José Gomes Temporão80, a gravidez de feto 
anencéfalo “pode levar a intercorrências durante a gestação, colocando a saúde da mãe em 
risco num percentual maior do que na gestação normal”. O Dr. Talvane Marins de Moraes81, 
igualmente, realçou ser de alto risco a gravidez de anencéfalo, até pela probabilidade bastante 
aumentada de o feto perecer dentro do útero82.

Nessa linha, também são os esclarecimentos da Federação Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia – FEBRASGO. Segundo relatado, nesse tipo de gestação, é comum 
a apresentação fetal anômala – pélvico transverso, de face e oblíquos – ante a dificuldade de 
insinuação do polo fetal no estreito inferior da bacia83. Isso ocorre porque a cabeça do feto 
portador de anencefalia não consegue se “encaixar” de maneira adequada na pélvis, o que 
importa em um trabalho de parto mais prolongado, doloroso, levando, comumente, à realização 
de cesariana. Em 50% dos casos, a poli-hidrâmnio, ou aumento do líquido amniótico, está 
ligada à anencefalia, tendo em vista a maior dificuldade de deglutição do feto portador de 
referida anomalia, situação que também pode conduzir à hipertensão, ao trabalho de parto 
prematuro, à hemorragia pós-parto e ao prolapso de cordão.

80 Ver nota de rodapé 40.

81  Médico especialista em psiquiatria forense, livre docente e doutor em Psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro das 
Câmaras Técnicas de Perícia Médica e Medicina Legal do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, representante da Associação 
Brasileira de Psiquiatria.

82  À folha 1409 da transcrição da sessão de audiência pública realizada em 16 de setembro, tem-se “(...) É outro dado de saúde pública também. 
Quer dizer, uma gravidez anencéfala é uma gravidez de alto risco, porque o feto vai morrer intraútero muitas vezes”.

83  O inteiro teor do documento expedido pela FEBRASGO encontra-se disponível em http://www.febrasgo.org.br/anencefalia1.htm. Acesso em 
5 de maio de 2011.

http://www.febrasgo.org.br/anencefalia1.htm
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Outros fatores associados à gestação de feto anencéfalo são doença hipertensiva específica 
de gravidez (DHEG) – que compromete o bem-estar físico da gestante –, maior incidência de 
hipertensão, diabetes, aumento de cerca de 58% de partos prematuros, elevação em 22% 
do número de casos de gravidez prolongada. Na literatura médica, há registro de gestação 
que se estendeu por mais de um ano, no qual o feto continuou em movimento até a hora do 
parto. Nas situações em que se observa a associação com poli-hidrâmnio e trabalho de parto 
prolongado, a incidência de hipotonia e hemorragia no pós-parto é de três a cinco vezes maior. 
Mais uma consequência identificada eventualmente nesse tipo de gravidez é o sangramento 
de grande monta no puerpério.

Constata-se a existência de dados merecedores de confiança que apontam riscos físicos 
maiores à gestante portadora de feto anencéfalo do que os verificados na gravidez comum.

Sob o aspecto psíquico, parece incontroverso – impor a continuidade da gravidez de feto 
anencéfalo pode conduzir a quadro devastador, como o experimentado por Gabriela Oliveira 
Cordeiro, que figurou como paciente no emblemático Habeas Corpus nº 84.025/RJ, da relatoria 
do Ministro Joaquim Barbosa. A narrativa dela é reveladora84:

(...) Um dia eu não aguentei. Eu chorava muito, não conseguia parar de chorar. O meu marido me 
pedia para parar, mas eu não conseguia. Eu saí na rua correndo, chorando, e ele atrás de mim. 
Estava chovendo, era meia-noite. Eu estava pensando no bebê. Foi na semana anterior ao parto. 
Eu comecei a sonhar. O meu marido também. Eu sonhava com ela [referindo-se à filha que gerava] 
no caixão. Eu acordava gritando, soluçando. O meu marido tinha outro sonho. Ele sonhava que o 
bebê ia nascer com cabeça de monstro. Ele havia lido sobre anencefalia na internet. Se você vai 
buscar informações é aterrorizante. Ele sonhava que ela [novamente, referindo-se à filha] tinha 
cabeça de dinossauro. Quando chegou perto do nascimento, os sonhos pioraram. Eu queria ter 
tirado uma foto dela [da filha] ao nascer, mas os médicos não deixaram. Eu não quis velório. 
Deixei o bebê na funerária a noite inteira e no outro dia enterramos. Como não fizeram o teste 
do pezinho na maternidade, foi difícil conseguir o atestado de óbito para enterrar.

84 In FERNANDES, Maíra Costa. Ob. Cit. p. 138.
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Relatos como esse evidenciam que a manutenção compulsória da gravidez de feto anen-
céfalo importa em graves danos à saúde psíquica da família toda e, sobretudo, da mulher. 
Enquanto, numa gestação normal, são nove meses de acompanhamento, minuto a minuto, 
de avanços, com a predominância do amor, em que a alteração estética é suplantada pela 
alegre expectativa do nascimento da criança; na gestação do feto anencéfalo, no mais das 
vezes, reinam sentimentos mórbidos, de dor, de angústia, de impotência, de tristeza, de luto, 
de desespero, dada a certeza do óbito.

Impedida de dar fim a tal sofrimento, a mulher pode desenvolver, nas palavras do Dr. Talvane 
Marins de Moraes, representante da Associação Brasileira de Psiquiatria85, “um quadro 
psiquiátrico grave de depressão, de transtorno, de estresse pós-traumático e até mesmo um 
quadro grave de tentativa de suicídio, já que não lhe permitem uma decisão, ela pode chegar 
à conclusão, na depressão, de autoextermínio”86.

Na audiência pública, também foram reverberadas, entre outras, as vozes de três mulheres 
que, beneficiadas pela decisão liminar, optaram por antecipar o parto. São elas Érica, Camila e 
Michele, que expressaram, cada qual a sua maneira, a experiência vivida. Para Érica, continuar 
a gravidez “seria muito mais sofrimento. Minha barriga estaria crescendo, eu sentindo tudo e, 
no final, eu não ia tê-lo”87. Nas palavras de Camila, “o pior era olhar no espelho e ver aquela 
barriga, que não ia ter filho nenhum dela. Ela mexendo me perturbava muito. O meu maior 
medo era o de ter que levar mais quatro meses de gravidez, registrar, fazer certidão de óbito 
e enterrar horas depois de nascer”88. A antecipação do parto, disse Camila, “foi como se 
tirassem um peso muito grande das minhas costas; como se tivessem tirado com a mão o 

85 Ver nota de rodapé 81.

86 Quarto dia de audiência pública (transcrição, folha 1413).

87  Depoimentos trazidos pela Dra. Lia Zanotta Machado no terceiro dia de audiência (transcrição, folhas 1299 e 1300).

88 folha 1300.
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peso; parecia que eu estava carregando o mundo dentro de mim”89. Michele afirmou que, ao 
decidir interromper a gestação, nada mais fez do que “aquietar aquilo que estava se passando”90.

Pesquisa realizada no hospital da Universidade de São Paulo, no período de janeiro de 2001 
a dezembro de 2003, com pacientes grávidas de fetos portadores de anomalia incompatível 
com a vida extrauterina, dá conta de que 60% das entrevistadas não só experimentaram 
sentimento negativo – choque, angústia, tristeza, resignação, destruição de planos, revolta, 
medo, vergonha, inutilidade, incapacidade de ser mãe, indignação e insegurança – como 
também diriam a outra mulher, em idêntica situação, para interromper a gestação91.

O sofrimento dessas mulheres pode ser tão grande que estudiosos do tema classificam 
como tortura o ato estatal de compelir a mulher a prosseguir na gravidez de feto anencéfalo. 
Assim o fizeram, nas audiências públicas, a Dra. Jaqueline Pitanguy92 e o Dr. Talvane Marins 
de Moraes93. Nas palavras da Dra. Jacqueline Pitanguy, “obrigar uma mulher a vivenciar essa 
experiência é uma forma de tortura a ela impingida e um desrespeito aos seus familiares, ao 
seu marido ou companheiro e aos outros filhos, se ela os tiver”. Prosseguiu, “as consequências 
psicológicas de um trauma como esse são de longo prazo. Certamente a marcarão para 
sempre. Seu direito à saúde, entendido pela Organização Mundial de Saúde como o direito 
a um estado de bem-estar físico e mental, está sendo desrespeitado em um país em que a 
Constituição considera a saúde um direito de todos e um dever do Estado”94.

89 folha 1301. 

90 folha 1301.

91  BENUTE, Gláucia Rosana Guerra; NOMURA, Roseli Mieko Yamamoto; LÚCIA, Mara Cristina Souza de; ZUGAUB, Marcelo. Interrupção da 
gestação após o diagnóstico de malformação fetal letal: aspectos emocionais. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, vol. 28, nº 1, Rio 
de Janeiro, Jan./2006. Disponível em http://www.scielo.br. 

92  Socióloga e cientista política, ex-professora de Sociologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e na Rutgers University, Nova 
Jérsei, Estados Unidos, representante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.

93 Ver nota de rodapé 81. 

94 Terceiro dia de audiência pública, transcrição, folha 1350. 

http://www.scielo.br
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Como bem destacam Telma Birchal e Lincoln Frias, embora:

(...) no contexto, existam outras pessoas envolvidas, o sofrimento de ninguém é maior do que 
o da gestante, porque o feto anencéfalo é um acontecimento no corpo dela. A gestante, neste 
caso, nem mesmo chegará a ser mãe, pois não haverá – nem ao menos há – um filho. Ao obrigar 
a mulher a conservar um feto que vai morrer, ou que tecnicamente já está morto, o Estado e a 
sociedade se intrometem no direito que ela tem à integridade corporal e a tomar decisões sobre 
seu próprio corpo. No caso de fetos sadios, pode-se ainda discutir se a mulher é obrigada a ter o 
filho, pois ele será uma pessoa e, portanto, presume-se que tenha direito a ser preservado. Mas 
o feto anencéfalo nunca será uma pessoa, não terá uma vida humana, não é nem mesmo um 
sujeito de direitos em potencial (...)95

Consoante Zugaib, Tedesco e Quayle, “a ausência do objeto de amor parece tão irreparável 
que pode levar ao desejo de morrer, como maneira de reunir-se ao filho perdido. Tal dinâmica 
merece cuidados especiais, podendo levar a comportamentos impulsivos de autodestruição, 
especialmente se associada à depressão”96.

Esse foi o entendimento endossado pelo Comitê de Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas97. Em decisão histórica, proferida em novembro de 2005, no “Caso K.L. contra 
Peru”, o Comitê assentou equiparar-se à tortura obrigar uma mulher a levar adiante a gestação 
de um feto anencéfalo. A paciente de 17 anos e a mãe dela, alertadas pelo ginecologista sobre 
os riscos advindos da mantença da gestação de um feto anencéfalo, concordaram em realizar 

95 Ob. cit. p. 27.

96  Apud MENDES, Thalita Bizerril Duleba. A interrupção seletiva de gestação de feto anencéfalo como conduta atípica. Universidade Federal do 
Paraná, 2007. p. 60.

97  A Dra. Eleonora Menecucci de Oliveira, ouvida no quarto dia de audiência pública, referiu-se ao precedente. Leiam: “Nosso país deveria observar 
o que vem acontecendo no plano internacional em relação, por exemplo, às respostas que os Comitês de Direitos Humanos das Nações 
Unidas vêm ofertando no plano global. Este Comitê, em duas oportunidades, já se manifestou sobre o assunto: em 1996, considerou que a 
possibilidade de um aborto gerar uma penalidade criminal representa uma forma de tratamento desumano em relações às mulheres; em 
2005, considerou que a impossibilidade de interromper a gravidez, em caso de gestação de anencéfalo, foi causa de um grande sofrimento. 
Tratava-se do caso específico de Caelli, uma jovem peruana, que, aos 17 anos de idade, viu-se confrontada com uma gravidez de feto anencéfalo” 
(folha 1380).
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o procedimento de interrupção terapêutica. Apesar de a lei penal peruana permitir o aborto 
terapêutico e atribuir pena de pequena gradação ao aborto sentimental ou eugênico98, o diretor 
do hospital, Dr. Maximiliano Cárdenas Diaz, recusou-se a firmar a autorização necessária para 
o ato cirúrgico, o que obrigou a paciente a dar à luz o feto. Como consequência, a gestante foi 
acometida de depressão profunda, com prejuízos à saúde mental e ao próprio desenvolvimento. 
Ao analisar o episódio, o Comitê de Direitos Humanos considerou cruel, inumano e degradante 
o tratamento dado a KL. Reputou violado também o direito dela à privacidade99.

Posteriormente, em dezembro de 2008, em entrevista concedida ao Center for Reproductive 
Rights, K.L., então com 22 anos, residente em Madrid, local onde estudava para formar-se em 
engenharia, descreveu ter-se sentido extremamente deprimida, solitária, confusa e culpada à 
época da gravidez e do nascimento do anencéfalo, que perdurou por apenas quatro dias100. 
Indagada sobre como se sentia em relação à decisão do Comitê de Direitos Humanos, revelou 
estar feliz e disse que dificilmente quem não experimentou tal situação sabe o quão penosa 
e dolorosa ela é101.

Quando inexistiam recursos tecnológicos aptos a identificar a anencefalia durante a gestação, 
o choque com a notícia projetava-se para o momento do parto. Atualmente, todavia, podem-se 

98 Os artigos 119 e 120 do Código Penal peruano trazem as seguintes disposições:
 Art. 119 – Aborto terapêutico
  Não é punível o aborto praticado por um médico com o consentimento da mulher grávida ou de seu representante legal, se o tiver, quando é 

o único meio para salvar a vida da gestante ou para evitar um mal grave e permanente em sua saúde.
 Art. 120 – Aborto sentimental e eugênico
 O aborto será reprimido com pena privativa de liberdade não maior que três meses:
  1. Quando a gravidez seja consequência de violação sexual fora do matrimônio ou inseminação artificial não consentida e ocorrida fora do 

matrimônio, sempre que os fatos tiverem sido denunciados ou investigados, ao menos policialmente; ou
  2. Quando é provável que o ser em formação leve a um nascimento com graves defeitos físicos ou psíquicos, sempre que exista diagnóstico 

médico.
  (Tradução livre. Cópia eletrônica do referido diploma legal encontra-se disponível em http://www.devida.gob.pe/documentacion/Decreto%20

Legislativo%20635-CODIGO%20PENAL.doc. Acesso em 6 de maio de 2011.)

99  O pronunciamento completo do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas está disponível em http://www.
cladem.org/espanol-regionales-litigio_internacional-CAS5-Dictament%20KL.asp. Acesso em 8 de junho de 2010.

100 Disponível em http://reproductiverights.org. Acesso em 8 de junho de 2010.

101 Disponível em http://reproductiverights.org. Acesso em 8 de junho de 2010.

http://www.devida.gob.pe/documentacion/Decreto%20Legislativo%20635-CODIGO%20PENAL.doc
http://www.devida.gob.pe/documentacion/Decreto%20Legislativo%20635-CODIGO%20PENAL.doc
http://ww.cladem.org-espanol-regionales-litigio_internacional-CAS5-Dictament%20KL.asp
http://ww.cladem.org-espanol-regionales-litigio_internacional-CAS5-Dictament%20KL.asp
http://reproductiverights.org
http://reproductiverights.org
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verificar nove meses de angústia e sofrimento inimagináveis. Como ressaltei na decisão liminar, 
os avanços médicos e tecnológicos postos à disposição da humanidade devem servir não 
para inserção, no dia a dia, de sentimentos mórbidos, mas, justamente, para fazê-los cessar.

É possível objetar, tal qual o fez a Dra. Elizabeth Kipman Cerqueira102 em audiência pública, 
o sentimento de culpa que poderá advir da decisão de antecipar o parto. Na mesma linha, 
em memorial, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil defendeu que o gesto não reduz 
a dor. Em resposta a essas objeções, vale ressaltar caber à mulher, e não ao Estado, sopesar 
valores e sentimentos de ordem estritamente privada, para deliberar pela interrupção, ou não, 
da gravidez. Cumpre à mulher, em seu íntimo, no espaço que lhe é reservado – no exercício 
do direito à privacidade –, sem temor de reprimenda, voltar-se para si mesma, refletir sobre 
as próprias concepções e avaliar se quer, ou não, levar a gestação adiante.

Ao Estado não é dado intrometer-se. Ao Estado compete apenas se desincumbir do dever de 
informar e prestar apoio médico e psicológico à paciente, antes e depois da decisão, seja ela 
qual for, o que se mostra viável, conforme esclareceu a então Ministra da Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres, Nilcéa Freire103. Consignou Sua Excelência que:

(...) os serviços existentes para a interrupção voluntária da gravidez, para o abortamento legal, 
dispõem de equipes multidisciplinares aptas a fazerem esse acompanhamento [referia-se ao 
psicológico]. (...) Eu diria que, hoje, todos os serviços universitários existentes no país têm equipes 
multidisciplinares – e posso dizer isso, com certeza –, com acompanhamento de psicólogos, que 
permitirão informação e assistência às mulheres no tocante à sua decisão, seja pela continuidade 
da gestação, seja pela interrupção da gestação104.

102 Ver nota de rodapé 78.

103 Graduada em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ex-professora e ex-reitora desta instituição.

104 Quarto dia de audiência pública, 16 de setembro de 2008 (transcrição, folhas 1397 e 1398).
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Não se trata de impor a antecipação do parto do feto anencéfalo. De modo algum. O que 
a arguente pretende é que “se assegure a cada mulher o direito de viver as suas escolhas, 
os seus valores, as suas crenças”105. Está em jogo o direito da mulher de autodeterminar-se, 
de escolher, de agir de acordo com a própria vontade num caso de absoluta inviabilidade de 
vida extrauterina. Estão em jogo, em última análise, a privacidade, a autonomia e a dignidade 
humana dessas mulheres. Hão de ser respeitadas tanto as que optem por prosseguir com a 
gravidez – por sentirem-se mais felizes assim ou por qualquer outro motivo que não nos cumpre 
perquirir – quanto as que prefiram interromper a gravidez, para pôr fim ou, ao menos, minimizar 
um estado de sofrimento. Conforme bem enfatizado pelo Dr. Mário Ghisi, representante do 
Ministério Público na audiência pública, “é constrangedora a ideia de outrem decidir por mim, 
no extremo do meu sofrimento, por valores que não adoto. É constrangedor para os direitos 
humanos que o Estado se imiscua no âmago da intimidade do lar para decretar-lhe condutas 
que torturam”106.

Alberto Silva Franco chama a atenção para outro aspecto a ser considerado caso se obrigue 
a mulher a levar a gravidez a termo. Afirma: “se ocorrer o nascimento do anencéfalo, ‘não 
receberá ele nenhuma manobra médica de reanimação, nem nenhum procedimento de suporte 
vital, em virtude da inocuidade de qualquer medida’. [...] Nada realmente justifica o emprego 
de recursos tecnológicos para tornar viável o que não dispõe congenitamente de viabilidade”. 
Continua: “o argumento de que todos nascemos para morrer e que, por isso, o feto anencéfalo 
não destoa da regra geral, está longe de ser um argumento válido. Trata-se, na realidade, de 
um truísmo dispensável”107. Digo então, Senhor Presidente, que não se pode exigir da mulher 
aquilo que o Estado não vai fornecer, por meio de manobras médicas.

Franquear a decisão à mulher é medida necessária ante o texto da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, também conhecida como “Convenção 

105 Quarto dia de audiência pública (transcrição, folha 1421).

106 Último dia de audiência pública (transcrição, folha 77).

107 Ob. cit. p. 409.
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de Belém do Pará”, ratificada pelo Estado brasileiro em 27 de novembro de 1995, cujo artigo 
4º inclui como direitos humanos das mulheres o direito à integridade física, mental e moral, 
à liberdade, à dignidade e a não ser submetida a tortura. Define como violência qualquer 
ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 
psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada108.

Não se coaduna com o princípio da proporcionalidade proteger apenas um dos seres da relação, 
privilegiar aquele que, no caso da anencefalia, não tem sequer expectativa de vida extrauterina, 
aniquilando, em contrapartida, os direitos da mulher, impingindo-lhe sacrifício desarrazoado. 
A imposição estatal da manutenção de gravidez cujo resultado final será irremediavelmente 
a morte do feto vai de encontro aos princípios basilares do sistema constitucional, mais 
precisamente à dignidade da pessoa humana, à liberdade, à autodeterminação, à saúde, ao 
direito de privacidade, ao reconhecimento pleno dos direitos sexuais e reprodutivos de milhares 
de mulheres. O ato de obrigar a mulher a manter a gestação, colocando-a em uma espécie de 
cárcere privado em seu próprio corpo, desprovida do mínimo essencial de autodeterminação 
e liberdade, assemelha-se à tortura109 ou a um sacrifício que não pode ser pedido a qualquer 
pessoa ou dela exigido.

A integridade que se busca alcançar com a antecipação terapêutica de uma gestação fadada 
ao fracasso é plena. Não cabe impor às mulheres o sentimento de meras “incubadoras” ou, 
pior, “caixões ambulantes”, na expressão de Débora Diniz110.

108 O texto completo da Convenção encontra-se disponível em www.cidh.oas.org. Acesso em 11 de janeiro de 2011.

109  O artigo 1º da Constituição Federal define como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana e 
o artigo 5º, inciso III, dispõe que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.

 A Lei nº 9.455/97, no artigo 1º, prevê:
 Constitui crime de tortura:
 I – constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental (...);
 c) em razão de discriminação racial ou religiosa.

110 Ver nota de rodapé 63.
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Simone de Beauvoir já exclamava ser o mais escandaloso dos escândalos aquele a que nos 
habituamos. Sem dúvida. Mostra-se inadmissível fechar os olhos e o coração ao que vivenciado 
diuturnamente por essas mulheres, seus companheiros e suas famílias. Compete ao Supremo 
assegurar o exercício pleno da liberdade de escolha situada na esfera privada, em resguardo à vida 
e à saúde total da gestante, de forma a aliviá-la de sofrimento maior, porque evitável e infrutífero.

Se alguns setores da sociedade reputam moralmente reprovável a antecipação terapêutica da 
gravidez de fetos anencéfalos, relembro-lhes de que essa crença não pode conduzir à incriminação 
de eventual conduta das mulheres que optarem em não levar a gravidez a termo. O Estado 
brasileiro é laico e ações de cunho meramente imorais não merecem a glosa do Direito Penal.

A incolumidade física do feto anencéfalo, que, se sobreviver ao parto, o será por poucas horas 
ou dias, não pode ser preservada a qualquer custo, em detrimento dos direitos básicos da 
mulher. No caso, ainda que se conceba o direito à vida do feto anencéfalo – o que, na minha 
óptica, é inadmissível, consoante enfatizado –, tal direito cederia, em juízo de ponderação, em 
prol dos direitos à dignidade da pessoa humana, à liberdade no campo sexual, à autonomia, 
à privacidade, à integridade física, psicológica e moral e à saúde, previstos, respectivamente, 
nos artigos 1º, inciso III, 5º, cabeça e incisos II, III e X, e 6º, cabeça, da Carta da República.

Os tempos atuais, realço, requerem empatia, aceitação, humanidade e solidariedade para com 
essas mulheres. Pelo que ouvimos ou lemos nos depoimentos prestados na audiência pública, 
somente aquela que vive tamanha situação de angústia é capaz de mensurar o sofrimento 
a que se submete. Atuar com sapiência e justiça, calcados na Constituição da República e 
desprovidos de qualquer dogma ou paradigma moral e religioso, obriga-nos a garantir, sim, o 
direito da mulher de manifestar-se livremente, sem o temor de tornar-se ré em eventual ação 
por crime de aborto.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inconstitu-
cionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é 
conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal brasileiro.
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Inteiro teor do acórdão

17 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 440.028 – SÃO PAULO

Acessibilidade de portadores de necessidades especiais em prédios 
públicos. [RE 440.028/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 26-11-2013.] 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4919884



[ 212 ] [ Sumário ]

Relator: Ministro Marco Aurélio
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Procurador: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Recorrido: Estado de São Paulo
Procurador: Procurador-Geral do Estado de São Paulo 

EMENTA: PRÉDIO PÚBLICO – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – ACESSO. A 
Constituição de 1988, a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 
e as Leis nº 7.853/89 – federal –, nº 5.500/86 e nº 9.086/95 – estas duas do Estado de São 
Paulo – asseguram o direito dos portadores de necessidades especiais ao acesso a prédios 
públicos, devendo a Administração adotar providências que o viabilizem. 

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O processo foi remetido à 
Procuradoria-Geral de Justiça, para ciência, em 3 de dezembro de 2003, quarta-feira. O 
recurso extraordinário veio a ser interposto em 16 de dezembro de 2003 (folha 133 a 141), 
terça-feira, dentro do prazo legal. A peça encontra-se subscrita por Procurador de Justiça. 
Conheço.

O Juízo bem sintetizou o alcance da ação civil pública formalizada e a impugnação do Estado 
(folhas 72 e 73):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, promoveu ação civil pública contra GOVERNO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO em alteração e respeito ao direito das pessoas portadoras de 
deficiência por constatar que o prédio público pertencente ao réu, instalação da Escola Estadual 
Professor Vicente Teodoro de Souza localizado nesta cidade à rua Jorge Lima s/nº Jardim Maria 
Goretti contendo pavimento superior sem contar com rampa e banheiros adequados a deambulação 



[ 213 ] [ Sumário ]

e uso de alunos portadores de deficiência do aparelho locomotor, em afronta a preceitos legais 
que protegem tais deficientes, razão da presente para compelir o réu a adaptação necessária ao 
cumprimento dos direitos definidos na Constituição Federal, pena de responder por multa diária 
a ser fixada em 1/2 (meio) salário mínimo por dia de atraso à realizada (sic) da obra.

Citado, respondeu o requerido trazendo prejudicial de mérito em que sustenta ausência de 
pressupostos para o regular desenvolvimento do processo, consistente em não proporcionar 
direito a ampla defesa no inquérito civil, resultando nulidade insanável. 

No mérito pugna pela improcedência da ação por ter não aplicável a obrigação pretendida 
entendendo não autoaplicável a Lei 7.853/89, necessitar (sic) regulamentação e disposição acerca 
da obrigação de promover os acertos necessários ao atendimento do preceito Constitucional, à 
ausência de Lei Estadual, sob pena de afrontar a autonomia do Estado membro – Sustenta ainda 
que a norma em que se sustenta o pedido é de eficácia contida. Impropriedade de conferência 
ao Judiciário de matéria própria à administração, considerando a conveniência e oportunidade. 

Relata finalmente de esforço do réu em atender ao direito dos deficientes, construindo e adaptando 
prédios conforme recursos disponíveis e mais possuir outros estabelecimentos adequados ao uso 
dos portadores de deficiência, seja por possuir rampas e outros por serem de único pavimento e 
mais, não possuir o estabelecimento que ensejou a lide aluno portador de deficiência. 

Salta aos olhos a relevância deste julgamento. Faz-se em jogo o controle jurisdicional de 
políticas públicas, tema de importância ímpar para a concretização da Carta da República, 
ante o conteúdo dirigente que estampa. Segundo a jurisprudência do Supremo, são três os 
requisitos a viabilizar a incursão judicial nesse campo, a saber: a natureza constitucional da 
política pública reclamada, a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais e 
a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo 
justificativa razoável para tal comportamento. No caso, todos os pressupostos encontram-se 
presentes. Explico.

Colho da Constituição Federal que a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros 
e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de 
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência física – artigo 227, § 2º. Mais 
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do que isso, consoante dispõe o artigo 244, a lei versará a adaptação dos logradouros, dos 
edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente disponíveis, para 
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme preceituado no 
referido § 2º do artigo 227. 

A esse arcabouço, provido pelo constituinte originário, devem-se somar as disposições da 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o respectivo 
Protocolo Facultativo, promulgada por meio do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. 
A incorporação ao cenário normativo brasileiro ocorreu segundo o procedimento previsto 
no § 3º do artigo 5º da Carta Federal, com a estatura de emenda constitucional. Destaco o 
teor do artigo 9º:

(...)

1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar 
plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas 
para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas 
e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos 
ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão 
a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre 
outros, a: 

a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive 
escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho; 

A questão que se coloca é saber se, diante da inércia legislativa, há preceitos sem eficácia. A resposta 
é desenganadamente negativa. Ao remeter à lei a disciplina da matéria, a Carta da República não 
obstaculiza a atuação do Judiciário. Existem razões para assim concluir. A primeira delas está no 
rol dos fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil, surgindo o envolvimento da 
dignidade da pessoa humana e da busca de uma sociedade justa e solidária – artigos 1º, inciso 
III, e 3º, inciso I, do Diploma Maior. 
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A segunda a ser levada em conta diz respeito ao fato de as normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais terem aplicação imediata, sendo que os direitos e garantias expressos 
na Carta de 1988 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 – § 1º e 
§ 2º do artigo 5º.

Há uma terceira premissa. O acesso ao Judiciário para reclamar contra lesão ou ameaça de 
lesão a direito é cláusula pétrea. 

Assentada a natureza constitucional da política pública de acessibilidade, necessariamente a 
ser implementada pelos demais Poderes Públicos, decorre do conjunto normativo a existência 
do direito subjetivo público de adequação dos edifícios e áreas públicas visando possibilitar a 
livre locomoção de portadores de necessidades especiais. É ele qualificado, quando se trata de 
escola pública, cujo acesso surge primordial ao pleno desenvolvimento da pessoa, consoante 
proclama o artigo 205 da Carta Federal. O artigo 206, inciso I, dela constante assegura a 
igualdade de condições para a permanência na escola. Barreiras arquitetônicas que impeçam 
a locomoção de pessoas acarretam inobservância a regra constitucional, colocando cidadãos 
em desvantagem no tocante à coletividade.

A imposição quanto à acessibilidade aos prédios públicos é reforçada pelo direito à cidadania, 
ao qual têm jus os portadores de necessidades especiais. A noção de república pressupõe que a 
gestão pública seja efetuada por delegação e no interesse da sociedade e, nesta, aqueles estão 
integrados. Obstaculizar-lhes a entrada em hospitais, escolas, bibliotecas, museus, estádios, 
em suma, edifícios de uso público e áreas destinadas ao uso comum do povo, implica tratá-los 
como cidadãos de segunda classe, ferindo de morte o direito à igualdade e à cidadania.

Sob o ângulo normativo ordinário, a Lei federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, veio 
a garantir o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de 
necessidades especiais, com a efetiva integração social. Percebam o que dispõe:
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Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o 
pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, 
ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes 
da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da admi-
nistração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos 
assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo 
de outras, as seguintes medidas:

I – na área da educação:

e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, 
inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo;

O preceito é aplicável ao Estado de São Paulo, porquanto formalizado com fundamento no 
artigo 24, inciso XIV, da Carta Federal, ou seja, no âmbito da legislação concorrente, consi-
deradas as normas gerais – § 1º. De qualquer modo, a legislação local – Leis nº 5.500, de 31 
de dezembro de 1986, e nº 9.086, de 3 de março de 1995 – versa a obrigação de o Estado 
tomar providências para adequar projetos, edificações, instalações e mobiliário ao uso de 
pessoas portadoras de necessidades especiais.

Em deferência ao princípio da separação de Poderes, que funciona não apenas como uma 
técnica de contenção do arbítrio, consoante sustentou o Barão de Montesquieu na clássica 
obra O Espírito das Leis, mas também como instrumento de racionalização e eficiência no 
exercício das funções públicas, mostra-se indispensável reconhecer que a intervenção judicial 
em políticas públicas deve ser realizada pelo meio menos gravoso possível. Explico. Em regra, 
princípios constitucionais obrigam a Administração Pública a colocar em prática uma política 
pública abrangente que esteja voltada à concretização deles, sem, contudo, especificar qual 
é. Não se encontrando o Poder Judiciário aparelhado a tomar decisões quanto à eficácia 
das inúmeras políticas disponíveis para concretizá-los, há de reconhecer a prerrogativa 
do administrador em selecioná-las. Essa situação, contudo, revela-se diferente se estão 
em causa prestações relacionadas ao mínimo existencial ou obrigações que, por força dos 
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próprios enunciados adotados pela Constituição e leis aplicáveis, restringem as opções da 
Administração, exatamente o que ocorre na situação em análise, pelos motivos já veiculados.

A doutrina chama a atenção para o fato, muitas vezes despercebido, de ser despiciendo 
evocar princípios constitucionais – como separação de Poderes ou democracia – quando 
o direito à prestação positiva vem expressamente estampado na legislação ordinária. É a 
situação que Ingo Wolfgang Sarlet denominou “direitos derivados a prestações” (A eficácia 
dos direitos fundamentais, 2005, p. 302). Como afirmado, o direito buscado neste processo 
decorre diretamente dos princípios e regras constitucionais, o que é, até mesmo, requisito 
para o acesso ao Supremo na afunilada via do recurso extraordinário. Ainda que assim não 
fosse, há lei a dar respaldo à pretensão inicial.

Passo à última etapa do raciocínio desenvolvido: saber se existe justificativa razoável para 
a mora administrativa. Já adianto que a resposta é negativa. O recorrido – Estado de São 
Paulo –, em momento algum, apontou políticas públicas alternativas à satisfação do encargo 
constitucional. Arguiu, simplesmente, poder discricionário, o qual certamente não se estende a 
ponto de permitir ao administrador público escolher qual preceito da Lei Maior deseja observar. 

A simples ausência de portadores de necessidades especiais matriculados na escola estadual 
não consubstancia desculpa cabível. O quadro pode resultar da própria ausência de opções de 
acessibilidade. A lógica é circular: o Estado não as fornece, nenhum portador de necessidades 
especiais consegue frequentar o edifício público, logo, o Estado afirma que não tem o dever de 
criar formas de acesso porque não há matriculados. Descura do fato de que a escola pública 
não atende apenas aos estudantes nela matriculados, mas a toda a comunidade. Nesse 
ponto, merece transcrição trecho da peça de apelação subscrita pelo Promotor de Justiça 
Carlos Cezar Barbosa, que fez ver:

É inaceitável e até mesmo ingênuo, de outra parte, o argumento de que a escola, cujas posturas 
arquitetônicas são incompatíveis ao acesso de pessoas deficientes, não possui alunos que 
carecem de tais cuidados. Ora, a vertente ação colima garantir o acesso de pessoas deficientes 
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ao indigitado prédio público não somente no ano em curso, mas em qualquer tempo. E, não se 
trata apenas do aluno portador de deficiência, mas de qualquer pessoa deficiente que necessite 
ingressar no local (folha 89).

O pedido formalizado se mostrou específico, no que veio a envolver o prédio público da Escola 
Estadual Professor Vicente Teodoro de Souza, localizado na Rua Jorge Lima, sem número, 
Jardim Maria Goretti. É até mesmo incompreensível que a maior unidade da Federação não 
haja adotado providências para atender algo inerente à vida social, algo que não dependeria 
sequer, para ter-se como observado, de proteção constitucional. 

Provejo o recurso interposto, julgando procedente o pedido inicial, tornando, assim, prevalecente 
entendimento do autor do voto vencido na apelação, desembargador Roberto Bedaque.
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Relator: Ministro Marco Aurélio 
Requerente: Presidente da República 
Advogado: Advogado-Geral da União 
Interessado: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
Advogado: Maurício Gentil Monteiro 
Interessada: Themis – Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero
Interessado: Ipê – Instituto para a Promoção da Equidade 
Interessado: Instituto Antígona 
Advogada: Rúbia Abs da Cruz 
Interessado: Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM 
Advogado: Rodrigo da Cunha Pereira

EMENTA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – 
TRATAMENTO DIFERENCIADO. O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do 
tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, harmônica com a Constituição 
Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a 
cultura brasileira.

COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – JUIZADOS DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. O artigo 33 da Lei nº 11.340/06, no que revela 
a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não 
implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização 
judiciária. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI Nº 9.099/95 – 
AFASTAMENTO. O artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica 
contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do 
artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos 
que coíbam a violência no âmbito das relações familiares.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O conhecimento da ação declara-
tória reclama a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação dos preceitos 
em exame, apta a gerar insegurança jurídica e a afastar a presunção de legitimidade do ato 
normativo. Decorre o requisito da concepção prévia sobre a constitucionalidade dos atos 
editados pelo Congresso Nacional.

As decisões juntadas à folha 55 à 116, a versarem sobre a aplicação dos artigos 1º, 33 e 41 da 
Lei nº 11.340, de 2006, revelam o intenso debate judicial instaurado sobre a constituciona-
lidade dos preceitos mencionados. Nos pronunciamentos oriundos dos Tribunais de Justiça 
dos Estados de Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande 
do Sul, ora se declara implicar a Lei Maria da Penha ofensa aos princípios da igualdade 
e da proporcionalidade, ora se remete o julgamento das infrações penais praticadas com 
violência doméstica contra a mulher para os juizados especiais, ora se determina a aplicação 
dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099, de 1995, com base na suposta 
inconstitucionalidade da exceção criada pelo artigo 41 da norma. Em sentido contrário, foram 
anexados a decisão monocrática proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa no Habeas Corpus 
nº 92.538/SC, publicada em 2 de janeiro de 2007, e acórdãos do Superior Tribunal de Justiça 
e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a demonstrarem, nesse último caso, a existência de 
divergência jurisprudencial dentro do próprio tribunal mineiro.

Verificada a controvérsia judicial relevante acerca do tema, nos termos do artigo 14, inciso 
III, da Lei nº 9.868, de 1999, passo ao exame do mérito.

No julgamento do Habeas Corpus nº 106.212/MS, por mim relatado, acórdão publicado em 
13 de março de 2011, o Pleno a uma só voz assentou a constitucionalidade do artigo 41 da 
Lei Maria da Penha. Eis o que consignei:
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A família mereceu proteção especial da Constituição de 1988 – Capítulo VII do Título VIII – Da 
Ordem Social. A união estável entre o homem e a mulher é considerada como entidade fami-
liar – artigo 226, § 3º, da Carta. Ante esse contexto e a realidade notada, veio à balha a Lei 
nº 11.340/2006, cujo objetivo principal é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 
nos termos do § 8º do artigo 226 do Diploma Maior:

Art. 226. (...)

(...)

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

O artigo 7º da citada lei revela o que se entende como violência doméstica e familiar contra a 
mulher: não é só a violência física, mas também a psicológica, a social, a patrimonial e a moral. 
Deu-se concretude ao texto constitucional, com a finalidade de mitigar, porquanto se mostra 
impossível dissipar por completo, o que acontece Brasil afora.

O paciente foi condenado presente o artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 – prática de vias de fato. 
A Defensoria Pública da União insiste no afastamento do disposto no artigo 41 da Lei nº 11.340/06, 
afirmando o conflito com o texto constitucional. O móvel seria o tratamento diferenciado. Ocorre 
que este veio a ser sinalizado pela própria Carta Federal no que buscada a correção de rumos. Mais 
do que isso, conforme o artigo 98, inciso I, do Diploma Maior, a definição de infração penal de 
menor potencial ofensivo, submetendo-a ao julgamento dos juizados especiais, depende de opção 
político-normativa dos representantes do povo – os Deputados Federais – e dos representantes 
dos Estados – os Senadores da República. No caso, ante até mesmo o trato especial da matéria, 
afastou-se, mediante o artigo 41 da denominada Lei Maria da Penha, a aplicabilidade da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, aos delitos – gênero – praticados com violência doméstica e 
familiar contra a mulher. Eis o teor do preceito: “Aos crimes praticados com violência doméstica 
e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, 
de 26 de setembro de 1995”.

Dirão que o dispositivo contém referência a crime e não a contravenção penal, não alcançando as 
vias de fato. Fujam à interpretação verbal, à interpretação gramatical, que, realmente, seduzindo, 
porquanto viabiliza a conclusão sobre o preceito legal em aligeirado olhar, não consubstancia 
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método seguro de hermenêutica. Presente a busca do objetivo da norma, tem-se que o preceito 
afasta de forma categórica a Lei nº 9.099/95 no que, em processo-crime – e inexiste pro-
cesso-contravenção –, haja quadro a revelar a violência doméstica e familiar. Evidentemente, 
esta fica configurada no que, valendo-se o homem da supremacia de força possuída em relação 
à mulher, chega às vias de fato, atingindo-a na intangibilidade física, que o contexto normativo 
pátrio visa proteger.

Tenho como de alcance linear e constitucional o disposto no artigo 41 da Lei nº 11.340/2006, 
que, alfim, se coaduna com a máxima de Ruy Barbosa de que a regra da igualdade não consiste 
senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam (...) Tratar 
com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não 
igualdade real. O enfoque atende à ordem jurídico-constitucional, à procura do avanço cultural, 
ao necessário combate às vergonhosas estatísticas do desprezo às famílias considerada a célula 
básica que é a mulher.

Bem andaram o Juízo, o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça, estes dois últimos 
ao manterem o quadro decisório formalizado, que resultou na aplicação da pena de quinze dias 
de prisão simples substituída por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à 
comunidade, aliás mera advertência a inibir a reiteração de prática das mais condenáveis.

Indefiro a ordem, declarando a constitucionalidade do artigo 41 da Lei nº 11.340/06, cuja 
importância para a preservação dos interesses maiores da sociedade equipara-se, se é que não 
suplanta, à dos avanços ocorridos com o Código Nacional de Trânsito, o Código de Defesa do 
Consumidor e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Como deixa antever a transcrição, há também de se expungir qualquer dúvida quanto à 
constitucionalidade do artigo 1º da Lei Maria da Penha, no que este, em caráter introdutório, 
expõe os objetivos e fundamentos do ato normativo. Ao criar mecanismos específicos para 
coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher e estabelecer medidas especiais de 
proteção, assistência e punição, tomando como base o gênero da vítima, utiliza-se o legislador 
de meio adequado e necessário visando fomentar o fim traçado pelo artigo 226, § 8º, da 
Carta Federal.
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Para frear a violência doméstica, não se revela desproporcional ou ilegítimo o uso do sexo 
como critério de diferenciação. A mulher é eminentemente vulnerável quando se trata de 
constrangimentos físicos, morais e psicológicos sofridos em âmbito privado. Não há dúvida 
sobre o histórico de discriminação e sujeição por ela enfrentado na esfera afetiva. As agressões 
sofridas são significativamente maiores do que as que acontecem contra homens em situação 
similar. Além disso, mesmo quando homens, eventualmente, sofrem violência doméstica, a 
prática não decorre de fatores culturais e sociais e da usual diferença de força física entre 
os gêneros.

Na seara internacional, a Lei Maria da Penha está em harmonia com a obrigação, assu-
mida pelo Estado brasileiro, de incorporar, na legislação interna, as normas penais, civis e 
administrativas necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, tal 
como previsto no artigo 7º, item “c”, da Convenção de Belém do Pará e em outros tratados 
internacionais ratificados pelo país.

Sob a óptica constitucional, a norma também é corolário da incidência do princípio da 
proibição de proteção insuficiente dos direitos fundamentais, na medida em que ao Estado 
compete a adoção dos meios imprescindíveis à efetiva concretização de preceitos contidos 
na Carta da República. A abstenção do Estado na promoção da igualdade de gêneros e a 
omissão no cumprimento, em maior ou menor extensão, de finalidade imposta pelo Diploma 
Maior implicam situação da maior gravidade político-jurídica, pois deixou claro o constituinte 
originário que, mediante inércia, pode o Estado brasileiro também contrariar o Diploma Maior.

A Lei Maria da Penha retirou da invisibilidade e do silêncio a vítima de hostilidades ocorridas 
na privacidade do lar e representou movimento legislativo claro no sentido de assegurar às 
mulheres agredidas o acesso efetivo à reparação, à proteção e à Justiça. A norma mitiga 
realidade de discriminação social e cultural que, enquanto existente no país, legitima a adoção 
de legislação compensatória a promover a igualdade material, sem restringir, de maneira 
desarrazoada, o direito das pessoas pertencentes ao gênero masculino. A dimensão objetiva 
dos direitos fundamentais, vale ressaltar, reclama providências na salvaguarda dos bens 
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protegidos pela Lei Maior, quer materiais, quer jurídicos, sendo importante lembrar a proteção 
especial que merecem a família e todos os seus integrantes.

Nessa linha, o mesmo legislador já editou microssistemas próprios, em ocasiões anteriores, 
a fim de conferir tratamento distinto e proteção especial a outros sujeitos de direito em 
situação de hipossuficiência, como se depreende da aprovação pelo Congresso Nacional dos 
Estatutos do Idoso e da Criança e do Adolescente.

Mostra-se também constitucional o preceito previsto no artigo 33 da Lei em exame, segundo 
o qual, “enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar 
as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas 
as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente”.

Não há ofensa aos artigos 96, inciso I, alínea “a”, e 125, § 1º, da Carta da República, mediante 
os quais se confere aos estados a competência para disciplinar a organização judiciária local. 
A Lei Maria da Penha não implicou a obrigação, mas a faculdade de criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A cabeça do respectivo artigo 14 prevê que 
os citados juizados “poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e 
pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática 
de violência doméstica e familiar contra a mulher”. De igual maneira, o artigo 29 dispõe que 
os juizados eventualmente instituídos “poderão contar com uma equipe de atendimento 
multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, 
jurídica e de saúde”.

Não se trata de fato inédito no ordenamento jurídico pátrio a elaboração de sugestão, 
mediante lei federal, para criação de órgãos jurisdicionais especializados em âmbito estadual. 
Já o fez o legislador, no artigo 145 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao versar que 
“os estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e 
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da juventude (...)” e, no artigo 70 do Estatuto do Idoso, ao encerrar a possibilidade de criação 
“de varas especializadas e exclusivas do idoso”.

Nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição da República, incumbe privativamente à 
União a disciplina do direito processual, sendo o tema “competência” notadamente afeto à 
matéria. A atribuição dos Estados atinente à respectiva organização judiciária não afasta a 
prerrogativa da União de estabelecer regras sobre processo e, em consequência, editar normas 
que acabam por influenciar a atuação dos órgãos jurisdicionais locais.

Assim, observa-se a existência das normas gerais relativas à competência nos próprios Códigos 
de Processo Civil e Penal e na Lei nº 9.099, de 1995, na qual são especificadas as atribuições 
dos juizados especiais cíveis e criminais. Importa mencionar, mais, a Lei de Falências. Segundo 
esse diploma, cabe ao juiz criminal do lugar onde decretada a falência a exclusividade para 
julgar os crimes nela previstos. O artigo 9º da Lei nº 9.278, de 1996, revela que “toda matéria 
relativa à união estável é de competência do juízo da Vara de Família”.

Por meio do artigo 33 da Lei Maria da Penha, não se criam varas judiciais, não se definem limites 
de comarcas e não se estabelece o número de magistrados a serem alocados aos Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar, temas evidentemente concernentes às peculiaridades e 
às circunstâncias locais. No preceito, apenas se faculta a criação desses juizados e se atribui 
ao juízo da vara criminal a competência cumulativa das ações cíveis e criminais envolvendo 
violência doméstica contra a mulher, ante a necessidade de conferir tratamento uniforme, 
especializado e célere, em todo território nacional, às causas sobre a matéria. O tema é, 
inevitavelmente, de caráter nacional, ante os tratados de direitos humanos ratificados pelo 
Brasil e a ordem objetiva de valores instituída pela Carta da República. 

Ante o quadro, julgo procedente o pedido formulado para declarar a constitucionalidade dos 
artigos 1º, 33 e 41 da Lei nº 11.340, de 2006.
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19 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.424 – DISTRITO 
FEDERAL

Ação penal pública incondicionada e Lei Maria da Penha. [ADI 4.424/DF, Rel. 
Min. Marco Aurélio, DJE de 1º-8-2014.]

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6393143
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Relator: Ministro Marco Aurélio 
Requerente: Procurador-Geral da República 
Interessado: Presidente da República 
Advogado: Advogado-Geral da União 
Interessado: Congresso Nacional

EMENTA: AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – 
NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra 
a mulher é pública incondicionada – Considerações.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – 

DO DESCABIMENTO DA AÇÃO

O Senado da República sustenta a impropriedade da ação. Parte da premissa segundo a qual 
a Constituição Federal não versa a natureza da ação penal – se pública incondicionada ou 
pública subordinada à representação da vítima. Sob tal ângulo, haveria, então, a denominada 
violência reflexa no que a disciplina do tema está em normas infraconstitucionais. 

A visão amesquinha o processo objetivo e, mais do que isso, mitiga a Carta da República. Esta 
é dotada de princípios explícitos e implícitos. O que se coloca sob a apreciação do Supremo, 
guarda-mor da Constituição Federal, é saber se a previsão normativa a submeter o crime de 
lesão corporal leve praticado contra a mulher, em ambiente doméstico, enseja tratamento 
igualitário, presentes lesões causadas em geral, tendo-se como necessária a representação.
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Evoca-se o princípio explícito da dignidade humana. Evoca-se a norma expressa no § 8º do 
artigo 226 da Carta de 1988, a encerrar que cumpre ao Estado criar mecanismos para coibir 
a violência no âmbito das relações mantidas pelos integrantes da unidade familiar.

O questionamento é de índole maior e possui repercussão ímpar. A ordem jurídica comum, a 
condicionar a ação penal à representação da vítima no caso de lesões corporais leves praticadas 
contra a mulher no âmbito doméstico mostra-se harmônica com a cláusula final do citado 
§ 8º? Em síntese, há mecanismos capazes de inibir e coibir a violência no âmbito das relações 
em família no que se submete à vontade da vítima a atuação estatal, a atuação do Ministério 
Público? Tenho como improcedente a preliminar suscitada, reiterada pelo tutor da lei, pelo 
Advogado-Geral da União, ao sustentar o óbice ao exame do pedido ante a necessidade de 
sopesar leis federais – a que retrata o Código Penal e a de nº 9.099/95. 

Reafirmo o que sempre assentei no Plenário quanto à envergadura maior do processo objetivo. 
A visão exigida do Supremo é única, ou seja, aberta à admissibilidade quando se discute 
situação jurídica de grande importância para o bem-estar social, para o bem-estar dos 
cidadãos, presente alegado conflito entre o diploma legal ordinário e a Constituição Federal.

Afasto a procedência da preliminar. Deve-se adentrar a matéria de fundo, elucidando-se vez 
por todas, como é do interesse da sociedade, a controvérsia que existe, até mesmo, no âmbito 
da doutrina, o que se dirá em termos de jurisprudência. 

NO MÉRITO

Eis um caso a exigir que se parta do princípio da realidade, do que ocorre no dia a dia quanto 
à violência doméstica, mais precisamente a violência praticada contra a mulher. Os dados 
estatísticos são alarmantes. Na maioria dos casos em que perpetrada lesão corporal de 
natureza leve, a mulher, agredida, a um só tempo, física e moralmente, acaba, talvez ante 
óptica assentada na esperança, por afastar a representação formalizada, isso quando munida 
de coragem a implementá-la.
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Conforme ressaltado na inicial, confeccionada com o desejável esmero, dados estatísticos 
demonstram que o percentual maior é de renúncia à representação, quer deixando-se de ter 
a iniciativa, quer afastando-a do cenário jurídico. Stela Cavalcanti, em “Violência Doméstica – 
Análise da Lei Maria da Penha”, aponta que o índice de renúncia chega a alcançar 90% dos 
casos. Iniludivelmente, isso se deve não ao exercício da manifestação livre e espontânea 
da vítima, mas ao fato de vislumbrar uma possibilidade de evolução do agente, quando, na 
verdade, o que acontece é a reiteração de procedimento e, pior, de forma mais agressiva ainda 
em razão da perda dos freios inibitórios e da visão míope de que, tendo havido o recuo na 
agressão pretérita, o mesmo ocorrerá na subsequente. Os dados estatísticos são assombrosos 
relativamente à progressão nesse campo, vindo a desaguar, inclusive, em prática que provoque 
a morte da vítima.

Sob o ponto de vista feminino, a ameaça e as agressões físicas não vêm, na maioria dos 
casos, de fora. Estão em casa, não na rua. Consubstanciam evento decorrente de dinâmicas 
privadas, o que, evidentemente, não reduz a gravidade do problema, mas a aprofunda, no que 
acirra a situação de invisibilidade social. Na maior parte dos assassinatos de mulheres, o ato 
é praticado por homens com quem elas mantiveram ou mantêm relacionamentos amorosos.

Compõe o contexto revelador da dignidade humana o livre agir, a definição das consequências 
de certo ato. Essa premissa consubstancia a regra, mas, para confirmá-la, existe a exceção. 
Por isso mesmo, no âmbito penal, atua o Ministério Público, na maioria dos casos, sem que 
se tenha como imprescindível representação, bastando a notícia do crime. 

No tocante à violência doméstica, há de considerar-se a necessidade da intervenção estatal. 
Conforme mencionado na peça primeira desta ação, no Informe nº 54/2001, da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, em análise 
sintomática da denúncia formalizada por Maria da Penha Maia Fernandes, assentou-se que o 
Brasil violara os direitos às garantias judiciais e à proteção judicial da peticionária, considerada 
violência que se apontou como a encerrar padrão discriminatório, tolerando-se a ocorrência 
no meio doméstico. Então, recomendou-se que prosseguisse o processo de reformas visando 
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evitar a tolerância estatal e o tratamento discriminatório relativo à violência doméstica contra 
as mulheres. Foi justamente essa condenação de insuplantável teor moral que levou o País 
a editar a denominada Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006 –, que, no artigo 1º, trouxe 
à balha o seguinte:

Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 
nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela 
República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação 
de violência doméstica e familiar.

Antes dessa lei, chegou-se a disciplina específica mediante a introdução, no artigo 129 do 
Código Penal, a encerrar o crime de lesão corporal, dos parágrafos 9º, 10 e 11, criando-se 
causas de aumento da pena sob o subtítulo “Violência Doméstica”. Eis os preceitos inseridos:

(...)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, 
ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações 
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 
9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).

§ 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido 
contra pessoa portadora de deficiência. 

(...)
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O § 1º do citado artigo versa consequências da lesão, tais como incapacidade para as ocupações 
habituais por mais de trinta dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido 
ou função e aceleração de parto. Para tanto, há a previsão de reclusão de um a cinco anos.

O § 3º engloba não só certa consequência, como também a postura do agente, ao dispor:

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem 
assumiu o risco de produzi-lo: Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

No caso presente, não bastasse a situação de notória desigualdade considerada a mulher, 
aspecto suficiente a legitimar o necessário tratamento normativo desigual, tem-se como 
base para assim se proceder a dignidade da pessoa humana – artigo 1º, inciso III –, o direito 
fundamental de igualdade – artigo 5º, inciso I – e a previsão pedagógica segundo a qual a lei 
punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais – artigo 5º, 
inciso XLI. 

A legislação ordinária protetiva está em fina sintonia com a Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Violência contra a Mulher, no que revela a exigência de os Estados adotarem 
medidas especiais destinadas a acelerar o processo de construção de um ambiente onde haja 
real igualdade entre os gêneros. Há também de se ressaltar a harmonia dos preceitos com 
a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – a 
Convenção de Belém do Pará –, no que mostra ser a violência contra a mulher uma ofensa 
aos direitos humanos e a consequência de relações de poder historicamente desiguais entre 
os sexos. Nas palavras de Leda Maria Hermann, em Maria da Penha: lei com nome de mulher:

Reconhecer a condição hipossuficiente da mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar 
não implica invalidar sua capacidade de reger a própria vida e administrar os próprios conflitos. 
Trata-se de garantir a intervenção estatal positiva, voltada à sua proteção e não à sua tutela.
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Sob o ângulo constitucional explícito, tem-se como dever do Estado assegurar a assistência 
à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 
violência no âmbito de suas relações. Não se coaduna com a razoabilidade, não se coaduna 
com a proporcionalidade, deixar a atuação estatal a critério da vítima, a critério da mulher, 
cuja espontânea manifestação de vontade é cerceada por diversos fatores da convivência 
no lar, inclusive a violência a provocar o receio, o temor, o medo de represálias. Esvazia-se a 
proteção, com flagrante contrariedade ao que previsto na Constituição Federal, especialmente 
no § 8º do respectivo artigo 226, no que admitido que, verificada a agressão com lesão 
corporal leve, possa a mulher, depois de acionada a autoridade policial, atitude que quase 
sempre provoca retaliação do agente autor do crime, vir a recuar e a retratar-se em audiência 
especificamente designada com tal finalidade, fazendo-o – e ao menos se previu de forma 
limitada a oportunidade – antes do recebimento da denúncia, condicionando-se, segundo o 
preceito do artigo 16 da Lei em comento, o ato à audição do Ministério Público. 

Deixar a cargo da mulher autora da representação a decisão sobre o início da persecução 
penal significa desconsiderar o temor, a pressão psicológica e econômica, as ameaças sofridas, 
bem como a assimetria de poder decorrente de relações histórico-culturais, tudo a contribuir 
para a diminuição de sua proteção e a prorrogação da situação de violência, discriminação 
e ofensa à dignidade humana. Implica relevar os graves impactos emocionais impostos pela 
violência de gênero à vítima, o que a impede de romper com o estado de submissão. 

Entender que se mostra possível o recuo, iniludivelmente carente de espontaneidade, é 
potencializar a forma em detrimento do conteúdo. Vejam que, recebida a denúncia, já não 
pode haver a retratação. Segundo o dispositivo ao qual se pretende conferir interpretação 
conforme à Carta da República, ocorrida a retratação antes do recebimento da denúncia, 
embora exaurido o ato agressivo, a resultar em lesões, é possível dar-se o dito pelo não dito 
e, com grande possibilidade, aguardar, no futuro, agressão maior, quadro mais condenável. 

Descabe interpretar a Lei Maria da Penha de forma dissociada do Diploma Maior e dos 
tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, sendo estes últimos normas de caráter 
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supralegal também aptas a nortear a interpretação da legislação ordinária. Não se pode olvidar, 
na atualidade, uma consciência constitucional sobre a diferença e sobre a especificação dos 
sujeitos de direito, o que traz legitimação às discriminações positivas voltadas a atender as 
peculiaridades de grupos menos favorecidos e a compensar desigualdades de fato, decorrentes 
da cristalização cultural do preconceito. Alfim, é vedado aplicar a norma de forma a revestir 
a “surra doméstica” de aparências de legalidade ou de tolerância – “A Lei Maria da Penha”, 
Eliana Calmon, Revista Justiça & Cidadania, 10 ed., junho de 2009.

Procede às inteiras o pedido formulado pelo Procurador-Geral da República, buscando-se o 
empréstimo de concretude maior à Constituição Federal. Deve-se dar interpretação conforme 
à Carta da República aos artigos 12, inciso I, 16 e 41 da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da 
Penha – no sentido de não se aplicar a Lei nº 9.099/95 aos crimes glosados pela Lei ora 
discutida, assentando-se que, em se tratando de lesões corporais, mesmo que consideradas 
de natureza leve, praticadas contra a mulher em âmbito doméstico, atua-se mediante ação 
penal pública incondicionada. Vale frisar que permanece a necessidade de representação para 
crimes versados em leis diversas da Lei nº 9.099/95, tais como o de ameaça e os cometidos 
contra os costumes. Aliás, o Plenário, ao indeferir ordem no Habeas Corpus nº 106.212/
MS, por mim relatado, placitou o afastamento da Lei nº 9.099/95 pelo artigo 41 da Lei nº 
11.340/2006, quando assentou:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – ALCANCE. O preceito do artigo 41 
da Lei nº 11.340/06 alcança toda e qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo quando 
consubstancia contravenção penal, como é a relativa a vias de fato. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – 
ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – AFASTAMENTO DA LEI Nº 9.099/95 – CONSTITUCIONALIDADE. 
Ante a opção político-normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção versada no artigo 
226, § 8º, ambos da Constituição Federal, surge harmônico com esta última o afastamento 
peremptório da Lei nº 9.099/95 – mediante o artigo 41 da Lei nº11.340/06 – no processo-crime 
a revelar violência contra a mulher.
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Representa a Lei Maria da Penha elevada expressão da busca das mulheres brasileiras por 
igual consideração e respeito. Protege a dignidade da mulher, nos múltiplos aspectos, não 
somente como um atributo inato, mas como fruto da construção realmente livre da própria 
personalidade. Contribui com passos largos no contínuo caminhar destinado a assegurar 
condições mínimas para o amplo desenvolvimento da identidade do gênero feminino. 

Consigno, mais uma vez, que o Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus nº 106.212/MS, 
declarou a constitucionalidade do artigo 41 da Lei nº 11.340/06 no que afasta a aplicação 
da nº Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995 – Lei dos Juizados Especiais –, relativamente aos 
crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente 
da pena prevista para o tipo. E, no tocante aos crimes de lesão leve e de lesão culposa, a 
natureza condicionada da ação penal foi introduzida pelo artigo 88 da Lei nº 9.099/95. Logo, 
a declaração, como já ocorreu, da constitucionalidade do artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a 
estampar a não incidência da citada lei, afasta a previsão de que a ação relativa ao crime do 
artigo 129 do Código Penal é pública condicionada, mas, já agora em processo objetivo – cuja 
decisão irradia-se extramuros processuais –, para expungir quaisquer dúvidas, resta emprestar 
interpretação conforme à Carta da República aos artigos 12, inciso I, e 16 da Lei nº  1.340/2006, 
para assentar a natureza incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal, 
pouco importando a extensão dessa última. É como voto na espécie. 
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20 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809 – RIO GRANDE DO SUL 

Ação rescisória versus uniformização de jurisprudência. [RE 590.809/RS, Rel. 
Min. Marco Aurélio, DJE de 24-11-2014, RG, Tema 136.]

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7303880
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Relator: Ministro Marco Aurélio
Recorrente: Metabel Indústria Metalúrgica Ltda.
Advogados: Ives Gandra da Silva Martins e outro (a/s)
Recorrida: União
Procurador: Procurador-Geral da Fazenda Nacional

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito 
possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar 
a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.

AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da 
Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle 
concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, 
mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com 
a revelada na decisão rescindenda.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na interposição deste recurso, 
atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por profissional da advocacia 
regularmente habilitado, foi protocolada no prazo legal. Conheço. 

Não pode haver dúvida de estar o acórdão rescindendo em conflito com o entendimento 
atual do Supremo a respeito da questão de fundo, o que não implica, necessariamente, a 
procedência do pedido rescisório. 

A decisão rescindenda versa o direito de o contribuinte creditar-se de valor a título de Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI em decorrência da aquisição de insumos isentos, não tributados ou 
sujeitos à alíquota zero. No ano de 2007, nos Recursos Extraordinários nº 353.657/PR, de minha 
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relatoria, e nº 370.682/SC, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão redigido pelo ministro Gilmar 
Mendes, envolvida discussão relativa a insumos e matérias-primas não tributados e sujeitos à 
alíquota zero, o Supremo assentou inexistir direito ao crédito. Com base nesses precedentes, na 
origem, o pedido da União foi julgado procedente. Consignou-se a impropriedade do Verbete 
nº 343 da Súmula do Supremo, a afastar a incidência do inciso V do artigo 485 do Código de 
Processo Civil.

No extraordinário, argui-se a transgressão aos princípios da segurança jurídica e da estabi-
lidade das relações sociais. Alega-se a harmonia da decisão rescindenda com a orientação 
jurisprudencial predominante à época.

Ante tais balizas, revelam-se dois os pontos a merecerem elucidação, de forma sucessiva, 
neste recurso: a) se deve ser observado, presente a circunstância de estar em jogo matéria 
constitucional, o Verbete nº 343 da Súmula do Supremo; b) mostrando-se positiva a resposta, 
se o tema era de interpretação controvertida neste Tribunal quando da formalização do 
acórdão rescindendo, a justificar a declaração de improcedência do pedido rescisório por 
afronta a literal disposição normativa.

Quanto ao primeiro aspecto, sou favorável à observância, em tese, do referido verbete.

Não comungo da opinião, linear, consoante a qual, cuidando-se de matéria constitucional, 
deva ser afastada, aprioristicamente, a pertinência do Verbete nº 343. Votei nesse sentido nas 
Ações Rescisórias nº 1.409/SC e nº 1.578/PR, da relatoria da ministra Ellen Gracie, versada a 
majoração de alíquotas da contribuição ao Finsocial. Na ocasião, ressaltando que os pronun-
ciamentos das Turmas eram no mesmo sentido das decisões rescindendas, tendo o Pleno 
definido a controvérsia, com envergadura maior, em momento apenas posterior à formação 
da coisa julgada, não acolhi os pleitos formulados com base em violência à literalidade de lei. 
Não me impressionou o fato de estar envolvida interpretação constitucional. Mantenho-me 
fiel à posição então assumida.
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A rescisória deve ser reservada a situações excepcionalíssimas, ante a natureza de cláusula 
pétrea conferida pelo constituinte ao instituto da coisa julgada. Disso decorre a necessária 
interpretação e aplicação estrita dos casos previstos no artigo 485 do Código de Processo 
Civil, incluído o constante do inciso V, abordado neste processo. Diante da razão de ser do 
verbete, não se trata de defender o afastamento da medida instrumental – a rescisória – 
presente qualquer grau de divergência jurisprudencial, mas de prestigiar a coisa julgada se, 
quando formada, o teor da solução do litígio dividia a interpretação dos Tribunais pátrios ou, 
com maior razão, se contava com óptica do próprio Supremo favorável à tese adotada. Assim 
deve ser, indiferentemente, quanto a ato legal ou constitucional, porque, em ambos, existe 
distinção ontológica entre texto normativo e norma jurídica. Esta é a lição do professor Luiz 
Guilherme Marinoni:

Imaginar que a ação rescisória pode servir para unificar o entendimento sobre a Constituição é 
desconsiderar a coisa julgada. Se é certo que o Supremo Tribunal Federal deve zelar pela unifor-
midade na interpretação da Constituição, isso obviamente não quer dizer que ele possa impor a 
desconsideração dos julgados que já produziram coisa julgada material. Aliás, se a interpretação do 
Supremo Tribunal Federal pudesse implicar na desconsideração da coisa julgada – como pensam 
aqueles que não admitem a aplicação da Súmula 343 nesse caso –, o mesmo deveria acontecer 
quando a interpretação da lei federal se consolidasse no Superior Tribunal de Justiça. (MARINONI, 
Luiz Guilherme. Processo de Conhecimento. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 657).

A observância do verbete se mostra ainda mais imperiosa, na situação concreta, se considerada 
a natureza do pronunciamento do Supremo tomado como “novo paradigma”.

Na origem, o acórdão foi rescindido para conformá-lo à decisão deste Tribunal no sentido 
de o alcance do princípio da não cumulatividade não autorizar o lançamento de créditos 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI em decorrência da aquisição de insumos 
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Vê-se não se tratar de referência a ato por 
meio do qual o Supremo assentou, com eficácia maior, a inconstitucionalidade de norma. 
Estivesse envolvida declaração da espécie, poderia até cogitar, com muitas reservas, do 
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afastamento do verbete em favor do manejo da rescisória apenas para evitar a vinda à balha 
indiscriminada de decisão judicial, transitada em julgado, fundada em norma proclamada 
inconstitucional, nula de pleno direito. Mas não é este o caso ora examinado. Pretende-se, 
na realidade, utilizar a ação rescisória como mecanismo de uniformização da interpretação 
da Carta, particularmente, do princípio constitucional da não cumulatividade no tocante 
ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, olvidando-se a garantia constitucional da 
coisa julgada material.

Como afirmado pela mestre Ada Pellegrini Grinover, eventual afastamento do Verbete nº 343, 
por envolvimento de matéria constitucional, não pode ter razão genérica, e sim específica para 
as situações em que, no ato rescindendo, determinada lei foi proclamada constitucional, vindo, 
posteriormente, o Supremo a concluir pela inconstitucionalidade, com efeitos abrangentes, 
a repercutirem fora das balizas subjetivas do processo. Para a processualista, em caso 
contrário, como na espécie, “posterior declaração incidental de constitucionalidade nada 
nulifica, não se caracterizando a categoria da inexistência”, pelo que devem ficar a salvo da 
rescisória decisões, tomadas em dissídio jurisprudencial, em sentido oposto à nova posição 
do Supremo (GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação Rescisória e Divergência de Interpretação em 
Matéria Constitucional. Revista de Processo nº 87, São Paulo: RT, 1997, p. 37/47).

Não posso admitir, sob pena de desprezo à garantia constitucional da coisa julgada, a recusa 
apriorística do mencionado verbete, como se a rescisória pudesse “conformar” os pronun-
ciamentos dos tribunais brasileiros com a jurisprudência de último momento do Supremo, 
mesmo considerada a interpretação da norma constitucional. Neste processo, ainda mais não 
sendo o novo paradigma ato declaratório de inconstitucionalidade, assento a possibilidade 
de observar o Verbete nº 343 da Súmula se satisfeitos os pressupostos próprios.

Quanto a estes – os pressupostos –, entendo-os preenchidos.

No julgado rescindendo, de 2 de março de 2004, foi assegurado à recorrente o direito de 
apropriar-se de créditos presumidos de IPI alusivos a insumos e matérias-primas adquiridos sob 
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o regime de isenção, de alíquota zero e não tributado. Trata-se, portanto, de reconhecimento 
do direito pleiteado em relação às três hipóteses distintas de desoneração fiscal. Desse modo, 
é necessário realizar um corte investigatório consideradas as situações descritas, identificando 
como o Supremo decidia o tema no tocante a cada um dos fenômenos discutidos: isenção, 
alíquota zero e não tributado.

O Pleno enfrentou a questão no Recurso Extraordinário nº 212.484/RS, em 5 de março de 
1998, envolvidos insumos e matérias-primas adquiridos exclusivamente sob o regime de 
isenção. Assentou o direito ao crédito, apontando a ausência de afronta ao artigo 153, § 3º, 
inciso II, da Carta Federal. O acórdão, redigido pelo ministro Nelson Jobim, transitou em julgado 
em 10 de dezembro do mesmo ano, passando a servir de precedente seguro – assim deve ser 
tomado pronunciamento do Supremo – para as decisões dos demais tribunais do país. Daí 
se poder afirmar, relativamente ao instituto da isenção, que existia, à época, entendimento 
sólido do Supremo, revelado pelo Plenário, no mesmo sentido do ato rescindendo.

Quanto aos insumos sujeitos à alíquota zero e não tributados, o debate ocorreu nos Recursos 
Extraordinários nº 350.446/PR, nº 353.668/PR e nº 357.277/RS, relator ministro Nelson 
Jobim, apreciados em 18 de dezembro de 2002. O Tribunal de origem havia reconhecido o 
crédito para insumos tanto isentos como sujeitos à alíquota zero e não tributados. A União, 
recorrente, aduziu que o tratamento dado à isenção não alcançaria os demais casos, não sendo 
possível, na situação concreta, observar o precedente do aludido Recurso Extraordinário nº 
212.484/RS. Vê-se que o ente federativo acatou a óptica do Supremo no tocante à isenção, 
mantendo a insurgência apenas em relação à alíquota zero e à não tributação. O Pleno, na 
linha desenvolvida pelo relator, não admitiu diferenciar os institutos para o fim de fruição dos 
créditos, consignando linearmente o direito da então recorrida. 

Essas decisões não transitaram em julgado, tendo a União interposto embargos de declara-
ção. Tal circunstância, todavia, considerada a excepcionalidade do caráter modificativo dos 
declaratórios, não retirou a força persuasiva dos pronunciamentos. A embargante insistiu 
nas diferenças entre isenção e os regimes de não tributação e alíquota zero, inclusive quanto 
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à dificuldade, nesses últimos casos, de definir a forma de apuração dos ditos “créditos 
presumidos”, sem arguir omissões, contradições e obscuridades. Por isso, os recursos foram 
desprovidos. Os segundos declaratórios também não mereceram acolhimento, mesmo em 
momento posterior à mudança da jurisprudência do Tribunal sobre a questão de fundo. Em 
outras palavras, apesar da inexistência de desfecho imediato desses processos, o Supremo 
sinalizou com cores fortes a uniformização do entendimento atinente às três hipóteses de 
desoneração: assentou o direito ao crédito não apenas no caso de aquisição de insumos 
isentos, mas também de não tributados e sujeitos à alíquota zero.

Conforme fiz ver anteriormente, apenas em 25 de junho de 2007, nos já mencionados Recursos 
Extraordinários nº 353.657/PR e nº 370.682/SC, presente julgamento relativo a insumos e 
matérias-primas não tributados e sujeitos à alíquota zero, o Tribunal reviu a posição adotada 
e passou a proclamar a ausência do direito. Consoante revelado nos votos vencedores, a tese 
firmada alcança, inclusive, os casos de isenção, no tocante aos quais o crédito também se 
tornou indevido. Portanto, a mudança ocorreu somente cinco anos depois das últimas decisões 
do Supremo favoráveis aos contribuintes. 

Nesses recursos apreciados em 2007, o ministro Ricardo Lewandowski suscitou questão de 
ordem no sentido de modular os efeitos do pronunciamento, cogitando da eficácia ex nunc da 
nova interpretação ante a alteração da jurisprudência que prevalecera naquele precedente de 
1998. Sua Excelência sustentou que, “em homenagem não apenas ao princípio da segurança 
jurídica, mas também aos postulados da lealdade, da boa-fé e da confiança legítima, sobre 
os quais se assenta o próprio Estado Democrático de Direito”, os efeitos prospectivos se 
impunham. Os demais Ministros refutaram a proposta. Explicitaram que, apenas na declaração 
de inconstitucionalidade, a modulação se faz possível e que, em razão da ausência de posição 
consolidada do Tribunal, inexistia base de confiança suficiente para tanto. Votei contra a 
modulação porque não a admito em situação alguma. 

A falta de decisões plenárias transitadas em julgado, alusivas ao direito de crédito quanto 
a insumos não tributados e sujeitos à alíquota zero – havia, tão somente, para isenção –, 
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realmente, inviabilizava a plena modulação nesses específicos casos – isso, claro, para os que 
concordam com a modulação. Contudo, desses mesmos fatos não se podem extrair quaisquer 
consequências negativas à observância do Verbete nº 343 da Súmula do próprio Supremo, 
ante a particularíssima importância de se proteger o instituto da coisa julgada.

Os novos precedentes implicaram, sem dúvida, superação do entendimento sufragado ante-
riormente, de modo a impor-se a observância do Verbete nº 343 da Súmula. Há a necessidade 
de distinguir as circunstâncias relativas à modulação e à tutela da coisa julgada, identificando 
os pressupostos de cabimento do verbete quando são efetivamente satisfeitos consideradas 
as particularidades, já descritas, dos litígios quanto aos insumos e matérias-primas isentos, 
não tributados e sujeitos à alíquota zero.

A verdade é que, diante do quadro decisório revelado até então, o acórdão rescindendo não 
pode ser visto como a violar a lei, mas como a resultar da interpretação possível segundo 
manifestações do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal. 

Na situação concreta, consideradas as premissas veiculadas, deve-se reformar o acórdão 
impugnado.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou procedente o pedido formulado na ação 
rescisória para desconstituir o acórdão rescindendo, alcançando o creditamento do IPI nas 
hipóteses de insumo adquirido isento, não tributado ou sujeito à alíquota zero. É contra esse 
pronunciamento que a contribuinte interpõe o extraordinário, o qual, conforme os argumentos 
desenvolvidos, deve ter êxito.

Ante o exposto, conheço do recurso e o provejo para, reformando a decisão recorrida, assentar 
a improcedência do pedido rescisório, mantendo-se incólume o acórdão rescindendo no tocante 
ao direito da recorrente ao crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI quando 
da aquisição de insumos e matérias-primas isentos, não tributados e sujeitos à alíquota zero. 
Ficam invertidos os ônus da sucumbência.
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Inteiro teor do acórdão

21 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 240.785 – MINAS GERAIS

Não se inclui na base de cálculo da Cofins, considerado o faturamento, o valor 
correspondente ao ICMS. [RE 240.785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de  
16-12-2014.]

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630123
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Relator: Ministro Marco Aurélio
Recorrente: Auto Americano S/A Distribuidor de Peças
Advogados: Cristiane Romano e outro (a/s)
Recorrida: União
Procurador: Procurador-Geral da Fazenda Nacional

EMENTA: TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – CUMULAÇÃO – IMPROPRIEDADE. Não 
bastasse a ordem natural das coisas, o arcabouço jurídico constitucional inviabiliza a 
tomada de valor alusivo a certo tributo como base de incidência de outro.

COFINS – BASE DE INCIDÊNCIA – FATURAMENTO – ICMS. O que relativo a título de 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços não compõe a 
base de incidência da Cofins, porque estranho ao conceito de faturamento.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na interposição deste recurso, foram 
observados os pressupostos de recorribilidade. Os documentos de folhas 33 e 135 revelam 
a regularidade da representação processual e do preparo. A recorrente indicou o permissivo 
constitucional à folha 120, nos termos do artigo 321 do Regimento Interno da Corte. Quanto à 
oportunidade, o acórdão proferido na apelação restou publicado no órgão oficial de imprensa 
do dia 27 de setembro de 1994 (folha 91), terça-feira. A recorrente protocolou embargos de 
declaração em 4 de outubro de 1994 (folha 92), terça-feira, já que o dia 3, segunda-feira, foi 
feriado forense. As conclusões do acórdão prolatado nos embargos foram veiculadas no Diário 
da Justiça de 23 de maio de 1995 (folha 102), terça-feira. Em 29 imediato, segunda-feira, 
a recorrente interpôs novos embargos de declaração (folha 104), sendo que o acórdão daí 
resultante foi publicado no Diário da Justiça de 22 de agosto de 1995 (folha 119), terça-feira. 
Protocolou-se o extraordinário em 4 seguinte (folha 120), segunda-feira. Portanto, exsurge a 
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tempestividade deste recurso, considerada a interrupção instituída pela Lei nº 8.950/94, que 
deu nova redação ao artigo 538 do Código de Processo Civil. Resta examinar o específico, ou 
seja, a violência ao artigo 195, inciso I, da Constituição Federal.

Sob o ângulo do prequestionamento, não procede o óbice apontado pela Procuradoria-Geral 
da República. Se é certo que o acórdão inicialmente prolatado mostrou-se de simplicidade 
franciscana, apenas consignando que esta Corte assentou a constitucionalidade da Cofins, 
isso ao apreciar a Ação Declaratória nº 1-1/DF (folha 88 a 90), não menos correto é que a 
recorrente, atenta ao passo que se avizinhava, no sentido de adentrar a sede extraordinária, 
protocolou os embargos declaratórios de folha 92 a 94, reclamando manifestação sobre a 
inconstitucionalidade de incluir-se, na base de incidência da Cofins, o ICMS (folha 92 a 94). 

Pois bem, analisando estes embargos, o Colegiado concluiu que seria de se presumir o exame 
do tema no julgamento da declaratória de constitucionalidade, aludindo à eficácia vinculante 
do pronunciamento. Já aqui entendeu, portanto, a Turma julgadora pela inexistência da pecha 
quanto à inclusão combatida (folha 99 a 101). Mesmo assim, voltou a empresa a protocolar 
novos embargos declaratórios, mais uma vez reclamando prequestionamento explícito do tema 
(folha 104 a 112). Aí, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na forma do 
acórdão de folha 115 a 117, refutou a arguição de inconstitucionalidade, tudo a partir, é certo, 
da premissa de que assim o teria feito este Plenário ao apreciar a Declaratória nº 1. Portanto, 
tem-se como prequestionada a matéria. A defesa sustentada pela recorrente foi rechaçada 
pela Corte de origem, consagrando-se, destarte, a óptica de que a Cofins incide sobre o 
ICMS. Sob o ângulo do prequestionamento, exigir mais do que isso é adotar o fetichismo da 
forma, a utilização de formas sacramentais. A Corte já assentou que o prequestionamento, 
a encerrar o debate e a decisão prévios do tema jurígeno explorado, nas razões do recurso, 
como causa de pedir, a viabilizarem o cotejo, prescinde de referência a artigo, parágrafo, inciso 
e alínea – Recurso Extraordinário nº 128.519-2/DF. 

Também não vinga o óbice relativo ao envolvimento, na espécie, de interpretação de norma 
estritamente legal. O que sustenta a recorrente é que o decidido pela Corte de origem discrepa 
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da tipologia do tributo, tal como prevista no artigo 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição 
Federal, considerado o teor primitivo do preceito, ou seja, anterior à Emenda Constitucional 
nº 20/98, no que, na citada alínea, fez inserir como base de incidência da contribuição devida 
pelo empregador, juntamente com o faturamento, a receita, utilizando a adjuntiva “ou”. Há 
de se examinar, assim, se a conclusão a que chegou a Corte de origem, refutando a defesa 
sobre a inconstitucionalidade de ter-se a incidência do tributo sobre o ICMS, incluindo este 
no que se entende como faturamento, conflita, ou não, com o dispositivo constitucional. 
A tríplice incidência da contribuição para financiamento da previdência social, a cargo do 
empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, foi prevista tendo 
em conta a folha dos salários, o faturamento e o lucro. As expressões utilizadas no inciso I 
do artigo 195 em comento hão de ser tomadas no sentido técnico consagrado pela doutrina 
e jurisprudencialmente. Por isso mesmo, esta Corte glosou a possibilidade de incidência da 
contribuição, na redação primitiva da Carta, sobre o que pago àqueles que não mantinham 
vínculo empregatício com a empresa, emprestando, assim, ao vocábulo “salários”, o sentido 
técnico-jurídico, ou seja, de remuneração feita com base no contrato de trabalho – Recurso 
Extraordinário nº 128.519-2/DF. Jamais imaginou-se ter a referência à folha de salários como a 
apanhar, por exemplo, os acessórios, os encargos ditos trabalhistas resultantes do pagamento 
efetuado. Óptica diversa não pode ser emprestada ao preceito constitucional, revelador da 
incidência sobre o faturamento. Este decorre, em si, de um negócio jurídico, de uma operação, 
importando, por tal motivo, o que percebido por aquele que a realiza, considerada a venda de 
mercadoria ou mesmo a prestação de serviços. A base de cálculo da Cofins não pode extravasar, 
desse modo, sob o ângulo do faturamento, o valor do negócio, ou seja, a parcela percebida com 
a operação mercantil ou similar. O conceito de faturamento diz com riqueza própria, quantia 
que tem ingresso nos cofres de quem procede à venda de mercadorias ou à prestação dos 
serviços, implicando, por isso mesmo, o envolvimento de noções próprias ao que se entende 
como receita bruta. Descabe assentar que os contribuintes da Cofins faturam, em si, o ICMS. 
O valor deste revela, isto sim, um desembolso a beneficiar a entidade de direito público que 
tem a competência para cobrá-lo. A conclusão a que chegou a Corte de origem, a partir de 
premissa errônea, importa na incidência do tributo que é a Cofins, não sobre o faturamento, 
mas sobre outro tributo já agora da competência de unidade da Federação. No caso dos 
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autos, muito embora com a transferência do ônus para o contribuinte, ter-se-á, a prevalecer o 
que decidido, a incidência da Cofins sobre o ICMS, ou seja, a incidência de contribuição sobre 
imposto, quando a própria Lei Complementar nº 70/91, fiel à dicção constitucional, afastou 
a possibilidade de incluir-se, na base de incidência da Cofins, o valor devido a título de IPI. 
Difícil é conceber a existência de tributo sem que se tenha uma vantagem, ainda que mediata, 
para o contribuinte, o que se dirá quanto a um ônus, como é o ônus fiscal atinente ao ICMS. 
O valor correspondente a este último não tem a natureza de faturamento. Não pode, então, 
servir à incidência da Cofins, pois não revela medida de riqueza apanhada pela expressão 
contida no preceito da alínea “b” do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal. Cumpre ter 
presente a advertência do ministro Luiz Gallotti, em voto proferido no Recurso Extraordinário 
nº 71.758: “se a lei pudesse chamar de compra e venda o que não é compra, de exportação o 
que não é exportação, de renda o que não é renda, ruiria todo o sistema tributário inscrito na 
Constituição” – RTJ 66/165. Conforme salientado pela melhor doutrina, “a Cofins só pode incidir 
sobre o faturamento que, conforme visto, é o somatório dos valores das operações negociais 
realizadas”. A contrario sensu, qualquer valor diverso deste não pode ser inserido na base de 
cálculo da Cofins. Há de se atentar para o princípio da razoabilidade, pressupondo-se que o 
texto constitucional mostre-se fiel, no emprego de institutos, de expressões e de vocábulos, 
ao sentido próprio que eles possuem, tendo em vista o que assentado pela doutrina e pela 
jurisprudência. Por isso mesmo, o artigo 110 do Código Tributário Nacional conta com regra 
que, para mim, surge simplesmente pedagógica, com sentido didático, a revelar 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.

Da mesma forma que esta Corte excluiu a possibilidade de ter-se, na expressão “folha de 
salários”, a inclusão do que satisfeito a administradores, autônomos e avulsos, não pode, 
com razão maior, entender que a expressão “faturamento” envolve, em si, ônus fiscal, como 
é o relativo ao ICMS, sob pena de desprezar-se o modelo constitucional, adentrando-se a 
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seara imprópria da exigência da contribuição, relativamente a valor que não passa a integrar 
o patrimônio do alienante quer de mercadoria, quer de serviço, como é o relativo ao ICMS. 
Se alguém fatura ICMS, esse alguém é o Estado e não o vendedor da mercadoria. Admitir o 
contrário é querer, como salientado por Hugo de Brito Machado em artigo publicado sob o 
título “Cofins – Ampliação da base de cálculo e compensação do aumento de alíquota”, em 
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – PROBLEMAS JURÍDICOS”, que a lei ordinária redefina conceitos 
utilizados por norma constitucional, alterando, assim, a Lei Maior e com isso afastando a 
supremacia que lhe é própria. Conforme previsto no preceito constitucional em comento, a 
base de cálculo é única e diz respeito ao que faturado, ao valor da mercadoria ou do serviço, 
não englobando, por isso mesmo, parcela diversa. Olvidar os parâmetros próprios ao instituto, 
que é o faturamento, implica manipulação geradora de insegurança e, mais do que isso, a 
duplicidade de ônus fiscal a um só título, a cobrança da contribuição sem ingresso efetivo de 
qualquer valor, a cobrança considerado, isso sim, um desembolso.

Por tais razões, conheço deste recurso extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão 
proferido pela Corte de origem, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação 
declaratória intentada, assentando que não se inclui na base de cálculo da contribuição, 
considerado o faturamento, o valor correspondente ao ICMS. Com isso, inverto os ônus da 
sucumbência, tais como fixados na sentença prolatada.
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Inteiro teor do acórdão

22 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.054 – SANTA CATARINA

Inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos 
antecedentes criminais. [RE 591.054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de  
26-2-2015, RG, Tema 129.]

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=304686354&ext=.pdf
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Relator: Ministro Marco Aurélio
Recorrente: Ministério Público do Estado de Santa Catarina
Procurador: Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina
Recorrido: Sandro Gaspari
Advogado: Sandro Spricigo
Interessado: Defensor Público-Geral Federal

EMENTA: PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM 
CURSO – DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e 
processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na interposição deste extraordinário, 
atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A publicação do acórdão ocorreu em 21 de 
setembro de 2007 – sexta-feira. A peça, subscrita por Procurador de Justiça, foi protocolada 
em 1º de outubro seguinte – segunda-feira –, no prazo legal.

O que se impõe ao Supremo, neste extraordinário, é esclarecer se, sob o ângulo da dosimetria 
da pena, presentes as circunstâncias judiciais versadas no Código Penal, inquéritos e ações 
penais em andamento configuram antecedentes para efeito de fixação da pena-base, valendo 
notar que o artigo 5º, inciso LVII, da Carta da República encerra a garantia da não culpabilidade, 
até que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória.
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A jurisprudência do Tribunal sobre o assunto, por muito tempo, inclinou-se no sentido de ser 
idônea a menção à existência de processos criminais em curso para o efeito da apenação111, 
ficando vencidos, contra essa tese, os ministros Celso de Mello, Sepúlveda Pertence112 e, 
posteriormente, eu mesmo113. 

O entendimento foi sendo suplantado à medida que renovada a composição do Tribunal. Assim, 
ao examinar o Habeas Corpus nº 81.974/SP, relatado, em 22 de outubro de 2002, perante 
a Segunda Turma, o ministro Gilmar Mendes, designado para redigir o acórdão, aventou, ao 
indeferir o pedido, a possibilidade de rever a posição então sufragada, o que efetivamente 
veio a ocorrer quando, em 29 de novembro de 2005, Sua Excelência defrontou-se, uma vez 
mais, com a problemática, ao relatar o Habeas Corpus nº 84.088/MS. Em que pese a óptica 
prevalente não ter sido alterada, verificou-se flexibilização na orientação, no que o redator 
do acordão, ministro Joaquim Barbosa, consignou que apenas a análise do caso concreto 
revelaria se a existência de inquéritos e processos em andamento poderiam ser considerados 
antecedentes para agravar a pena-base.

Àquela altura, a Primeira Turma já havia se manifestado pela impossibilidade de afastar a 
cláusula constitucional da não culpabilidade, ao apreciar, em 4 de novembro de 2003, o Recurso 

111  Habeas Corpus nº 68.290/DF, relator ministro Carlos Velloso, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 16 de outubro de 1990, Habeas 
Corpus nº 70.871/RJ, relator ministro Paulo Brossard, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 25 de novembro de 1994, Habeas Corpus nº 
72.093/SP, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 31 de março de 1995, Habeas Corpus nº 72.643/SP, redator 
ministro Ilmar Galvão, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 6 de fevereiro de 1996, Habeas Corpus nº 72.664/SP, relator ministro Moreira 
Alves, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 19 de setembro de 1997, Habeas Corpus nº 72.840/PE, relatado pelo ministro Carlos Velloso, 
acórdão veiculado no Diário da Justiça de 21 de novembro de 1996, Habeas Corpus nº 73.297/SP, relator ministro Maurício Corrêa, acórdão 
veiculado no Diário da Justiça de 16 de agosto de 1996, Habeas Corpus nº 73.394/SP, relator ministro Moreira Alves, acórdão veiculado no 
Diário da Justiça de 19 de março de 1996, Habeas Corpus nº 73.926/SP, relator ministro Carlos Velloso, acórdão veiculado no Diário da Justiça 
de 11 de abril de 1997, Habeas Corpus nº 74.967/SP, relator ministro Moreira Alves, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 8 de abril de 
1997 e Habeas Corpus nº 81.759/SP, relator ministro Maurício Corrêa, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 29 de agosto de 2003.

112  Habeas Corpus nº 68.641/DF, relator ministro Celso de Mello, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 5 de junho de 1992, Habeas Corpus 
nº 68.465/DF, relator ministro Celso de Mello, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 21 de fevereiro de 1992, Habeas Corpus nº 69.298/
RJ, redator ministro Celso de Mello, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 15 de dezembro de 2006, Habeas Corpus nº 79.966/DF, redator 
ministro Celso de Mello, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 29 de agosto de 2003. 

113 Habeas Corpus nº 77.081/SC, redator ministro Maurício Corrêa, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 11 de dezembro de 1998. 
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Ordinário em Habeas Corpus nº 84.088/MS, de minha relatoria e de cujo acórdão o ministro 
Ayres Britto veio a ser designado redator. Essa compreensão logo se tornou dominante em 
ambos os órgãos fracionários114 e assente, hoje, pela maioria115. Parafraseando René David, 
diria que os votos vencidos de ontem estavam a anunciar o surgimento de uma nova visão 
sobre o Direito. 

Essa evolução também pode ser constatada na doutrina. Na edição de 2004 do “Código 
Penal Comentado”, Cezar Roberto Bittencourt sustentou, à página 212, não ser “a melhor 
corrente, embora respeitável, o entendimento de que ‘inquéritos instaurados e processos 
criminais em andamento’, ‘absolvições por insuficiência de provas’, ‘prescrições abstratas, 
retroativas e intercorrentes’ não podem ser considerados como ‘maus antecedentes’”. Nas 
palavras do prestigiado professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
“a persistir esse entendimento mais liberal, restariam como maus antecedentes somente as 
condenações criminais que não constituam reincidência”. Concluiu, afirmando que, “se essa 
fosse a intenção do ordenamento jurídico, em vez de referir-se ‘aos antecedentes’, ter-se-ia 
referido ‘às condenações anteriores irrecorríveis’”.

Na edição de 2014, à página 294, o autor reformulou a passagem. Lê-se agora que, “embora 
tenha sido válido ao seu tempo, hoje, em um Estado Democrático de Direito, é insustentável 
o entendimento de Nélson Hungria, segundo o qual devem ser apreciados como antecedentes 
penais os ‘processos paralisados por superveniente extinção da punibilidade antes da sentença 

114  Habeas Corpus nº 84.687/MS, relator ministro Celso de Mello, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 27 de outubro de 2006, Agravo 
Regimental no Agravo de Instrumento nº 604.401/RS, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 
de agosto de 2007, Habeas Corpus nº 96.190/DF, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 3 de setembro de 
2010, Habeas Corpus nº 97.665/RS, relator ministro Celso de Mello, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 22 de junho de 2011, Habeas 
Corpus nº 102.968/RJ, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 4 de novembro de 2010, Habeas Corpus 
nº 106.157/SP, relator ministro Dias Toffoli, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 27 de maio de 2011, Habeas Corpus nº 108.026/MS, 
relator ministro Celso de Mello, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 19 de setembro de 2013, Habeas Corpus nº 112.449/ES, relator 
ministro Gilmar Mendes, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 26 de fevereiro de 2013, Recurso em Habeas Corpus nº 117.095/SP, relator 
ministro Ricardo Lewandowski, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 13 de setembro de 2013. 

115  Confiram o trecho da ementa do acórdão do Habeas Corpus nº 115.005/PE, relatado na Primeira Turma pelo ministro Dias Toffoli: “É assente 
a jurisprudência da Corte no sentido de que não bastam para o agravamento da pena ações penais ou inquéritos policiais ainda em curso”. 
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final irrecorrível, inquéritos arquivados por causas impeditivas da ação penal, condenações 
ainda não passadas em julgado (…), processos em andamento, até mesmo absolvições 
anteriores por deficiência de prova’”, ao argumento de que, “sob o império de uma nova ordem 
constitucional e ‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas como 
‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis”, não podendo ser considerados 
como tais “quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, 
mesmo em fase recursal”.

Esse ponto de vista está em absoluta consonância com a moderna jurisprudência da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. Na decisão relativa ao caso Ricardo Canese (Sentença 
de 31 de agosto de 2004, Série C, nº 111, parágrafo 154), por exemplo, referiu-se ao princípio 
consubstanciado no artigo 8º, parágrafo 2º, do Pacto de São José da Costa Rica116, promulgado 
entre nós pelo Decreto nº 678/2002, como um elemento essencial para a realização efetiva do 
direito à defesa, a acompanhar o acusado durante toda a tramitação do processo, até que o 
título condenatório no qual assentada a culpabilidade transite em julgado. Em pronunciamento 
alusivo ao caso Cabrera García e Montiel Flores (Sentença de 26 de novembro de 2010, Série C, 
nº 220, parágrafo 184), entendeu vulneradora da garantia a decisão judicial em que refletida 
opinião a selar a culpa do acusado antes de este vir a ser pronunciado como tal. No julgamento 
dos casos Tibi (Sentença de 7 de setembro de 2004, Série C, nº 114, parágrafo 182) e Cantoral 
Benavides (Sentença de 18 de agosto de 2000, Série C, nº 69, parágrafo 120), assinalou ser 
defeso ao Estado condenar informalmente uma pessoa ou emitir juízo de valor à sociedade, 
de molde a formar opinião pública, enquanto não chancelada a responsabilidade penal. 

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem também se manifestou acerca do tema nas 
muitas vezes em que foi chamado a interpretar o sentido e o alcance do item 2 do artigo 
6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos117. Asseverou não se limitar o conteúdo da 

116  O dispositivo tem a seguinte redação: “Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma a sua inocência enquanto não se comprove 
legalmente sua culpa”. 

117  Eis o teor do preceito: “Qualquer pessoa acusada de uma infração presume-se inocente enquanto a sua culpabilidade não tiver sido legalmente 
provada”. Confiram, a propósito, os acórdãos alusivos aos casos Perica Oreb, de 31 de outubro de 2013, nº 20.824/09, parágrafo 147, e Hajnal, 
de 19 de junho de 2012, nº 36.937/06, parágrafo 131. 
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norma a uma garantia de processo118, isso por se revelar de observância obrigatória a toda 
e qualquer autoridade pública – juízes119, representantes do Ministério Público120, ministros 
de Estado121, parlamentares122, policiais123, entre outros – impossibilitando, assim, que um 
representante do Estado venha a declarar a culpa de uma pessoa antes de o Poder Judiciário 
estabelecê-la em definitivo124. 

De maneira similar, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas recomenda, no 
Comentário Geral nº 32, acerca do direito a um julgamento justo (HRI/GEN/1/Rev.9, volume I, 
página 303, parágrafo 30), que o Poder Público deve abster-se de prejulgar o acusado, instando 
as autoridades a demonstrarem a contenção que o artigo 14, nº 2, do Pacto Internacional 
sobre os Direitos Civis e Políticos (Decreto nº 592/1992) preconiza125.

Realço, ainda, o fato de o Superior Tribunal de Justiça, em 28 de abril de 2010, haver aprovado 
o Verbete nº 444 da Súmula, publicado no Diário da Justiça de 13 de maio de 2010, com 
o seguinte teor: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para 
agravar a pena-base”.

Pretender agora a inversão do quadro contraria, a toda evidência, a ordem natural das coisas. O 
lançamento, no mundo jurídico, de enfoque ainda não definitivo e, portanto, sujeito a condição 
resolutiva, potencializa, a mais não poder, a atuação da Polícia Judiciária, bem como a precariedade 
de certos pronunciamentos judiciais. Basta imaginar eventual desfecho favorável ao recorrido 
não só nos inquéritos em curso, como também nos recursos interpostos contra a decisão 
condenatória. Estará ele albergado de qualquer dúvida quanto a registros criminais e, mesmo 

118 BARRETO, Irineu. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem anotada. 3ª edição. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, página 163. 

119  Corte Europeia de Direitos Humanos, casos Perica Oreb, de 31 de outubro de 2013, nº 20.824/09, parágrafo 140, e Minelli, de 25 de março 
de 1983, nº 8.660/79, parágrafos 27, 30 e 37. 

120 Corte Europeia de Direitos Humanos, caso Daktaras, de 10 de outubro de 2000, nº 42.095/98, parágrafo 42.

121 Corte Europeia de Direitos Humanos, caso Allenet de Ribemont, de 10 fevereiro de 1995, nº 15.175/89, parágrafos 35 e 36. 

122 Corte Europeia de Direitos Humanos, caso Butkevičius, de 26 de março de 2002, nº 48.297/99, parágrafos 50 a 52. 

123 Corte Europeia de Direitos Humanos, caso Dovzhenko, de 12 de janeiro de 2012, nº 42.095/98, parágrafo 52. 

124  Nem mesmo a condenação em primeira instância faz cessar a garantia, a qual segue aplicável enquanto houver recurso pendente de apreciação. 
Foi o que assentou a Corte Europeia de Direitos Humanos no acórdão do caso Konstas, de 24 de maio de 2011, nº 53.466/07, parágrafo 36. 

125  A norma tem o seguinte teor: “Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente 
comprovada sua culpa”.
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assim, persistirá, porque já alcançado por possível preclusão maior o ato no qual condenado a 
pena mais grave, tendo em conta, justamente, a alusão às incursões no campo penal. 

Com efeito, uma vez admitido pelo sistema penal brasileiro o conhecimento do conteúdo da 
folha penal como fator a ter em conta, na fixação da pena126, deve a presunção militar em favor 
do acusado, partindo-se sempre do princípio da razoabilidade, conducente a procedimento 
harmônico com o ordinário, e não a suposição do excepcional.

O arcabouço normativo não pode ser interpretado a ponto de gerar perplexidade. A abor-
dagem há de ser científica, sob pena de chegar-se a soluções distorcidas. Por isso mesmo, 
ressalto sempre a necessidade de observar o princípio do terceiro excluído: ou uma coisa é, 
ou não é127. Entre duas possibilidades contraditórias, inexiste lugar para uma terceira espécie, 
razão suficiente a que elementos passíveis de perder a sustentação fática não venham a ser 
sopesados como reveladores de antecedentes.

Os dados que podem ser valorados na aferição da culpabilidade devem derivar de envolvimentos 
judiciais que levaram a condenações definitivas do agente por infrações penais, sejam elas 
crimes – comuns, militares e políticos – ou contravenções, nada impedindo que, em havendo 
várias condenações acobertadas pela coisa julgada, remeta-se aos antecedentes negativos e, 
em fase subsequente, diga-se da reincidência. Também o transcurso dos cinco anos previstos 
no inciso I do artigo 64 do Código Penal não é óbice ao acionamento do artigo 59 nele contido. 
Foi essa a óptica adotada no Habeas Corpus nº 76.665/SP, por mim relatado na Segunda 
Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 4 de setembro de 1998. 

De outro lado, conflita com a ordem jurídica em vigor considerar, para a majoração da 
pena-base, sob o ângulo dos antecedentes criminais, processos que desaguaram na conclusão 

126  Ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 453.000/RS, de minha relatoria, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 3 de outubro de 
2013, o Plenário declarou ser constitucional a consideração de comportamentos anteriores ao fato na caracterização da reincidência, porque 
relevante para a satisfação da exigência de prevenção a que se refere o artigo 59 do Código Penal. 

127 BAZARIAN, Jacob. O problema da verdade – Teoria do Conhecimento. Alfa-Ômega: São Paulo, 1985, página 116.
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sobre a continuidade delitiva, no que encerrada reciprocidade extravagante128, na aceitação 
de proposta de transação penal, a teor do artigo 76, § 6º, da Lei nº 9.099/1995, na concessão 
da remissão em procedimento judicial para a apuração de ato infracional previsto no Estatuto 
da Criança e do Adolescente, com aplicação de medida de caráter sociopedagógico voltada a 
orientação e reeducação129, e na extinção da punibilidade130, excetuados os resultantes em 
indulto individual, coletivo ou comutação de pena. 

Surge, por fim, a indagação temporal: as condenações por fatos posteriores ao apurado, com 
trânsito em julgado, são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes 
para efeito de exacerbação da pena-base? A Segunda Turma, com o meu voto, respondeu 
negativamente à questão quando do julgamento do Habeas Corpus nº 73.174/RJ, relatado pelo 
ministro Francisco Rezek. No acórdão, veiculado no Diário da Justiça de 17 de maio de 1996, 
proclamou que a incidência penal só servirá para agravar a medida da pena quando ocorrida 
antes do cometimento do delito, independentemente de a decisão alusiva à prática haver 
sido dada como firme em momento prévio. Em síntese, é considerado o quadro existente na 
data da prática delituosa.

Desprovejo o recurso, deixando de agasalhar o que alegado sobre a ofensa ao artigo 5º, inciso 
LVII, da Constituição da República, mas não sem deixar de ressaltar, uma vez mais, que, 
sendo o Direito uma ciência, o meio justifica o fim, e não este, aquele, e que os institutos, as 
expressões e os vocábulos têm sentido próprio e, diria mesmo, coerente.

É como voto.

128 Habeas Corpus nº 76.631/SP, de minha relatoria, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 30 de abril de 1998. 

129 Recurso Extraordinário nº 229.382/SP, relator ministro Moreira Alves, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 31 de outubro de 2002. 

130  Sobre a prescrição da pretensão punitiva, confiram o Recurso em Habeas Corpus nº 80.071/RS, de minha relatoria, acórdão publicado no 
Diário da Justiça de 2 de abril de 2004.
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Inteiro teor do acórdão

23 MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL 347 – DISTRITO FEDERAL

Sistema carcerário e estado de coisas inconstitucional. [ADPF 347 MC/DF, 
Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1º-7-2020.]

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665
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Relator: Ministro Marco Aurélio
Requerente: Partido Socialismo e Liberdade – PSOL
Advogados: Daniel Antonio de Moraes Sarmento e outro (a/s)
Interessada: União
Procurador: Advogado-Geral da União
Interessado: Distrito Federal
Procurador: Procurador-Geral do Distrito Federal
Interessado: Estado do Acre
Procurador: Procurador-Geral do Estado do Acre
Interessado: Estado de Alagoas
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Alagoas
Interessado: Estado do Amazonas
Procurador: Procurador-Geral do Estado do Amazonas
Interessado: Estado do Amapa ́
Procurador: Procurador-Geral do Estado do Amapá
Interessado: Estado da Bahia
Procurador: Procurador-Geral do Estado da Bahia
Interessado: Estado do Ceará
Procurador: Procurador-Geral do Estado do Ceará
Interessado: Estado do Espírito Santo
Procurador: Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo
Interessado: Estado de Goiás
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Goiás
Interessado: Estado do Maranhão
Procurador: Procurador-Geral do Estado do Maranhão
Interessado: Estado de Minas Gerais
Procurador: Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais
Interessado: Estado de Mato Grosso 
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso 
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
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Procurador: Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Estado do Pará 
Procurador: Procurador-Geral do Estado do Pará
Interessado: Estado da Paraíba
Procurador: Procurador-Geral do Estado da Paraíba
Interessado: Estado de Pernambuco
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Pernambuco
Interessado: Estado do Piauí 
Procurador: Procurador-Geral do Estado do Piauí
Interessado: Estado do Parana ́
Procurador: Procurador-Geral do Estado do Parana ́
Interessado: Estado do Rio de Janeiro
Procurador: Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro
Interessado: Estado do Rio Grande do Norte
Procurador: Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Norte
Interessado: Estado do Rio Grande do Sul
Procurador: Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul
Interessado: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Rondônia 
Interessado: Estado de Roraima
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Roraima
Interessado: Estado de Santa Catarina
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina
Interessado: Estado de Sergipe
Procurador: Procurador-Geral do Estado de Sergipe
Interessado: Estado de São Paulo
Procurador: Procurador-Geral do Estado de São Paulo 
Interessado: Estado do Tocantins 
Procurador: Procurador-Geral do Estado do Tocantins 
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EMENTA: CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível 
é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante 
das penitenciárias no Brasil.

SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES 
DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS 
ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente 
quadro de 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, deve o sistema penitenciário nacional 
ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. 

FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação 
precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo 
Penitenciário Nacional.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribu-
nais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de 
custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo 
máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O pedido é voltado a obter do 
Supremo o reconhecimento de o sistema prisional brasileiro caracterizar-se como o denomi-
nado “estado de coisas inconstitucional” ante a ocorrência de violação massiva de direitos 
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fundamentais dos presos, resultante de ações e omissões dos Poderes Públicos da União, 
dos Estados e do Distrito Federal, considerado o quadro de superlotação carcerária e das 
condições degradantes das prisões do país. O requerente pede que o Tribunal determine a 
esses Poderes a adoção de providências, de conteúdo e natureza diversos, para afastar lesões 
de preceitos fundamentais.

O tema das condições inconstitucionais dos presídios brasileiros está na ordem do dia do 
Tribunal.

No Recurso Extraordinário nº 580.252/MS, da relatoria do ministro Teori Zavascki, o Supremo 
decidirá se o Estado deve indenizar, por meio de reparação pecuniária, presos que sofrem danos 
morais por cumprirem pena em presídios com condições degradantes. O relator votou pela 
responsabilidade estatal, sendo acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes. Em voto-vista, 
o ministro Luís Roberto Barroso também assentou o dever de indenizar, apontando, contudo, 
o cabimento da remição de dias de pena, em vez de pagamento em pecúnia. O exame foi 
interrompido por pedido de vista da ministra Rosa Weber.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil formalizou ação direta de inconstitu-
cionalidade, de nº 5.170/DF, versando o mesmo tema. O pedido é de emprestar interpretação 
conforme à Constituição aos artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, a fim de ser declarada 
a responsabilidade civil do Estado pelos danos morais causados aos detentos submetidos a 
condições sub-humanas, insalubres, degradantes ou de superlotação carcerária. A relatora 
é a ministra Rosa Weber.

No Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, relator ministro Gilmar Mendes, o Tribunal 
reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao direito de o condenado, estando em 
regime semiaberto, poder cumprir a pena em regime aberto ou prisão domiciliar, quando 
ausente acomodação adequada no sistema prisional. Para subsidiar o julgamento, o relator 
designou audiência pública. Conforme notícia do sítio do Supremo, Sua Excelência declarou 
ter assistido a relatos que deram conta dos problemas graves do sistema carcerário brasileiro, 
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vindo a concluir só haver três formas de alcançar soluções “para a falência do sistema prisional: 
comprometimento federativo, alocação de recursos financeiros e integração institucional”.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.356/MS, relator ministro Luiz Edson Fachin, 
impugna-se lei estadual por meio da qual foi estabelecida a obrigação de instalar bloqueadores 
de sinais de radiocomunicação nos estabelecimentos prisionais.

Tem-se o Recurso Extraordinário nº 592.581/RS, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, 
no qual o Tribunal assentou, sob o ângulo da repercussão geral, a possibilidade de o Poder 
Judiciário obrigar a União e os estados a realizarem obras em presídios para garantir a 
integridade física dos presos, independentemente de dotação orçamentária, constatada 
violação da dignidade da pessoa humana e inobservância do mínimo existencial dos presos. 

Esta arguição envolve a problemática do dever de o Poder Público realizar melhorias em 
presídios ou construir novos com a finalidade de reduzir o déficit de vagas prisionais. Vai 
além: versa a interpretação e a aplicação das leis penais e processuais de modo a minimizar 
a crise carcerária, implantar a forma eficiente de utilização dos recursos orçamentários que 
compõem o Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN e o dever de elaboração, pela União, 
estados e Distrito Federal, de planos de ação voltados a racionalizar o sistema prisional 
e acabar com a violação de direitos fundamentais dos presos sujeitos às condições de 
superlotação carcerária, acomodações insalubres e falta de acesso a direitos básicos, como 
saúde, educação, alimentação saudável, trabalho, assistência jurídica, indispensáveis a uma 
vida minimamente digna e segura.

Por isso, entendo de relevância maior a apreciação do pedido de implemento de medida 
cautelar. Não se tem tema “campeão de audiência”, de agrado da opinião pública. Ao contrário, 
trata-se de pauta impopular, envolvendo direitos de um grupo de pessoas não simples-
mente estigmatizado, e sim cuja dignidade humana é tida por muitos como perdida, ante 
o cometimento de crimes. Em que pese a atenção que este Tribunal deve ter em favor das 
reivindicações sociais majoritárias, não se pode esquecer da missão de defesa de minorias, 
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do papel contramajoritário em reconhecer direitos daqueles que a sociedade repudia e os 
poderes políticos olvidam, ou fazem questão de ignorar.

PRELIMINAR

O autor sustenta a adequação da via eleita, porque estariam preenchidos os requisitos de 
violação de preceitos fundamentais, de impugnação de atos do Poder Público e de inexistência 
de outro meio eficaz de sanar a lesividade. Tenho-os como satisfeitos.

Os direitos apontados como ofendidos consubstanciam preceitos fundamentais: dignidade 
da pessoa humana, vedação de tortura e de tratamento desumano, assistência judiciária e 
os direitos sociais à saúde, educação, trabalho e segurança dos presos. 

Há relação de causa e efeito entre atos comissivos e omissivos dos Poderes Públicos da União, 
dos Estados e do Distrito Federal, atacados nesta ação, e o quadro de transgressão de direitos 
relatado. O afastamento do estado de inconstitucionalidades, conforme se pretende nesta 
ação, só é possível mediante mudança significativa do comportamento do Poder Público, 
considerados atos de natureza normativa, administrativa e judicial. 

Quanto ao disposto no artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 – a regra de que não será admitida 
arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio 
eficaz de sanar a lesividade –, entendo estar atendido, porquanto inexiste, no âmbito do 
controle abstrato de normas, instrumento diverso mediante o qual possam ser impugnados de 
forma abrangente, linear, os atos relacionados às lesões a preceitos fundamentais articuladas.

Assento a adequação do instrumento.
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MÉRITO

A SITUAÇÃO VEXAMINOSA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO

O autor aponta violações sistemáticas de direitos fundamentais dos presos decorrentes do 
quadro revelado no sistema carcerário brasileiro. O Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, 
comparou as prisões brasileiras às “masmorras medievais”. A analogia não poderia ser melhor.

Dados da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados (2007-2009), do 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ e da Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de 
Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Clínica UERJ Direitos, cuja representação 
ao autor deu origem a este processo, confirmam o cenário descrito pelo requerente. 

Segundo as investigações realizadas, a população carcerária, maioria de pobres e negros, 
alcançava, em maio de 2014, 711.463 presos, incluídos 147.397 em regime domiciliar, para 
357.219 vagas disponíveis. Sem levar em conta o número de presos em domicílio, o déficit é de 
206.307, subindo para 354.244, se computado. A deficiência de vagas poderia ser muito pior 
se não fossem os 373.991 mandados de prisão sem cumprimento. Considerando o número 
total, até mesmo com as prisões domiciliares, o Brasil possui a terceira maior população 
carcerária do mundo, depois dos Estados Unidos e da China. Tendo presentes apenas os 
presos em presídios e delegacias, o Brasil fica em quarto lugar, após a Rússia.

A maior parte desses detentos está sujeita às seguintes condições: superlotação dos presídios, 
torturas, homicídios, violência sexual, celas imundas e insalubres, proliferação de doenças 
infectocontagiosas, comida imprestável, falta de água potável, de produtos higiênicos básicos, 
de acesso à assistência judiciária, à educação, à saúde e ao trabalho, bem como amplo domínio 
dos cárceres por organizações criminosas, insuficiência do controle quanto ao cumprimento 
das penas, discriminação social, racial, de gênero e de orientação sexual.
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Com o déficit prisional ultrapassando a casa das 206 mil vagas, salta aos olhos o problema 
da superlotação, que pode ser a origem de todos os males. No Relatório Final da Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, formalizado em 2009, concluiu-se que 
“a superlotação é talvez a mãe de todos os demais problemas do sistema carcerário. Celas 
superlotadas ocasionam insalubridade, doenças, motins, rebeliões, mortes, degradação da 
pessoa humana. A CPI encontrou homens amontoados como lixo humano em celas cheias, 
se revezando para dormir, ou dormindo em cima do vaso sanitário”.

Consta, na representação da Clínica UERJ Direitos, que, nos presídios e delegacias, por todo 
o país, as celas são abarrotadas de presos, que convivem espremidos, dormem sem camas ou 
colchões, em redes suspensas no teto, “dentro” das paredes, em pé, em banheiros, corredores, 
pátios, barracos ou contêineres. Muitas vezes, precisam se revezar para dormir. 

Os presídios e delegacias não oferecem, além de espaço, condições salubres mínimas. Segundo 
relatórios do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, os presídios não possuem instalações 
adequadas à existência humana. Estruturas hidráulicas, sanitárias e elétricas precárias e 
celas imundas, sem iluminação e ventilação representam perigo constante e risco à saúde, 
ante a exposição a agentes causadores de infecções diversas. As áreas de banho e sol 
dividem o espaço com esgotos abertos, nos quais escorrem urina e fezes. Os presos não têm 
acesso a água, para banho e hidratação, ou a alimentação de mínima qualidade, que, muitas 
vezes, chega a eles azeda ou estragada. Em alguns casos, comem com as mãos ou em sacos 
plásticos. Também não recebem material de higiene básica, como papel higiênico, escova 
de dentes ou, para as mulheres, absorvente íntimo. A Clínica UERJ Direitos informa que, em 
cadeia pública feminina em São Paulo, as detentas utilizam miolos de pão para a contenção 
do fluxo menstrual.

Além da falta de acesso a trabalho, educação ou qualquer outra forma de ocupação do tempo, 
os presos convivem com as barbáries promovidas entre si. São constantes os massacres, 
homicídios, violências sexuais, decapitação, estripação e esquartejamento. Sofrem com a tortura 
policial, espancamentos, estrangulamentos, choques elétricos, tiros com bala de borracha. 
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Quanto aos grupos vulneráveis, há relatos de travestis sendo forçados à prostituição. Esses 
casos revelam a ausência de critério de divisão de presos por celas, o que alcança também 
os relativos a idade, gravidade do delito e natureza temporária ou definitiva da penalidade. 

O sistema como um todo surge com número insuficiente de agentes penitenciários, que ainda 
são mal remunerados, não recebem treinamento adequado, nem contam com equipamentos 
necessários ao desempenho das próprias atribuições.

O quadro não é exclusivo desse ou daquele presídio. A situação mostra-se similar em todas as 
unidades da Federação, devendo ser reconhecida a inequívoca falência do sistema prisional 
brasileiro.

 A VIOLAÇÃO DE DIVERSOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O AUMENTO DA CRIMINALIDADE

Diante de tais relatos, a conclusão deve ser única: no sistema prisional brasileiro, ocorre 
violação generalizada de direitos fundamentais dos presos no tocante à dignidade, higidez 
física e integridade psíquica. A superlotação carcerária e a precariedade das instalações das 
delegacias e presídios, mais do que inobservância, pelo Estado, da ordem jurídica correspon-
dente, configuram tratamento degradante, ultrajante e indigno a pessoas que se encontram 
sob custódia. As penas privativas de liberdade aplicadas em nossos presídios convertem-se 
em penas cruéis e desumanas. Os presos tornam-se “lixo digno do pior tratamento possível”, 
sendo-lhes negado todo e qualquer direito à existência minimamente segura e salubre. Daí 
o acerto do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, na comparação com as “masmorras 
medievais”.

Nesse contexto, diversos dispositivos, contendo normas nucleares do programa objetivo 
de direitos fundamentais da Constituição Federal, são ofendidos: o princípio da dignidade 
da pessoa humana (artigo 1º, inciso III); a proibição de tortura e tratamento desumano ou 
degradante de seres humanos (artigo 5º, inciso III); a vedação da aplicação de penas cruéis 
(artigo 5º, inciso XLVII, alínea “e”); o dever estatal de viabilizar o cumprimento da pena em 
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estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e sexo do apenado 
(artigo 5º, inciso XLVIII); a segurança dos presos à integridade física e moral (artigo 5º, inciso 
XLIX); e os direitos à saúde, educação, alimentação, trabalho, previdência e assistência social 
(artigo 6º) e à assistência judiciária (artigo 5º, inciso LXXIV).

Outras normas são afrontadas, igualmente reconhecedoras dos direitos dos presos: o Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos 
e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes e a Convenção Americana de Direitos Humanos.

Também a legislação interna é transgredida: a Lei nº 7.210, de 1984, a chamada “Lei de 
Execução Penal”, na qual são assegurados diversos desses direitos, inclusive o alusivo a cela 
individual salubre e com área mínima de seis metros quadrados, e a Lei Complementar nº 
79/94, por meio da qual foi criado o Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, cujos recursos 
estão sendo contingenciados pela União, impedindo a formulação de novas políticas públicas 
ou a melhoria das existentes e contribuindo para o agravamento do quadro.

Importa destacar que a forte violação dos direitos fundamentais dos presos repercute além 
das respectivas situações subjetivas, produzindo mais violência contra a própria sociedade. 
Segundo as palavras da professora Ana Paula de Barcellos, “o tratamento desumano conferido 
aos presos não é um problema apenas dos presos: a sociedade livre recebe os reflexos dessa 
política sob a forma de mais violência” (BARCELLOS, Ana Paula de. Violência urbana, condições 
das prisões e dignidade humana. Revista de Direito Administrativo nº 254, 2010 [Biblioteca 
Digital Fórum de Direito Público]).

Os cárceres brasileiros não servem à ressocialização dos presos. É incontestável que implicam 
o aumento da criminalidade, transformando pequenos delinquentes em “monstros do crime”. 
A prova da ineficiência do sistema como política de segurança pública está nas altas taxas de 
reincidência. E o que é pior: o reincidente passa a cometer crimes ainda mais graves. Segundo 
dados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, essa taxa fica em torno de 70% e alcança, 
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na maioria, presos provisórios que passaram, ante o contato com outros mais perigosos, a 
integrar alguma das facções criminosas. 

A situação é, em síntese, assustadora: dentro dos presídios, violações sistemáticas de direitos 
humanos; fora deles, aumento da criminalidade e da insegurança social.

 A RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO

A responsabilidade pelo estágio ao qual chegamos, como aduziu o requerente, não pode ser 
atribuída a um único e exclusivo Poder, mas aos três – Legislativo, Executivo e Judiciário –, e 
não só os da União, como também os dos estados e do Distrito Federal. Há, na realidade, 
problemas tanto de formulação e implementação de políticas públicas, quanto de interpre-
tação e aplicação da lei penal. Falta coordenação institucional. O quadro inconstitucional 
de violação generalizada e contínua dos direitos fundamentais dos presos é diariamente 
agravado em razão de ações e omissões, falhas estruturais, de todos os poderes públicos da 
União, dos estados e do Distrito Federal, sobressaindo a sistemática inércia e incapacidade 
das autoridades públicas em superá-lo.

Apesar de muitos dos direitos violados serem assegurados na Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução 
Penal – e na Lei Complementar nº 79/94 – Lei do Fundo Penitenciário Nacional –, assiste-se 
à omissão reiterada e persistente das autoridades públicas no cumprimento das obrigações 
estabelecidas em favor dos presos. Verifica-se situação de fracasso das políticas legislativas, 
administrativas e orçamentárias. Há defeito generalizado e estrutural de políticas públicas e 
nada é feito pelos Poderes Executivo e Legislativo para transformar o quadro.

A inércia configura-se não apenas quando ausente a legislação, mas também se inexistente 
qualquer tentativa de modificação da situação, uma vez identificada a insuficiência da pro-
teção conferida pela execução das normas vigentes. Esse é o cenário legislativo dos direitos 
dos presos – as leis, versando-os, simplesmente “não pegaram”, não se concretizaram em 
proteção efetiva daqueles que deveriam ser beneficiados, e nada se tenta para alterar isso. É 
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possível citar, por exemplo, o fato de, mesmo instalada a mencionada Comissão Parlamentar 
de Inquérito na Câmara dos Deputados, constatadas as inconstitucionalidades decorrentes 
de sistema carcerário e notificadas diversas autoridades a respeito, não foram envidados 
esforços e propostas para modificá-lo.

A ausência de medidas legislativas, administrativas e orçamentárias eficazes representa 
falha estrutural a gerar tanto a violação sistemática dos direitos, quanto a perpetuação e o 
agravamento da situação. A inércia, como dito, não é de uma única autoridade pública – do 
Legislativo ou do Executivo de uma particular unidade federativa –, e sim do funcionamento 
deficiente do Estado como um todo. Os poderes, órgãos e entidades federais e estaduais, em 
conjunto, vêm se mantendo incapazes e manifestando verdadeira falta de vontade em buscar 
superar ou reduzir o quadro objetivo de inconstitucionalidade. Faltam sensibilidade legislativa 
e motivação política do Executivo.

É possível apontar a responsabilidade do Judiciário no que 41% desses presos, aproximadamente, 
estão sob custódia provisória. Pesquisas demonstram que, julgados, a maioria alcança a 
absolvição ou a condenação a penas alternativas, surgindo, assim, o equívoco da chamada 
“cultura do encarceramento”. 

Verifica-se a manutenção de elevado número de presos para além do tempo de pena fixado, 
evidenciada a inadequada assistência judiciária. Não é por menos que os mutirões carcerários 
do Conselho Nacional de Justiça – CNJ tiveram como resultado a libertação, desde 2008, 
de dezenas de milhares de presos que já haviam cumprido pena. Os reclusos, muitas vezes, 
não possuem sequer informações sobre os processos criminais. É certo que o Judiciário e a 
Defensoria Pública contam com número insuficiente de Varas de Execuções Penais, implicando 
o encarceramento acima do que determinado judicialmente. A violação aos direitos funda-
mentais processuais dos presos agrava ainda mais o problema da superlotação carcerária.

A responsabilidade do Poder Público é sistêmica, revelado amplo espectro de deficiência nas 
ações estatais. Tem-se a denominada “falha estatal estrutural”. As leis existentes, porque não 
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observadas, deixam de conduzir à proteção aos direitos fundamentais dos presos. Executivo 
e Legislativo, titulares do condomínio legislativo sobre as matérias relacionadas, não se 
comunicam. As políticas públicas em vigor mostram-se incapazes de reverter o quadro de 
inconstitucionalidades. O Judiciário, ao implementar número excessivo de prisões provisórias, 
coloca em prática a “cultura do encarceramento”, que, repita-se, agravou a superlotação 
carcerária e não diminuiu a insegurança social nas cidades e zonas rurais.

Em síntese, assiste-se ao mau funcionamento estrutural e histórico do Estado – União, 
estados e Distrito Federal, considerados os três Poderes – como fator da violação de direitos 
fundamentais dos presos e da própria insegurança da sociedade. Ante tal quadro, a solução, 
ou conjunto de soluções, para ganhar efetividade, deve possuir alcance orgânico de mesma 
extensão, ou seja, deve envolver a atuação coordenada e mutuamente complementar do 
Legislativo, do Executivo e do Judiciário, dos diferentes níveis federativos, e não apenas de 
um único órgão ou entidade.

Trata-se do que a doutrina vem designando de “litígio estrutural”, no qual são necessárias outras 
políticas públicas ou correção daquelas que não alcançam os objetivos desejados, alocação 
de recursos orçamentários, ajustes nos arranjos institucionais e nas próprias instituições, 
novas interpretações e aplicações das leis penais, enfim, um amplo conjunto de mudanças 
estruturais, envolvida uma pluralidade de autoridades públicas. 

A vontade política de um único órgão ou poder não servirá para resolver o quadro de incons-
titucionalidades. A eliminação ou a redução dos problemas dependem da coordenação de 
medidas de diferentes naturezas e oriundas da União, dos estados e do Distrito Federal: 
intervenções legislativas, executivas, orçamentárias e interpretativas (Judiciário). A solução 
requer ações orquestradas, a passagem do concerto (com C) institucional para o conserto 
(com S) do quadro inconstitucional.

Importante identificar qual papel pode o Supremo desempenhar para viabilizar esse novo 
arranjo.
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O POSSÍVEL PAPEL DO SUPREMO

O requerente diz estar configurado o denominado, pela Corte Constitucional da Colômbia, de 
“estado de coisas inconstitucional”. Segundo as decisões desse Tribunal, há três pressupostos 
principais: situação de violação generalizada de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade 
reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a situação; a superação das 
transgressões exigir a atuação não apenas de um órgão, e sim de uma pluralidade de autoridades 
(Corte Constitucional da Colômbia, Sentencia nº SU-559, de 6 de novembro de 1997; Sentencia 
T-068, de 5 de março de 1998; Sentencia SU – 250, de 26 de maio de 1998; Sentencia T-590, 
de 20 de outubro de 1998; Sentencia T – 525, de 23 de julho de 1999; Sentencia T-153, de 28 
de abril de 1998; Sentencia T – 025, de 22 de janeiro de 2004).

A formulação da tese do requerente me fez lembrar passagem do voto do ministro Aliomar 
Baleeiro, proferido, em 23 de agosto de 1967, como relator, no Recurso Extraordinário 
nº 62.731, originário do antigo Estado da Guanabara, envolvida a constitucionalidade da 
disciplina da “purgação da mora em contratos de locação comercial” por meio de decreto-lei 
(o de nº 322, de 7 de abril de 1967). O Presidente da República havia formalizado o ato com 
base na faculdade, versada no artigo 58, inciso I, da Carta de 1967, de disciplinar “assuntos de 
segurança nacional” por esse instrumento. Ante a dificuldade em definir todos os casos que 
poderiam ser alcançados pelo conceito de segurança nacional, o ministro Aliomar Baleeiro 
disse: “por exclusão, podemos dizer o que é ‘segurança nacional’ (...): bola de futebol não é 
segurança nacional, batom de moça não é segurança nacional, cigarro de maconha não é 
segurança nacional”. Locação também não seria segurança nacional. Sua Excelência assentou 
uma zona de certeza negativa do conceito para concluir pela inconstitucionalidade do uso 
do decreto-lei a versar locação, no que foi acompanhado pela maioria.

O raciocínio lógico do ministro Aliomar Baleeiro vale para este processo, apenas sendo preciso 
considerar o sentido inverso. Ante os pressupostos formulados pela Corte Constitucional 
da Colômbia para apontar a configuração do “estado de coisas inconstitucional”, não seria 
possível indicar, com segurança, entre os muitos problemas de direitos enfrentados no Brasil, 
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como saneamento básico, saúde pública, violência urbana, todos que se encaixariam nesse 
conceito. Todavia, as dificuldades em se definir o alcance maior do termo não impedem, 
tendo em conta o quadro relatado, seja consignada uma zona de certeza positiva: o sistema 
carcerário brasileiro enquadra-se na denominação de “estado de coisas inconstitucional”.

Independentemente de rótulos, importa esclarecer quais implicações, presentes os limites 
de atuação do Supremo, surgem a partir do reconhecimento de se encontrarem satisfeitos 
os pressupostos próprios desse estado de coisas. Qual papel o Supremo está legitimado a 
desempenhar ante o estágio elevadíssimo de inconstitucionalidades?

Com relação aos problemas causados pela chamada “cultura do encarceramento”, do número 
de prisões provisórias decorrente de possíveis excessos na forma de interpretar-se e aplicar-se 
a legislação penal e processual, cabe ao Tribunal exercer função típica de racionalizar a 
concretização da ordem jurídico-penal de modo a minimizar o quadro, em vez de agravá-lo, 
como vem ocorrendo. 

Há dificuldades, no entanto, quanto à necessidade de o Supremo exercer função atípica, 
excepcional, que é a de interferir em políticas públicas e escolhas orçamentárias. Controvérsias 
teóricas não são aptas a afastar o convencimento no sentido de que o reconhecimento de 
estarem atendidos os pressupostos do estado de coisas inconstitucional resulta na possibilidade 
de o Tribunal tomar parte, na adequada medida, em decisões primariamente políticas sem 
que se possa cogitar de afronta ao princípio democrático e da separação de poderes. 

A forte violação de direitos fundamentais, alcançando a transgressão à dignidade da pessoa 
humana e ao próprio mínimo existencial justifica a atuação mais assertiva do Tribunal. Trata-se 
de entendimento pacificado, como revelado no julgamento do aludido Recurso Extraordinário 
nº 592.581/RS, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, no qual assentada a viabilidade 
de o Poder Judiciário obrigar a União e estados a realizarem obras em presídios para garantir a 
integridade física dos presos, independentemente de dotação orçamentária. Inequivocamente, 
a realização efetiva desse direito é elemento de legitimidade do Poder Público em geral.
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Há mais: apenas o Supremo revela-se capaz, ante a situação descrita, de superar os bloqueios 
políticos e institucionais que vêm impedindo o avanço de soluções, o que significa cumprir 
ao Tribunal o papel de retirar os demais Poderes da inércia, catalisar os debates e novas 
políticas públicas, coordenar as ações e monitorar os resultados. Isso é o que se aguarda deste 
Tribunal e não se pode exigir que se abstenha de intervir, em nome do princípio democrático, 
quando os canais políticos se apresentem obstruídos, sob pena de chegar-se a um somatório 
de inércias injustificadas. Bloqueios da espécie traduzem-se em barreiras à efetividade da 
própria Constituição e dos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos.

Repita-se: a intervenção judicial mostra-se legítima presente padrão elevado de omissão 
estatal frente a situação de violação generalizada de direitos fundamentais. Verificada a 
paralisia dos poderes políticos, argumentos idealizados do princípio democrático fazem pouco 
sentido prático.

No caso dos presos, os bloqueios ou desacordos políticos encontram razões tanto na sub-
-representação parlamentar como na impopularidade desses indivíduos. A primeira decorre 
do fato de os condenados criminalmente ficarem impedidos de votar e serem votados. Têm 
os direitos políticos suspensos enquanto perdurarem os efeitos da sentença condenatória 
transitada em julgado (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal). Então, não gozam de 
representação política direta.

A segunda é ainda mais problemática, configurando os presos minoria socialmente desprezada. 
Conforme apontou Ana Paula de Barcellos, os cidadãos livres acreditam, recusando a dimensão 
ontológica da dignidade humana, que o criminoso perde o direito à vida digna ou mesmo a 
condição humana, não sendo titular de quaisquer direitos fundamentais (BARCELLOS, Ana 
Paula de. Violência urbana, condições das prisões e dignidade humana. Revista de Direito 
Administrativo nº 254, 2010 [Biblioteca Digital Fórum de Direito Público]). Com tais conceitos 
disseminados, a opinião pública não aceita seja dada prioridade, no tocante aos gastos públicos, 
à melhoria das instalações prisionais. Muitos até acreditam que as condições desumanas das 
prisões consubstanciam retribuição aos crimes praticados pelos detentos. 



[ 275 ] [ Sumário ]

Em síntese, a impopularidade dos presos faz com que os políticos, salvo raríssimas exceções, 
não reivindiquem recursos públicos a serem aplicados em um sistema carcerário voltado ao 
oferecimento de condições de existência digna. A opinião pública está no coração da estru-
tura democrático-parlamentar. Ignorá-la pode significar não só o fracasso das políticas que 
defendem, mas também das tentativas de reeleição a cargos no Legislativo e no Executivo. 
Essa preocupação é tanto maior quanto mais envolvida matéria a atrair a atenção especial 
do público. Questões criminais são capazes de gerar paixões em um patamar que outros 
temas e áreas do Direito não conseguem. A sociedade não tolera mais a criminalidade e a 
insegurança pública, e isso implica ser contrária à preocupação com a tutela das condições 
dignas do encarceramento.

Essa rejeição tem como consequência direta bloqueios políticos, que permanecerão se não 
houver intervenção judicial. Pode-se prever a ausência de probabilidade de os poderes políticos, 
por si sós, tomarem a iniciativa de enfrentar tema de tão pouco prestígio popular. Em casos 
assim, bloqueios costumam ser insuperáveis.

Comparem com a saúde pública: há defeitos estruturais sérios nesse campo, mas tem-se 
vontade política em resolvê-los. Não existe um candidato que não paute a campanha eleitoral, 
entre outros temas, na melhoria do sistema. Todos querem ser autores de propostas que 
elevem a qualidade dos serviços. Deputados lutam pela liberação de recursos financeiros 
em favor da população das respectivas bases e territórios eleitorais. A saúde pública sofre 
com déficits de eficiência, impugnados judicialmente por meio de um sem-número de ações 
individuais, mas não corre o risco de piora significativa em razão da ignorância política ou do 
desprezo social. O tema possui apelo democrático, ao contrário do sistema prisional.

É difícil imaginar candidatos que tenham como bandeira de campanha a defesa da dignidade 
dos presos. A rejeição popular faz com que a matéria relativa à melhoria do sistema prisional 
enfrente o que os cientistas políticos chamam de “ponto cego legislativo” (legislative blindspot): 
o debate parlamentar não a alcança. Legisladores e governantes temem os custos políticos 
decorrentes da escolha por esse caminho, acarretando a incapacidade da democracia 
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parlamentar e dos governos popularmente eleitos de resolver graves problemas de direitos 
fundamentais. A história possui vários exemplos de agentes políticos haverem acionado cortes 
constitucionais, visando encontrar soluções a casos moralmente controvertidos e impopulares 
e, assim, evitar choques com a opinião púbica. Os poderes majoritários apostam no perfil 
contramajoritário das cortes constitucionais ou supremas: condenadas judicialmente a atuar, 
autoridades públicas se escudam no Estado de Direito e no consectário dever de observar 
ordens judiciais para implementar aquilo que teriam feito voluntariamente se não temessem 
custos políticos.

Não se quer dizer com isso que o Tribunal não deva atenção à opinião pública. Mesmo o 
Judiciário não pode prescindir da confiança popular acerca da legitimidade das decisões 
que produz. Juízes e Tribunais não podem permitir que o público perca a fé na instituição 
“Judiciário” e no sistema de justiça penal. A credibilidade moral da justiça criminal é relevante 
como fator de respeito difuso às leis e às instituições e de prevenção a iniciativas de “justiça 
com as próprias mãos”. Consoante ressaltei na apreciação do 26º Agravo Regimental na Ação 
Penal nº 470, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa – com acórdão, redigido pelo ministro 
Luís Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça de 17 de fevereiro de 2014 –, é sempre 
salutar a “harmonia entre os pronunciamentos do Tribunal e os anseios legítimos – não os 
ilegítimos – da sociedade na busca de rumos”. O Direito – afirmei à época – “é, acima de tudo, 
bom senso e está ao alcance do próprio leigo”, de forma que os Ministros devem ter presente 
a percepção da sociedade em relação ao Supremo.

Todavia, essa atenção não pode implicar desprezo aos mais relevantes princípios e regras da 
Carta Federal. A opinião pública não possui diploma de bacharel em Direito. Como destaquei 
no julgamento no qual o Supremo assentou a aplicação da anualidade eleitoral à Lei da 
Ficha-Limpa – a Lei Complementar nº 135, de 2010 –, apesar de ser “muito bom quando há 
coincidência entre o convencimento do juiz e o anseio popular”, o magistrado não pode se 
deixar impressionar se a necessária observância da Constituição pressupor rumo diverso do 
desejado pela opinião pública. A “cadeira vitalícia” de Ministro do Supremo assegura a atuação 
“segundo a ciência e a consciência possuídas”, com insulamento político e social suficiente 
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para diferenciar anseios sociais legítimos da influência opressiva da opinião pública contra 
princípios e direitos fundamentais da ordem constitucional (Recurso Extraordinário nº 633.703/
DF, relator ministro Gilmar Mendes, apreciado em 23 de março de 2011).

Isso significa que se atua, no Supremo, por meio de códigos distintos perante a opinião 
pública, comparados aos dos Poderes Legislativo e Executivo. Deve-se rejeitar o populismo 
judicial, ainda mais consideradas as esferas de liberdade e dignidade dos indivíduos, sempre 
envolvidas nos processos penais. Juízes e Tribunais devem buscar credibilidade popular, mas 
mediante os motivos juridicamente adequados das decisões. No sistema carcerário brasileiro, 
conforme já consignado, são violados diversos preceitos constitucionais: o da dignidade da 
pessoa humana e vários direitos sociais no patamar do mínimo existencial. Promove-se, indi-
retamente, o aumento da criminalidade. Tanto do ponto de vista liberal da dignidade inerente 
a todos os seres humanos, quanto sob o ângulo utilitarista da maximização do bem-estar 
dos membros da sociedade, a atitude certa é a de buscar soluções para a tragédia diária dos 
cárceres brasileiros, pouco importando a opinião majoritariamente contrária. 

Em síntese, a solução das graves violações de direitos fundamentais dos presos, decorrentes 
da falência do sistema prisional, presentes políticas públicas ineficientes e de resultados 
indesejados, não consegue avançar nas arenas políticas ante a condição dos presos, de grupo 
social minoritário, impopular e marginalizado. Nesse cenário de bloqueios políticos insupe-
ráveis, fracasso de representação, pontos cegos legislativos e temores de custos políticos, a 
intervenção do Supremo, na medida correta e suficiente, não pode sofrer qualquer objeção 
de natureza democrática.

No tocante ao possível óbice atinente à separação de Poderes, à alegação das capacidades 
institucionais superiores do Legislativo e do Executivo comparadas às do Judiciário, há de se 
atentar para as falhas estruturais ante o vazio de políticas públicas eficientes. É impertinente 
levar em conta, no caso examinado, essas formulações teóricas, uma vez que é a própria 
atuação estatal deficiente o fator apontado como a gerar e agravar a transgressão sistêmica e 
sistemática de direitos fundamentais. A intervenção judicial é reclamada ante a incapacidade 
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demonstrada pelas instituições legislativas e administrativas, o que torna o argumento 
comparativo sem sentido empírico. Daí por que a intervenção judicial equilibrada, inclusive 
quando há envolvimento de escolhas orçamentárias, não pode ser indicada como fator de 
afronta às capacidades institucionais dos outros Poderes, se o exercício vem se revelando 
desastroso.

Nada do que foi afirmado autoriza, todavia, o Supremo a substituir-se ao Legislativo e ao 
Executivo na consecução de tarefas próprias. O Tribunal deve superar bloqueios políticos e 
institucionais sem afastar esses Poderes dos processos de formulação e implementação das 
soluções necessárias. Deve agir em diálogo com os outros Poderes e com a sociedade. Cabe 
ao Supremo catalisar ações e políticas públicas, coordenar a atuação dos órgãos do Estado 
na adoção dessas medidas e monitorar a eficiência das soluções. 

Não lhe incumbe, no entanto, definir o conteúdo próprio dessas políticas, os detalhes dos meios 
a serem empregados. Em vez de desprezar as capacidades institucionais dos outros Poderes, 
deve coordená-las, a fim de afastar o estado de inércia e deficiência estatal permanente. Não 
se trata de substituição aos demais Poderes, e sim de oferecimento de incentivos, parâmetros 
e objetivos indispensáveis à atuação de cada qual, deixando-lhes o estabelecimento das 
minúcias. Há de se alcançar o equilíbrio entre respostas efetivas às violações de direitos e as 
limitações institucionais reveladas na Carta da República.

Ao Supremo cumpre interferir nas escolhas orçamentárias e nos ciclos de formulação, 
implementação e avaliação de políticas públicas, mas sem detalhá-las. Deve formular ordens 
flexíveis, com margem de criação legislativa e de execução a serem esquematizadas e avançadas 
pelos outros Poderes, cabendo-lhe reter jurisdição para monitorar a observância da decisão e o 
sucesso dos meios escolhidos. Ao atuar assim, reservará aos Poderes Executivo e Legislativo o 
campo democrático e técnico de escolhas sobre a forma mais adequada para a superação do 
estado de inconstitucionalidades, vindo apenas a colocar a máquina estatal em movimento e 
cuidar da harmonia dessas ações. Como destaca a doutrina colombiana, o Tribunal não chega 
a ser um “elaborador” de políticas públicas, e sim um “coordenador institucional”, produzindo 
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um “efeito desbloqueador” (GRAVITO, César Rodríguez; FRANCO, Diana Rodríguez. Cortes y 
Cambio Social. Cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia. 
Bogotá: Dejusticia, 2010, p. 39). 

Esse é, enfim, o papel que deve desempenhar o Tribunal em favor da superação do quadro 
de inconstitucionalidades do sistema prisional: retirar as autoridades públicas do estado de 
letargia, provocar a formulação de novas políticas públicas, aumentar a deliberação política 
e social sobre a matéria e monitorar o sucesso da implementação das providências escolhi-
das, assegurando, assim, a efetividade prática das soluções propostas. Ordens flexíveis sob 
monitoramento previnem a supremacia judicial e, ao mesmo tempo, promovem a integração 
institucional cogitada pelo ministro Gilmar Mendes, formuladas que são no marco de um 
constitucionalismo cooperativo.

DAS MEDIDAS CAUTELARES PLEITEADAS 

A fundamentação desenvolvida alcança todo o conjunto de pedidos formulados pelo reque-
rente. Entretanto, a apreciação, neste momento, deve-se limitar aos oito pedidos de natureza 
cautelar: sete versando a interpretação e aplicação da legislação penal e processual penal e 
um tratando de medida orçamentária da União. 

Os dois primeiros dirigem-se à redução do número de prisões provisórias e, consequentemente, 
do déficit de vagas do sistema prisional. 

O requerente pede seja determinado a juízes e tribunais, em casos de formalização ou 
manutenção de prisão provisória, que lancem a motivação expressa pela qual não aplicam 
medidas cautelares alternativas à privação de liberdade, estabelecidas no artigo 319 do 
Código de Processo Penal. Consubstancia reivindicação antiga para modificação do artigo 
310 do aludido Código. Como se sabe, a prisão provisória, que deveria ser excepcional, virou 
a regra, ficando os indivíduos meses ou anos detidos, provisoriamente, sem exame adequado 
das razões da prisão. Banaliza-se o instituto, olvida-se o princípio constitucional da não 
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culpabilidade (artigo 5º, inciso LVII) e contribui-se para o problema da superlotação carcerária. 
Tenho como adequado o pedido.

O segundo pleito concerne à audiência de custódia, instrumento ao qual o ministro Ricardo 
Lewandowski, como Presidente do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, vem dando atenção 
especial, buscando torná-lo realidade concreta, no Judiciário, em diferentes unidades federativas 
e combatendo a cultura do encarceramento. A imposição da realização de audiências de custódia 
há de ser estendida a todo o Poder Judiciário do país. A medida está prevista nos artigos 9.3 do 
Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 
já internalizados no Brasil, o que lhes confere hierarquia legal. A providência conduzirá, de 
início, à redução da superlotação carcerária, além de implicar diminuição considerável dos 
gastos com a custódia cautelar – o custo médio mensal individual seria, aproximadamente, 
de R$ 2.000,00. A pretensão também merece acolhimento.

Ante o quadro dramático do sistema prisional, devem ser deferidos os pleitos voltados à 
observância do estado de inconstitucionalidades apontado, quando da concessão de cautelares 
penais, da aplicação da pena, durante o processo de execução penal e ao tempo da escolha 
de penas alternativas à prisão definitiva.

O requerente formula dois últimos pedidos da espécie, envolvendo o tempo de prisão: o 
abrandamento dos requisitos temporais para a fruição de benefícios e direitos dos presos, 
uma vez constatadas as condições desumanas do sistema carcerário, e o abatimento do 
tempo de prisão pelo mesmo motivo. Tenho-os como insubsistentes. 

Em relação aos benefícios e direitos dos presos, há disciplina legal que não pode ser flexibili-
zada em abstrato. A contagem de tempo para a fruição desses direitos há de ser feita caso 
a caso, observando-se os parâmetros legais. Quanto ao pedido de compensação do tempo 
de custódia definitiva, falta previsão legal para tanto.
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Indeferidos esses pleitos, o mesmo deve ser feito, por prejuízo, relativamente ao que envolve 
a atuação do Conselho Nacional de Justiça visando o implemento das medidas.

O último pedido diz respeito a escolha orçamentária da União e volta-se à imediata liberação 
das verbas do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN e à proibição de a União realizar novos 
contingenciamentos. 

O Fundo foi criado pela Lei Complementar nº 79, de 1994, sendo destinado, segundo a 
cabeça do artigo 1º, a “proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e 
programas de modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário Brasileiro”. A gestão 
desses recursos cabe ao Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN.

Narra-se que esses valores têm sido, desde a criação do Fundo, muito mal aplicados. Relatórios 
do próprio Departamento dão conta de que a maior parte é contingenciada ou, simplesmente, 
não utilizada. Para o ano de 2013, por exemplo, a dotação foi de R$ 384,2 milhões, tendo 
sido empenhados R$ 333,4 milhões. Todavia, apenas R$ 73,6 milhões foram usados: R$ 40,7 
milhões do orçamento do ano e R$ 32,8 milhões de restos a pagar. Isso significa que mais de 
80% dos valores deixaram de ser utilizados. De acordo com a organização Contas Abertas, 
o saldo contábil do Fundo, no ano de 2013, chegou a R$ 1,8 bilhão. Segundo o requerente, 
ao fim de 2014, o saldo já era de R$ 2,2 bilhões.

A situação levou a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, a apresentar projeto de 
lei complementar – PLC nº 25, de 2014 – voltado a proibir o contingenciamento, versado 
de forma genérica na Lei de Responsabilidade Fiscal, dos recursos do mencionado Fundo. 
Em um dos raros exemplos de preocupação de um agente político com o ocaso do sistema 
penitenciário brasileiro – outro é a própria formalização desta arguição por partido político –, 
a parlamentar justifica a proposta na necessidade de serem criados meios de garantir “a 
segurança da população, ao mesmo tempo em que se possibilite a reinserção social daqueles 
que um dia cometeram um erro”.
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Não obstante a iniciativa, o que revela tentativa interna de ultrapassar os bloqueios políticos 
existentes no Congresso, a situação dramática não pode esperar o fim da deliberação legislativa. 
Protocolado em 6 de fevereiro de 2014, o projeto, sem parecer, encontra-se na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, aguardando a designação de novo relator. A 
existência de propostas legislativas não significa deliberação e decisão política sobre o tema.

A violação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial autoriza a judicialização 
do orçamento, sobretudo se considerado o fato de que recursos legalmente previstos para o 
combate a esse quadro vêm sendo contingenciados, anualmente, em valores muito superiores 
aos efetivamente realizados, apenas para alcançar metas fiscais. Essa prática explica parte 
do fracasso das políticas públicas existentes. Como assevera o professor Eduardo Bastos de 
Mendonça, “políticas públicas são definidas concretamente na lei orçamentária, em função das 
possibilidades financeiras do Estado”, de forma que “a retenção de verbas tende a produzir, na 
melhor das hipóteses, programas menos abrangentes”. Segundo o autor, a medida mostra-se 
ainda mais problemática tendo em conta “que os cortes têm atingido programas relacionados 
a áreas em que, para além de qualquer dúvida, a atuação do Estado tem sido insatisfatória ou 
insuficiente”, como é o caso do sistema penitenciário nacional (MENDONÇA, Eduardo Bastos 
Furtado de. A Constitucionalização das Finanças Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 
2010, p. 97-98).

Os valores não utilizados deixam de custear não somente reformas dos presídios ou a construção 
de novos, mas também projetos de ressocialização que, inclusive, poderiam reduzir o tempo 
no cárcere. No mais, é de todo duvidosa a possibilidade de limitar despesas dessa natureza 
ante o disposto no § 2º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000:

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar 
o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, 
nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os 
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
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(...)

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais 
do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de 
diretrizes orçamentárias. 

A cabeça do dispositivo trata da situação em que o Governo deixa de executar, parcialmente, 
o orçamento, vindo a contingenciar os valores ordenados a despesas, ao passo que, no § 2º, 
consta exceção consideradas obrigações decorrentes de comandos legais e constitucionais. 
Tratando o Funpen de recursos com destinação legal específica, é inafastável a circunstância 
de não poderem ser utilizados para satisfazer exigências de contingenciamento: atendimento 
de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos (artigo 5º, inciso III, 
alínea “b”, da Lei Complementar nº 101, de 2000). 

 Ante o exposto, defiro, parcialmente, a medida liminar requerida, determinando: 

a) aos juízes e tribunais – que lancem, em casos de determinação ou manutenção de prisão 
provisória, a motivação expressa pela qual não aplicam medidas cautelares alternativas à 
privação de liberdade, estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

b) aos juízes e tribunais – que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos 
e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, 
audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária 
no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão;

c) aos juízes e tribunais – que considerem, fundamentadamente, o quadro dramático do 
sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação 
da pena e durante o processo de execução penal; 
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d) aos juízes – que estabeleçam, quando possível, penas alternativas à prisão, ante a circuns-
tância de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições muito mais severas do 
que as admitidas pelo arcabouço normativo;

e) à União – que libere o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional para utilização 
com a finalidade para a qual foi criado, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos.

É como voto.



[ Sumário ]

Inteiro teor do acórdão

24 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 587.970 – SÃO PAULO

Benefício assistencial a estrangeiros residentes no país. [RE 587.970/SP, Rel. 
Min. Marco Aurélio, DJE de 22-9-2017, RG, Tema 173.]

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13649377



[ 286 ] [ Sumário ]

Relator: Ministro Marco Aurélio
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Procurador: Procurador-Geral Federal
Recorrida: Felícia Mazzitello Albanese
Advogada: Denise Cristina Pereira
Interessada: União
Procurador: Advogado-Geral da União
Interessado: Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP
Advogado: Alexandre Schumacher Triches
Interessada: Cáritas Arquidiocesana de São Paulo – CASP
Procurador: Defensor Público-Geral Federal 
Interessado: Centro de Apoio e Pastoral do Migrante – CAMI
Procurador: Defensor Público-Geral Federal
Interessado: Instituto de Migrações e Direitos Humanos – IMDH
Procurador: Defensor Público-Geral Federal 

EMENTA: ASSISTÊNCIA SOCIAL – ESTRANGEIROS RESIDENTES NO PAÍS – ARTIGO 203, 
INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. A assistência social prevista no artigo 
203, inciso V, da Constituição Federal beneficia brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros 
residentes no País, atendidos os requisitos constitucionais e legais.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Atendeu-se aos pressupostos de 
recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador Federal, foi protocolada no prazo legal. Conheço.
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A questão mostra-se das mais relevantes. Está em jogo definir se a nacionalidade brasileira 
deve ser considerada requisito para a concessão do benefício assistencial previsto no artigo 
203, inciso V, da Carta da República. 

Discussão afeta à matéria foi travada por este Tribunal quando do julgamento do recurso 
extraordinário nº 567.985/MT, no qual se examinou a constitucionalidade do critério esta-
belecido pela Lei nº 8.742/1993 para aferição da condição de hipossuficiência. Visando a 
coerência de entendimento, lanço argumentos veiculados no voto proferido na oportunidade. 

A Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988, imbuída de espírito inclusivo e fraternal, 
fez constar o benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso V, da Lei Básica da República. 
Consubstancia especialização dos princípios maiores da solidariedade e da erradicação 
da pobreza, versados no artigo 3º, incisos I e III, nela contido. Concretiza a assistência aos 
desamparados, estampada no artigo 6º, cabeça, do Diploma Maior. Daí ostentar a natureza 
de direito fundamental. 

O constituinte assegurou a percepção de um salário mínimo por mês aos portadores de 
deficiência – hoje designados, em linguagem mais adequada, portadores de necessidades 
especiais – e aos idosos, exigindo-lhes a comprovação de não possuírem meios de prover a 
própria manutenção ou de tê-la satisfeita pela família, conforme dispuser a lei.

Considerada a integração legislativa, foi editada a Lei nº 8.742/1993, em cujo artigo 20, § 3º, 
delimitou-se o benefício aos idosos e portadores de necessidades especiais cuja renda familiar, 
por cabeça, não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. 

Ao remeter à disciplina legal, surge razoavelmente claro que o constituinte não buscou dar ao 
legislador carta branca para densificar o conteúdo da Lei Fundamental. Pode-se indagar: se 
pretendia outra coisa, por que assim o fez? Revela-se natural e desejável que certos conteúdos 
constitucionais sejam interpretados à luz da realidade concreta da sociedade, dos avanços 
culturais e dos choques que inevitavelmente ocorrem no exercício dos direitos fundamentais 
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previstos, apenas de modo abstrato, no Texto Maior. A lei tem papel crucial na definição dos 
limites necessários. Essa é atividade essencial à manutenção da normatividade constitucional, 
que, para ter efetividade, precisa estar alicerçada no espírito, na cultura e nas vocações de 
um povo.

Na sequência, houve o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1.232, relator 
o ministro Ilmar Galvão, em cujo exame o Supremo assentou, com efeito vinculante, a com-
patibilidade do dispositivo legal com a Carta da República. 

A óptica foi revista quando da apreciação do recurso extraordinário nº 567.985/MT e confir-
mada por ocasião da análise da reclamação nº 4.374/PE. Declarou-se a inconstitucionalidade 
parcial do artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.742/1993, sem redução de texto:

Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. 
A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição 
da República, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja 
concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover 
a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e a 
declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe 
o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 
portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 
quarto) do salário mínimo”. O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade 
contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social 
fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao 
apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou 
a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Decisões judiciais contrárias aos critérios 
objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 
8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia 
quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. 
Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se contornar o critério objetivo 
e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias 
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com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios 
mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, 
que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à 
Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder 
Executivo a conceder apoio financeiro a Municípios que instituírem programas de garantia de 
renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões 
monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos 
critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de 
notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações 
legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios 
assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. Declaração de inconstitucionalidade parcial, 
sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 5. Recurso extraordinário a que 
se nega provimento. (Recurso extraordinário 567.985, relator o ministro Marco Aurélio, redator 
do acórdão o ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18 de abril de 2013, acórdão 
veiculado no Diário da Justiça eletrônico nº 194, divulgado em 2 de outubro de 2013, publicado 
em 3 de outubro de 2013)

A controvérsia sobre o critério para verificação da condição econômica do eventual beneficiário 
foi solucionada. O rol dos possíveis beneficiados previsto pelo constituinte revela vasto espaço 
para a interpretação diante da terminologia adotada. 

Mesmo considerada a interpretação feita pelos outros Poderes da República, o intérprete 
último da Constituição é o Supremo. Cumpre ao Tribunal sopesar, com base nos preceitos do 
Diploma Maior, as concretizações efetuadas pelo legislador. Nessa relação de tensão entre 
a normatividade constitucional, a infraconstitucional e a facticidade inerente ao fenômeno 
jurídico, incumbe-lhe dar prioridade à tarefa de resguardar a integridade da Lei Fundamental. 
Sem esse controle, prevaleceria a interpretação do texto constitucional conforme à lei, a 
demonstrar abandono da rigidez própria àquela. 

Como, então, deve ser percebida a cláusula constitucional “a assistência social será prestada 
a quem dela necessitar”? O objetivo do constituinte foi único: conferir proteção àqueles 
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incapazes de garantir a subsistência. Os preceitos envolvidos, como já asseverado, são os 
relativos à dignidade humana, à solidariedade social, à erradicação da pobreza e à assistência 
aos desamparados. Esses elementos fornecem base para interpretação adequada do benefício 
assistencial estampado no Documento Básico.

O conteúdo do princípio da dignidade humana é matéria que suscita controvérsias doutrinárias 
e, até mesmo, jurisprudenciais – refiro-me, no particular, ao voto do ministro Dias Tofolli 
proferido no recurso extraordinário nº 363.889, no qual Sua Excelência consignou: “se para 
tudo há de fazer emprego desse princípio, em última análise, ele para nada servirá”. Observou, 
então, que o princípio permitiria a defesa de qualquer entendimento jurídico quando a lide 
reflita os denominados “desacordos morais razoáveis”, caracterizados pela contraposição de 
óptica igualmente plausível por meio de argumentos de índole pública. A ubiquidade do uso 
da dignidade na argumentação jurídica, embora seja crítica legítima, merece exceção no caso 
em apreço. Explico.

Em estudo, o ministro Luís Roberto Barroso (Aqui, lá e em todo lugar: a dignidade humana no 
direito contemporâneo e no discurso transnacional) destaca que o substrato do conceito de 
dignidade humana pode ser decomposto em três elementos, a saber: (i) valor intrínseco, (ii) 
autonomia e (iii) valor comunitário.

Como “valor intrínseco”, a dignidade requer o reconhecimento de que cada indivíduo é um 
fim em si mesmo, nos termos do amplamente divulgado imperativo categórico kantiano: “age 
de modo a utilizar a humanidade, seja em relação à tua própria pessoa ou qualquer outra, 
sempre e todo o tempo como um fim, e nunca meramente como um meio”. Impede-se, de 
um lado, a funcionalização do indivíduo e, de outro, afirma-se o valor de cada ser humano, 
independentemente das escolhas, situação pessoal ou origem. 

Soa inequívoco que deixar desamparado um ser humano desprovido dos meios materiais 
para garantir o próprio sustento, tendo em vista a situação de idade avançada ou deficiência, 
representa expressa desconsideração do mencionado valor. 
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Como “autonomia”, a dignidade protege o conjunto de decisões e atitudes relacionado espe-
cificamente à vida de certo indivíduo. O Supremo, ao emprestar interpretação conforme à 
Constituição aos dispositivos do Código Civil que disciplinam a união estável, para neles incluir 
a união homoafetiva, protegeu exatamente essa concepção de dignidade. No julgamento da 
arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 132, relator o ministro Carlos Ayres 
Britto, fiz ver:

O Estado existe para auxiliar os indivíduos na realização dos respectivos projetos pessoais de vida, 
que traduzem o livre e pleno desenvolvimento da personalidade. (…) A dignidade da vida requer 
a possibilidade de concretização de metas e projetos. Daí se falar em dano existencial quando o 
Estado manieta o cidadão nesse aspecto. 

Para que determinada pessoa seja capaz de mobilizar a própria razão em busca da construção 
de um ideal de vida boa – que, no final das contas, nos motiva a existir –, é fundamental que 
lhe sejam fornecidas condições materiais mínimas. Nesse aspecto, a previsão do artigo 203, 
inciso V, da Carta Federal também opera em suporte dessa concepção de vida digna. Mas 
caberia ao Estado brasileiro dar essa sustentação ao não nacional? Deve-se estender essa 
proteção ao estrangeiro residente no País? Não consigo alcançar, nesse particular, argumentos 
para conclusão negativa.

A ideia maior de solidariedade social foi alçada à condição de princípio pela Lei Fundamental. 
Observem a ninguém ter sido oferecida a escolha de nascer nesta quadra e nesta sociedade, 
mas estamos todos unidos na construção de propósito comum. O estrangeiro residente no 
País, inserido na comunidade, participa do esforço mútuo. Esse laço de irmandade, fruto, para 
alguns, do fortuito e, para outros, do destino, faz-nos, de algum modo, responsáveis pelo bem 
de todos, inclusive daqueles que adotaram o Brasil como novo lar e fundaram seus alicerces 
pessoais e sociais nesta terra.

Em verdade, ao lado dos povos indígenas, o País foi formado por imigrantes, em sua maioria 
europeus, os quais fomentaram o desenvolvimento da nação e contribuíram sobremaneira 
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para a criação e a consolidação da cultura brasileira. Incorporados foram a língua, a culinária, 
as tradições, os ritmos musicais, entre outros.

Desde a criação da nação brasileira, a presença do estrangeiro no País foi incentivada e 
tolerada, não sendo coerente com a história estabelecer diferenciação tão somente pela 
nacionalidade, especialmente quando a dignidade está em xeque em momento de fragilidade 
do ser humano – idade avançada ou algum tipo de deficiência.

O escritor inglês John Donne conseguiu descrever o sentimento em linguagem poética, ao 
afirmar que a “morte de cada homem diminui-me, porque sou parte da Humanidade. Portanto, 
nunca procure saber por quem os sinos dobram; eles dobram por ti”131.

Esse é o sentido de solidariedade estampado no artigo 3º, inciso I, do Diploma Maior, objetivo 
fundamental da República.

Mostra-se possível discordar, em tese, do arranjo sistemático antes revelado, mas não se 
pode negar a relação entre a dignidade e (i) a proteção jurídica do indivíduo simplesmente 
por ostentar a condição humana e (ii) o reconhecimento de esfera de proteção material do 
ser humano, como condição essencial à construção da individualidade e à autodeterminação. 
Com fundamento nessa visão, conclui-se que se deve fornecer certo grupo de prestações 
essenciais ao ser humano para simplesmente ter capacidade de sobreviver e que o acesso a 
tais bens constitui direito subjetivo de natureza pública. A isso a doutrina vem denominando 
mínimo existencial.

A eliminação dessa forma aguda de pobreza surge como precondição da construção de 
sociedade verdadeiramente democrática, da estabilidade política, do desenvolvimento do País 
como um todo. Se há algum consenso no âmbito da filosofia moral, é a respeito do dever do 
Estado de entregar conjunto de prestações básicas necessárias à sobrevivência do cidadão.

131 In Devotions Upon Emergent Occasions, disponível em: http://www.poetryfoundation.org/bio/john-donne.

http://www.poetryfoundation.org/bio/john-donne
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Mesmo que esses elementos não convençam, o constituinte instituiu a obrigação do Estado 
de prover assistência aos desamparados, sem distinção. Com respaldo no artigo 6º da Carta, 
compele-se os Poderes Públicos a efetivar políticas para remediar, ainda que minimamente, 
a situação precária daqueles que acabaram relegados a essa condição. 

Vale notar não existir ressalva em relação ao não nacional. Ao revés, o artigo 5º, cabeça, 
estampa o princípio da igualdade e a necessidade de tratamento isonômico entre brasileiros 
e estrangeiros residentes no País.

São esses, alfim, os parâmetros materiais dos quais se deve partir na interpretação da 
regra questionada. Indague-se: o constituinte excluiu o direito de os estrangeiros residentes 
no País receberem benefícios sociais, em especial o de prestação continuada versado no 
artigo 203, inciso V, da Lei Maior? À luz do texto constitucional, tem-se que a resposta é 
desenganadamente negativa. 

Não deixo de analisar o contraponto a esse raciocínio. Sabe-se que a forma como os dispositivos 
constitucionais e legais são redigidos encerra decisões do constituinte e do Poder Legislativo. 
Tais atos cristalizam acordos sociais atinentes a dilemas morais ou questões práticas do 
cotidiano sobre os quais recaem disputas. Permitir que seja reaberta a discussão a cada novo 
processo judicial é arriscado sob duas perspectivas. 

Primeiro, por viabilizar que o Juízo desconsidere soluções adotadas mediante o processo 
político majoritário e faça prevalecer as próprias convicções, em substituição às consignadas 
pela sociedade. Sem que haja verdadeiro fundamento constitucional relevante, esse proceder 
acaba por retirar a legitimidade da função jurisdicional, calcada, conforme concepção clássica, 
no respeito às respostas moldadas de antemão pelo legislador. 

Segundo, por trazer grande margem de insegurança ao sistema. Com efeito, as regras têm 
o objetivo de reduzir a incerteza na aplicação do Direito, permitindo que as pessoas pautem 
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as condutas pela previsão abstrata, além de assegurar que a solução jurídica seja observada 
de modo isonômico. 

Diferentemente da ponderação de princípios, que envolve o conflito entre dois valores 
materiais, a “derrota” de regras (ou ponderação de regras, para os que assim preferem) exige 
do intérprete que sopese não só o próprio valor veiculado pelo preceito como também os da 
segurança jurídica e da isonomia. 

É possível assentar a prevalência da leitura constitucional impugnada pelo recorrente. A 
óptica veiculada na regra infralegal, ao silenciar quanto aos estrangeiros residentes no País, 
não se sobrepõe à revelada na Carta Federal.

O texto fundamental estabelece: “a assistência social será prestada a quem dela necessitar”, 
sem restringir os beneficiários somente aos brasileiros natos ou naturalizados. Mostra-se de 
clareza ímpar. Quando a vontade do constituinte foi de limitar eventual direito ou prerrogativa 
a brasileiro ou cidadão, não deixou margem para questionamentos, como, por exemplo, o 
disposto nos artigos 5º, inciso LXXIII, 12, § 3º, 61, 73, § 1º, 74, § 2º, e 87, da Lei Maior.

Ao delegar ao legislador ordinário a regulamentação do benefício, fê-lo, tão somente, quanto 
à forma de comprovação da renda e das condições específicas de idoso ou portador de 
necessidades especiais hipossuficiente. Não houve delegação relativamente à definição dos 
beneficiários, pois já havia sido estabelecida.

No confronto de visões, deve prevalecer aquela que melhor concretiza o princípio constitucional 
da dignidade humana – cuja observância surge prioritária no ordenamento jurídico.

Pode-se dizer que, ao reconhecer o direito de estrangeiro residente no País de receber o 
benefício, o Judiciário confronta a dignidade da postulante com a dos cidadãos brasileiros, 
natos ou naturalizados, também carentes de prestações públicas. É o conhecido argumento 
da reserva do possível. A crítica é improcedente. 



[ 295 ] [ Sumário ]

O benefício de assistência social tem natureza estrita: não basta a hipossuficiência; impõe-se, 
igualmente, a demonstração da incapacidade de buscar a solução para tal situação em 
decorrência de especiais circunstâncias individuais. Essas pessoas, obviamente, não podem 
ser colocadas em patamar de igualdade com os demais membros da sociedade. Gozam de 
prioridade na ação do Estado, determinada pelo próprio texto constitucional. 

O artigo 203 da Carta Federal conferiu à coletividade a tarefa de amparar os idosos e portadores 
de necessidades especiais, assegurando-lhes a dignidade. No que concerne aos portadores 
de necessidades especiais, são muitos os dispositivos que atribuem ao Estado e à sociedade 
deveres de proteção – artigos 7º, inciso XXXI, 23, inciso II, 24, inciso XIV, 37, inciso VIII, 40, 
§ 4º, inciso I, 201, § 1º, 203, incisos IV e V, 208, inciso III, 227, § 1º, inciso II, e § 2º, e 244.

O orçamento, embora peça essencial nas sociedades contemporâneas, não possui valor 
absoluto. A natureza multifária do orçamento abre espaço à atividade assistencial, que se 
mostra de importância superlativa no texto da Constituição de 1988. Não foram apresentadas 
provas técnicas da indisponibilidade financeira e do suposto impacto para os cofres públicos 
nem, tampouco, de prejuízo para os brasileiros natos e naturalizados, isso sem considerar, 
presumindo-se, que não são muitos os estrangeiros enquadráveis na norma constitucional.

Descabe o argumento de pertinência do princípio da reciprocidade, ou seja, arguir que o 
benefício somente poderia ser concedido a estrangeiro originário de País com o qual o Brasil 
firmou acordo internacional e que preveja a cobertura da assistência social a brasileiro que 
esteja em seu território. Apesar de a reciprocidade permear a Carta, não é regra absoluta 
quanto ao tratamento dos não nacionais. 

Basta constatar o fato de o Sistema Único de Saúde – SUS ser regido pelo princípio da uni-
versalidade e tutelar a saúde, direito fundamental do ser humano. Nessa óptica, ao adentrar 
em território brasileiro, o estrangeiro tem direito a atendimento médico pelo SUS caso precise 
de assistência de urgência. Não há necessidade de reciprocidade para garantir tal suporte. 
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Como já consignado, somente o estrangeiro com residência fixa no País pode ser auxiliado com 
o benefício assistencial, porquanto inserido na sociedade, contribuindo para a construção de 
melhor situação social e econômica da coletividade. Considere-se que somente o estrangeiro em 
situação regular no País, residente, idoso, portador de necessidades especiais, hipossuficiente 
em si mesmo e presente a família, pode se dizer beneficiário da assistência em exame.

Nessa linha de ideias, os estrangeiros em situação diversa não alcançam a assistência, tendo 
em vista o não atendimento às leis brasileiras, fato que, por si só, demonstra a ausência de 
noção de coletividade e de solidariedade a justificar a tutela do Estado.

Ante o quadro, desprovejo o recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do 
Seguro e Social. Fixo a seguinte tese: “Os estrangeiros residentes no País são beneficiários da 
assistência social prevista no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, uma vez atendidos 
os requisitos constitucionais e legais.”

É como voto.
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25 QUARTO AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO 4.435 – DISTRITO 
FEDERAL

Competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes conexos a delitos 
eleitorais. [Inq 4.435 AgR-quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 21-8-2019.] 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=750577279
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Relator: Ministro Marco Aurélio
Agravante: Pedro Paulo Carvalho Teixeira 
Advogados: Aristides Junqueira Alvarenga e outro (a/s) 
Agravante: Eduardo da Costa Paes 
Advogados: Aristides Junqueira Alvarenga e outro (a/s)
Agravado: Ministério Público Federal
Procurador: Procurador-Geral da República

EMENTA: COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça 
Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos 
artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, 
inciso IV, do Código de Processo Penal.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Atendeu-se aos pressupostos de 
recorribilidade. Os agravantes foram intimados em 11 de maio de 2017, tendo sido protocolada 
a peça, subscrita por advogado credenciado, no dia 18 seguinte, dentro do prazo legal. Conheço. 

Conforme se depreende dos depoimentos prestados pelos delatores Benedicto Barbosa da 
Silva Júnior, no termo de colaboração premiada nº 49 (mídia juntada à folha 15 dos autos), e 
Luiz Eduardo da Rocha Soares, no de nº 8 (folha 353 do Apenso nº 3), o fato ocorrido em 2014, 
consistente no recebimento de, aproximadamente, R$ 300.000,00 do Grupo Odebrecht, a 
título de doação ilegal, diz respeito à campanha para a reeleição do investigado Pedro Paulo 
Carvalho Teixeira ao cargo de Deputado Federal, e não à campanha para Prefeito do Município 
do Rio de Janeiro. Portanto, surgem vinculados ao mandato parlamentar desempenhado 
desde 2011, razão pela qual revelam-se aptos à manutenção da competência do Supremo 
para supervisão da investigação. Verifiquem mostrar-se desimportante à persistência da 
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competência do Tribunal a circunstância de os delitos haverem sido praticados em mandato 
anterior, bastando que a atual diplomação decorra de sucessivas e ininterruptas reeleições.

Ante o quadro, no que concerne ao fato ocorrido em 2014, cumpre reconsiderar a decisão 
agravada para assentar a manutenção da competência do Supremo. 

Quanto à conduta supostamente cometida no ano de 2010, alusiva ao recebimento de 
R$ 3.000.000,00 do Grupo Odebrecht, a pretexto da campanha eleitoral ao cargo de deputado 
federal, observem tratar-se de período no qual o investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira 
exercia o cargo de deputado estadual. O Pleno, ao apreciar a questão de ordem na ação 
penal nº 937, relator ministro Luís Roberto Barroso, concluiu que o instituto da prerrogativa 
de foro pressupõe infração cometida no exercício do mandato e a este, de qualquer forma, 
ligado. Tendo em vista tratar-se de fato delituoso distinto, anterior ao exercício do cargo de 
deputado federal, não surge configurada situação a fazer incidir a competência do Supremo 
à supervisão do inquérito, a implicar a declinação para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de 
Janeiro, ante a caracterização, em tese, do crime disposto no artigo 350 do Código Eleitoral.

No que concerne ao fato relativo ao ano de 2012, consubstanciado no suposto recebimento, 
por Eduardo Paes, de R$ 15.000.000,00 a título de doação eleitoral à reeleição para a 
Prefeitura do Rio de Janeiro, a Procuradoria-Geral da República, dizendo haver indicativos 
de visarem os valores recebidos a atuação do investigado em favor do Grupo Odebrecht, no 
âmbito de contratos referentes às Olimpíadas de 2016, aponta indícios da prática, em tese, 
das infrações definidas no artigo 350 do Código Eleitoral e 317 e 333 do Código Penal. No 
mesmo contexto, ante a função de coordenador da campanha, sustenta que o investigado 
Pedro Paulo operacionalizou, mediante pagamentos realizados no exterior, o recebimento 
das vantagens indevidas, razão pela qual realça a possível configuração dos delitos versados 
nos artigos 22 da Lei nº 7.492/1986 e 1º da Lei nº 9.613/1998.

Os fatos revelam-se desvinculados do mandato de deputado federal atualmente desempenhado 
pelo investigado Pedro Paulo, não se inserindo na competência do Supremo.
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Tendo em vista o suposto cometimento de crime eleitoral e delitos comuns conexos, considerado 
o princípio da especialidade, tem-se caracterizada a competência da Justiça especializada, 
no que, nos termos dos artigos 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de 
Processo Penal, por prevalecer sobre as demais, alcança os delitos de competência da Justiça 
comum.

Observem que a Constituição Federal, no artigo 109, inciso IV, ao estipular a competência 
criminal da Justiça Federal, ressalva, expressamente, os casos da competência da Eleitoral:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

(…)

IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse 
da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e 
ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

A definição da competência da Justiça Eleitoral, conforme dispõe o artigo 121, cabeça, da 
Constituição Federal, foi submetida à legislação complementar:

(…) 

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes 
de direito e das juntas eleitorais. 

(…)

A ressalva prevista no artigo 109, inciso IV, bem assim a interpretação sistemática dos disposi-
tivos constitucionais, afastam, no caso, a competência da Justiça comum, federal ou estadual, 
e, ante a conexão, implica a configuração, em relação a todos os delitos, da competência da 
Justiça Eleitoral. A solução preconizada pela Procuradoria-Geral da República, consistente 
no desmembramento das investigações no tocante aos delitos comuns e eleitoral, mostra-se 
inviável, porquanto a competência da Justiça comum, federal ou estadual, é residual quanto 
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à Justiça especializada – seja eleitoral ou militar –, estabelecida em razão da matéria, e não 
se revela passível de sobrepor-se à última. 

Frise-se que essa óptica, já versada pelo Pleno do Supremo anteriormente – conflito de 
competência nº 7.033, relator ministro Sydney Sanches, e conflito de jurisdição nº 6.070, 
relator ministro Moreira Alves –, tem sido reafirmada pela expressiva maioria dos ministros 
da Segunda Turma – embargos declaratórios no agravo regimental na petição nº 6.820, 
redator do acórdão ministro Ricardo Lewandowski; e agravo regimental no agravo regimental 
na petição nº 6.694, redator do acórdão ministro Dias Toffoli. 

Provejo parcialmente o agravo regimental protocolado pelos investigados para, no tocante ao 
fato ocorrido em 2014, reconsiderar a decisão recorrida e assentar a competência do Supremo 
e, quanto aos delitos supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência 
para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. 

Considerada a remessa, por conexão, à Justiça Eleitoral, julgo prejudicado o agravo regimental 
interposto pela Procuradoria-Geral da República, no que voltado à fixação da competência, 
relativamente ao delito de evasão de divisas, da Justiça Federal. 

É como voto. 



[ Sumário ]

Inteiro teor do acórdão

26 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.508 – DISTRITO 
FEDERAL

Delegados de polícia podem firmar acordo de delação premiada. [ADI 5.508/DF, 
Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 5-11-2019.] 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=751303490
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Relator: Ministro Marco Aurélio 
Requerente: Procurador-Geral da República
Interessado: Presidente da República
Advogado: Advogado-Geral da União
Interessado: Congresso Nacional
Advogado: Advogado-Geral da União
Amicus curiae: Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal – ADPF 
Advogado: Antonio Torreao Braz Filho
Amicus curiae: Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal – Fenadepol
Advogado: Luiz Fernando Ferreira Gallo
Amicus curiae: Federação Nacional dos Policiais Federais – Fenapef
Advogados: Rudi Meira Cassel e outro (a/s)
Amicus curiae: Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo – ADPESP
Advogada: Isis Tavares dos Santos Vaichen 

EMENTA: DELAÇÃO PREMIADA – ACORDO – CLÁUSULAS. O acordo alinhavado com o 
colaborador, quer mediante atuação do Ministério Público, quer da Polícia, há de observar, 
sob o ângulo formal e material, as normas legais e constitucionais.

DELAÇÃO PREMIADA – ACORDO – POLÍCIA. O acordo formalizado mediante a atuação da 
Polícia pressupõe a fase de inquérito policial, cabendo a manifestação, posterior, do Ministério 
Público.

DELAÇÃO PREMIADA – ACORDO – BENEFÍCIOS – HOMOLOGAÇÃO. A homologação do 
acordo faz-se considerados os aspectos formais e a licitude do que contido nas cláusulas 
que o revelam.

DELAÇÃO PREMIADA – ACORDO – BENEFÍCIO. Os benefícios sinalizados no acordo ficam 
submetidos a concretude e eficácia do que versado pelo delator, cabendo a definição final 
mediante sentença, considerada a atuação do órgão julgador, do Estado-juiz.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A ação direta de inconstitucionalidade 
volta-se contra Lei federal, havendo sido ajuizada por parte legítima, nos termos dos artigos 
102, inciso I, alínea “a”, e 103, inciso VI, da Constituição Federal. 

Tem-se dispositivos legais que versam a atuação do delegado de polícia na delação premiada. 
O exame da questão constitucional é de relevância jurídica, considerada a necessidade de fixar 
as balizas concernentes à atuação da autoridade policial em instrumento jurídico destinado 
a viabilizar investigações, elucidando práticas delitivas relacionadas ao crime organizado. 

O Procurador-Geral da República argumenta no sentido de ser privativa do Ministério 
Público a legitimidade para oferecer e negociar acordos de colaboração premiada, aludindo 
à titularidade da ação penal pública, ao devido processo legal e ao princípio da moralidade. 
Ressalta o risco de o acordo entabulado pelo delegado de polícia resultar em mitigação da 
regra da indisponibilidade da persecução penal. 

Cumpre definir a possibilidade, ou não, de a autoridade policial celebrar acordo de delação 
premiada, consideradas a distribuição constitucional de atribuições e a titularidade da ação 
penal de iniciativa pública pelo Ministério Público.

A colaboração premiada não é instituto novo, mas, sim, meio de obtenção de provas em 
constante evolução. Descabe potencializar o papel do Ministério Público em detrimento 
do desenvolvimento legislativo do tema, que evidencia tratar-se de mecanismo situado no 
cumprimento das finalidades institucionais da polícia judiciária.

A ressaltar essa óptica, observem a disciplina na legislação brasileira. 
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O embrião da delação premiada no direito pátrio, o artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código 
Penal, a partir da redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984, estabelece a confissão 
espontânea como circunstância atenuante na fixação da pena: 

Art. 65 – São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 

(…) 

III – ter o agente:

(…) 

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime.

Surgiu, na sequência, a Lei de Crimes Hediondos – como se algum crime não o fosse –, de 
nº 8.072/1990. No artigo 7º, deu-se nova redação ao 159 do Código Penal, a versar extorsão 
mediante sequestro.

O § 4º inserido nesse preceito assim dispunha:

§ 4º Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo à autoridade, 
facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de uma a dois terços.

Em nova alteração, o mesmo parágrafo passou a ter o seguinte conteúdo, a partir da Lei nº 
9.296/1996: 

§ 4º Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando 
a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços. 

Ainda em 1990, veio à balha o diploma definidor dos crimes contra a ordem tributária, a 
econômica e as relações de consumo, introduzindo outras providências – Lei nº 8.137, de 27 
de dezembro. Eis o teor do parágrafo único do artigo 16:
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Art. 16. (…) 

Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor 
ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda 
a trama delituosa terá a sua pena reduzida de um a dois terços. (Parágrafo incluído pela Lei 
nº 9.080, de 19.7.1995) 

A Lei alusiva aos delitos contra o sistema financeiro nacional, de nº 7.492, de 16 de junho de 
1986, foi objeto de alteração legislativa, operada pela Lei nº 9.080, de 19 de julho de 1995, 
com a inclusão do § 2º no artigo 25, a revelar:

Art. 25. (…) 

(…) 

§ 2º Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe 
que através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa 
terá a sua pena reduzida de um a dois terços.

Em 1998, versou-se novamente a delação premiada. Refiro-me à Lei nº 9.613, de 3 de março, a 
qual dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e a prevenção 
da utilização do sistema financeiro para os ilícitos nela previstos. Criou o Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras – COAF, dando outras providências. O artigo 1º, § 5º, prevê:

“Art. 1º (…) 

(…) 

§ 5º A pena poderá ser reduzida de um a dois terços” – e é reduzida, logicamente, por quem julga, 
não o Estado acusador – “e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz 
deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, 
coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos 
que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, 
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ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. (Redação dada pela Lei nº 12.683, 
de 2012).”

Prossigo, para chegar à Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, a cuidar da organização e 
manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas e 
instituir o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas. O artigo 13 versa a 
delação premiada: 

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a 
consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva 
e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha 
resultado:

E tem-se, em seguida, especificados os resultados visados com o citado instrumento.

Em 2006, voltou-se à normatização do mecanismo mediante a Lei nº 11.343, de 23 de agosto, 
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Eis o teor do artigo 41:

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o 
processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação 
total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a 
dois terços.

Percebam que, até aqui, o único diploma legal a conter menção expressa a um acordo com o 
Ministério Público foi a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2005, de curto período de vigência. 
Trata-se da Lei de Drogas, revogada pela de nº 11.343/2006. No artigo 32, parágrafos 2º e 
3º, assim dispunha: 

§ 2º O sobrestamento do processo ou a redução da pena podem ainda decorrer de acordo entre 
o Ministério Público e o indiciado que, espontaneamente, revelar a existência de organização 
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criminosa, permitindo a prisão de um ou mais dos seus integrantes, ou a apreensão do produto, 
da substância ou da droga ilícita, ou que, de qualquer modo, justificado no acordo, contribuir para 
os interesses da Justiça. 

§ 3º Se o oferecimento da denúncia tiver sido anterior à revelação, eficaz, dos demais integrantes da 
quadrilha, grupo, organização ou bando, ou da localização do produto, substância ou droga ilícita, 
o juiz, por proposta do representante do Ministério Público, ao proferir a sentença, poderá deixar 
de aplicar a pena, ou reduzi-la, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), justificando a sua decisão.

Chego ao diploma que se mostra mais minucioso quanto à delação premiada, revelando 
parâmetros normativos que precisam ser observados – evidentemente desde que não 
conflitantes com a Lei Maior do País, a Constituição Federal. Refiro-me à Lei nº 12.850, de 
2 de agosto de 2013, que define organização criminosa e versa a investigação criminal, os 
meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal, tendo 
sido adotadas providências diversas. E revela a Lei: 

Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos 
em lei, os seguintes meios de obtenção da prova:

I – colaboração premiada;

(…) 

O artigo 4º, da Seção I, intitulada Da Colaboração Premiada, prevê, na cabeça, efeitos materiais 
do acordo:

“Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 
2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele 
que tenha colaborado” – porque interessa à sociedade elucidar a prática criminosa – “efetiva e 
voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração 
advenha um ou mais dos seguintes resultados:
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I – a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 
penais por eles praticadas;

II – a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;

III – a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;

IV – a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas 
pela organização criminosa;

V – a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.” 

A Lei nº 12.850/2013 prossegue no desenvolvimento do tema, aprofundando os desdobramentos 
do instituto no sentido de dar ao Estado mecanismos eficientes de combate à criminalidade 
organizada, em consonância com a leitura constitucional da matéria realizada desde 1988, 
sobretudo no âmbito do Poder Legislativo.

A delação premiada nada mais é do que depoimento revelador de indícios de autoria e 
materialidade criminosa, que, por si só, porquanto originado de um dos envolvidos na prática 
delitiva, não serve à condenação de quem quer que seja. 

A Lei é expressa, no artigo 3º, ao defini-la como instrumento de obtenção de provas, assim 
como o são a ação controlada, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou 
acústicos, a interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, o afastamento dos 
sigilos financeiro, bancário e fiscal, previstos nos incisos do referido artigo. Trata-se de meio 
extraordinário para chegar a provas, no que diz respeito a delitos praticados.

Não tem natureza de meio de prova, pois, se assim o fosse, poderia, isoladamente, embasar 
a condenação criminal, situação inadmitida no § 16 do artigo 4º da Lei questionada, que é 
expresso: 
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Art. 4º (…)

(…) 

§ 16. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações 
de agente colaborador.

Uma vez noticiando a delação materialidade criminosa e indícios de autoria, serve, no entanto, 
como elemento substancial ao recebimento da denúncia.

O Pleno do Supremo, no julgamento do habeas corpus nº 127.483, relator o ministro Dias 
Toffoli, firmou entendimento no sentido de que a colaboração premiada é veículo de produção 
probatória, uma vez que, a partir das informações disponibilizadas, deflagram-se diligências 
em busca de dados que as endossem. 

Em junho deste ano, ao apreciar questão de ordem na petição nº 7.404, na qual discutida a 
validade da homologação, pelo relator, do acordo de colaboração premiada, voltou a assentar 
ser meio de obtenção de prova, cuja iniciativa não se submete à reserva de jurisdição. 

Em síntese, o que é a delação premiada? É simples depoimento, prestado à autoridade, que 
será considerado, inclusive sob o ângulo das consequências, na hora devida, pelo órgão 
julgador, para fins de reconhecimento de benefícios, descritos na Lei. Transparece como 
confissão qualificada pelas informações que podem levar a resultados, também previstos 
na Lei – a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das 
infrações penais por eles praticadas; a revelação da estrutura e da divisão de tarefas do grupo; 
a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades; a recuperação total ou parcial 
do produto ou do proveito dos delitos cometidos; e a localização de eventual vítima com a 
integridade física preservada.

Observem a organicidade do Direito e o âmbito da Lei nº 12.850/2013, voltada à investigação 
e disposição de meios de obtenção de provas relacionadas às organizações criminosas. 
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O legislador constituinte estabeleceu incumbir às polícias judiciárias realizar investigações 
criminais: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através 
dos seguintes órgãos: 

I – polícia federal; 

II – polícia rodoviária federal; 

III – polícia ferroviária federal; 

IV – polícias civis; 

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União 
e estruturado em carreira, destina-se a: 

(…)

IV – exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

(…) 

§ 4º – Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto 
as militares. 

(…)

Em consonância com os preceitos constitucionais, entre os quais a eficiência – artigo 37 – e o 
dever de zelo com a segurança pública – artigo 144 –, o delegado de polícia é o agente público 
que está em contato direto com os fatos e com as necessidades da investigação criminal. 
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As atribuições conferidas a esse servidor – autoridade policial – dão conformação às polícias 
judiciárias, constitucionalmente previstas, destinadas à apuração da materialidade, autoria 
e circunstâncias delituosas. 

Mais ainda, a Lei nº 12.830/2012, promulgada em 20 de junho de 2013, poucos dias, portanto, 
antes do diploma sob análise – a Lei nº 12.850/2013 –, versa a investigação criminal conduzida 
por delegado de polícia, estabelecendo a exclusividade na presidência do inquérito policial. 
Destacam-se os seguintes dispositivos: 

Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado 
de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. 

§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação 
criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como 
objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.

§ 2º Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, infor-
mações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.

(…) 

O agente público tem, portanto, por expressa previsão constitucional e legal, o poder-dever 
de conduzir a investigação criminal. Para tanto, o legislador dotou o ordenamento jurídico 
de instrumentos que o habilitam a exercer o mister. 

As normas que tratam das funções e atribuições do Ministério Público – artigos 127 a 129 
da Constituição Federal – são bem claras. O Constituinte, ao estabelecer, no inciso VII do 
artigo 129, o exercício do controle externo da atividade policial e, no inciso seguinte, conferir 
o poder de requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, evidenciou 
a opção de não permitir que o Ministério Público, personificando o Estado-acusador e parte 
em possível ou já existente ação penal, proceda à investigação criminal, devendo sim zelar 
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pela lisura das atividades policiais e cuidar para que a apuração possa ser concluída de forma 
a viabilizar o sucesso de ação penal. 

A análise constitucional revela não subsistirem os argumentos veiculados na inicial desta 
ação direta de inconstitucionalidade. A Constituição Federal, ao estabelecer competências, 
visa assegurar o equilíbrio entre os órgãos públicos. A concentração de poder é prejudicial 
ao bom funcionamento do Estado Democrático de Direito, razão pela qual interpretação de 
prerrogativas deve ser feita mediante visão global, do sistema, sob pena de afastar a harmonia 
prevista pelo constituinte. 

A Lei nº 12.850/2013 tem como objetivo o combate às organizações criminosas, havendo 
íntima conexão com os postulados constitucionais da eficiência e do resguardo da segurança 
pública.

Dispõe o § 2º, no qual inserido parte do texto atacado nesta ação direta de inconstitucionalidade: 

§ 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, 
e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério 
Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, 
ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, 
o art. 28 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. 

No § 6º do mesmo artigo, relativo ao segundo trecho impugnado, tem-se: 

§ 6º O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do 
acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, 
com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e 
o investigado ou acusado e seu defensor.
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Os preceitos asseguram ao delegado de polícia a legitimidade para a proposição do acordo de 
colaboração premiada – instrumento de obtenção de prova – na fase de investigação, quando 
desenvolvida no âmbito do inquérito policial. 

Sendo a investigação o principal alvo da polícia judiciária, ante a conformação constitucional 
conferida pelo artigo 144, meios previstos na legislação encontram-se inseridos nas prer-
rogativas da autoridade policial. Sendo a polícia a única instituição que tem como função 
principal o dever de investigar, surge paradoxal promover restrição das atribuições previstas 
em lei. Retirar a possibilidade de utilizar, de forma oportuna e célere, o meio de obtenção de 
prova denominado colaboração premiada é, na verdade, enfraquecer o sistema de persecução 
criminal, inobservando-se o princípio da vedação de proteção insuficiente. 

A Lei é clara ao definir o momento em que pode ocorrer o procedimento de delação. O artigo 
3º, ao versar os meios de obtenção da prova relacionada às organizações criminosas, entre 
eles a colaboração premiada, dispõe ser a celebração do acordo permitida em qualquer fase 
da persecução penal. 

Abre-se a oportunidade de colaboração premiada na fase de investigações – no curso do 
inquérito policial ou outro procedimento de investigação equivalente – ou no transcorrer da 
ação penal, inclusive, após o trânsito em julgado de decisão.

O momento no qual realizada é relevante para que seja estabelecida, nos ditames da lei e da 
Constituição, a autoridade com atribuições para firmar o acordo: durante as investigações 
compete à autoridade policial, em atividade concorrente e com supervisão do membro do 
Ministério Público; instaurada a ação penal, tem-se a exclusividade do Órgão acusador.

A insurgência contra o disposto no § 2º do artigo 4º da Lei nº 12.850/2013 não prospera. 

O texto confere ao delegado de polícia, no decorrer das investigações, exclusivamente no 
curso do inquérito policial, a faculdade de representar ao juiz, ouvido o Ministério Público, pela 
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concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não haja sido previsto 
na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 do Código de Processo Penal.

O perdão judicial é instituto que possibilita ao juiz deixar de impor sanção diante da existência 
de determinadas circunstâncias expressamente previstas em lei. É a gradação máxima de 
redução da pena a resultar na extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IX, 
do Código Penal. O § 2º do artigo 4º da Lei de regência traz nova causa de perdão judicial, 
admitido a depender da efetividade da colaboração. 

Não se trata de questão afeta ao modelo acusatório, deixando de caracterizar ofensa ao 
artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, estando relacionada, tão somente, ao direito de 
punir do Estado, que se manifesta por intermédio do Poder Judiciário. 

A autoridade policial tem a prerrogativa – ou o poder-dever – de representar por medidas 
cautelares no curso das investigações que preside, mediante o inquérito policial. Há mais. No 
caso de colher confissão espontânea, tem-se causa de diminuição de pena a ser considerada 
pelo juiz na sentença, tudo sem que se alegue violação à titularidade da ação penal.

De todo modo, a representação pelo perdão judicial, feita pelo delegado de polícia, ante 
colaboração premiada, ouvido o Ministério Público, não é causa impeditiva do oferecimento 
da denúncia pelo Órgão acusador. Uma vez comprovada a eficácia do acordo, será extinta 
pelo juiz, a punibilidade do delator. 

Idêntica óptica deve ser adotada quanto ao disposto no § 6º do mesmo preceito: 

§ 6º O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do 
acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, 
com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e 
o investigado ou acusado e seu defensor.
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Em nenhum ponto o ato normativo em jogo afasta a participação do Ministério Público em 
acordo de colaboração premiada, ainda que ocorrido entre o delegado de polícia, o investigado 
e o defensor, não se podendo cogitar da afronta à titularidade da ação penal. Ao contrário, 
a legitimidade da autoridade policial para realizar as tratativas de colaboração premiada 
desburocratiza o instituto, sem importar ofensa a regras atinentes ao Estado Democrático 
de Direito, uma vez submetido o acordo à apreciação do Ministério Público e à homologação 
pelo Judiciário. 

Embora o Ministério Público seja o titular da ação penal de iniciativa pública, não o é do direito 
de punir. A delação premiada não retira do Órgão a exclusividade da ação penal. 

Há de ter-se presente a impossibilidade de negociação daquilo que está legislado. Em outras 
palavras, a norma fixa as balizas a serem observadas na realização do acordo. Estas, porque 
decorrem de lei, vinculam tanto a polícia quanto o Ministério Público, tendo em vista que a 
nenhum outro órgão senão ao Judiciário é conferido o direito de punir. 

O acordo originado da delação não fixa pena ou regime de cumprimento da sanção. Ao 
Poder Judiciário, com exclusividade, compete, nos termos do § 1º do artigo 4º da Lei, para 
fins de concessão de vantagens, levar em conta a personalidade do delator, a natureza, as 
circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração.

Os benefícios que tenham sido ajustados não obrigam o órgão julgador, devendo ser reconhe-
cida, na cláusula que os retrata, inspiração, presente a eficácia da delação no esclarecimento 
da prática delituosa, para o juiz atuar, mantendo a higidez desse instituto que, na quadra 
atual, tem-se mostrado importantíssimo. Longe fica o julgador de estar atrelado à dicção 
do Ministério Público, como se concentrasse – e toda concentração é perniciosa – a arte de 
proceder na persecução criminal, na titularidade da ação penal e, também, o julgamento, 
embora parte nessa mesma ação penal. 
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A norma legal prevê, em bom português, que, na prolação da sentença, serão estipulados os 
benefícios. Não se confunde essa definição, que só cabe a órgão julgador, com a propositura 
ou não da ação penal. No campo, é soberano o Ministério Público. Mas, quanto ao julgamento 
e à observância do que se contém na legislação em termos de vantagens, surge o Primado 
do Judiciário. Para redução da pena, adoção de regime de cumprimento menos gravoso, ou 
concessão do perdão judicial, há de ter-se instaurado o processo, garantindo-se a ampla defesa 
e o contraditório. Há de existir sentença, e, nela, o juiz, verificando a eficácia da colaboração, 
fixa, em gradação adequada, os benefícios a que tem direito o delator. 

Mostram-se inconfundíveis o objeto da delação com o efeito concreto, em termos de viabilizar 
investigações, elucidando práticas criminosas, e os benefícios a serem implementados em 
sentença pelo órgão julgador. Definida a natureza jurídica do instrumento, tendo em conta 
o arcabouço constitucional e infraconstitucional, nada impede que seja formalizado, na fase 
de investigação pelo delegado de polícia, com manifestação do Ministério Público, como 
dispõe a legislação, uma vez que as vantagens previstas na Lei de regência somente poderão 
ser implementadas pelo juiz.

O argumento segundo o qual é privativa do Ministério Público a legitimidade para oferecer 
e negociar acordos de colaboração premiada, considerada a titularidade exclusiva da ação 
penal pública, não encontra amparo constitucional. 

Quanto aos efeitos processuais que possam advir da delação, há, no § 3º do artigo 4º da Lei nº 
12.850/2013, previsão de suspensão do prazo de oferecimento da denúncia ou processo por 6 
meses, prorrogável por igual período, em relação ao colaborador. Nas situações especificadas 
no § 4º, o Órgão acusador pode deixar de apresentar a denúncia, campo no qual atua – ato 
omissivo – com absoluta discricionariedade. 

Art. 4º (…) 

(…) 
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§ 3º O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao colaborador, poderá 
ser suspenso por até 6 (seis) meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as 
medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional.

§ 4º Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia 
se o colaborador:

I – não for o líder da organização criminosa;

II – for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, as atribuições do Ministério Público foram 
superdimensionadas, sendo preciso compreendê-las ante as funções das demais instituições. 

Descabe centralizar no Ministério Público todos os papéis do sistema de persecução criminal, 
atuando o Órgão como investigador – obtenção do material destinado a provar determinado 
fato –, acusador – titular da ação penal – e julgador – estabelecendo penas, regimes e multas 
a vincularem o Juízo –, em desequilíbrio da balança da igualdade de armas. Não me canso de 
repetir que se paga um preço por se viver num Estado Democrático de Direito e esse preço 
é módico: o respeito irrestrito à ordem jurídica em vigor, especialmente à constitucional. Em 
Direito, o meio justifica o fim, mas não este àquele, pouco importando a boa intenção envolvida.

O quadro não autoriza admitir a interpretação postulada pelo Procurador-Geral da República 
no sentido de considerar-se indispensável a presença do Ministério Público desde o início e 
em todas as fases de elaboração de acordos de delação premiada, bem assim de ter-se como 
obrigatório e vinculativo o parecer da instituição. 

A interpretação conforme à Constituição revela técnica de controle de constitucionalidade, 
e não somente método de interpretação hermenêutico. O intérprete ou aplicador do direito, 
ao se deparar com normas que possuam mais de uma compreensão, deverá priorizar aquela 
que mais se coadune com o texto constitucional, situação não verificada. 
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Os textos impugnados versam regras claras sobre a legitimidade do delegado de polícia na 
realização de acordos de colaboração premiada, estabelecendo a fase de investigações, no curso 
do inquérito policial, como sendo o momento em que é possível a utilização do instrumento pela 
autoridade policial. Há previsão específica da manifestação do Ministério Público em todos os 
acordos entabulados no âmbito da polícia judiciária, garantindo-se, com isso, o devido controle 
externo da atividade policial já ocorrida e, se for o caso, adoção de providência e objeções. As 
normas legais encontram-se em conformidade com as disposições constitucionais alusivas 
às polícias judiciárias e, especialmente, às atribuições conferidas aos delegados de polícia. 
Interpretação que vise concentrar poder no Órgão acusador desvirtua a própria razão de ser 
da Lei nº 12.850/2013, na qual presente que todas as autoridades envolvidas – delegado 
de polícia, membro do Ministério Público e juiz –, como agentes essenciais à consecução da 
Justiça criminal, possam realizar, cada qual no exercício legítimo das próprias funções, as 
atividades que lhes são constitucionalmente atribuídas. 

A supremacia do interesse público conduz a que o debate constitucional não seja pautado 
por interesses corporativos, mas por argumentos normativos acerca do desempenho das 
instituições no combate à criminalidade. A atuação conjunta, a cooperação entre órgãos 
de investigação e de persecução penal, é de relevância maior. É nefasta qualquer “queda de 
braço”, como a examinada.

Ante o quadro, julgo improcedente o pedido, assentando a constitucionalidade dos parágrafos 
2º e 6º do artigo 4º da Lei nº 12.850/2013.

É como voto. 
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Inteiro teor do acórdão

27 ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
509 – DISTRITO FEDERAL

Cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condição 
análoga à de escravo. [ADPF 509/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 5-10-2020.]

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754002533
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Relator: Ministro Marco Aurélio
Requerente: Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias – Abrainc
Advogados: Luciana Christina Guimaraes Lossio e outro (a/s)
Interessado: Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social
Procurador: Advogado-Geral da União
Interessada: Ministra de Estado das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos
Procurador: Advogado-Geral da União
Amicus curiae: Conectas Direitos Humanos
Advogados: Caio de Souza Borges e outro (a/s)
Amicus curiae: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG
Advogado: Tiago Gomes de Carvalho Pinto
Amicus curiae: Central Única dos Trabalhadores – CUT
Advogado: Jose Eymard Loguercio 

EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – CABIMENTO – 
SUBSIDIARIEDADE. A adequação da arguição de descumprimento de preceito fundamental 
pressupõe inexistência de meio jurídico para sanar lesividade – artigo 4º da Lei nº 9.882/1999.

PORTARIA – CADASTRO DE EMPREGADORES – RESERVA LEGAL – OBSERVÂNCIA. Encerrando 
portaria, fundamentada na legislação de regência, divulgação de cadastro de empregadores 
que tenham submetido trabalhadores a condição análoga à de escravo, sem extravasamento 
das atribuições previstas na Lei Maior, tem-se a higidez constitucional.

CADASTRO DE EMPREGADORES – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONTRADITÓRIO E 
AMPLA DEFESA – OBSERVÂNCIA. Identificada, por auditor-fiscal, exploração de trabalho 
em condição análoga à de escravo e lavrado auto de infração, a inclusão do empregador em 
cadastro ocorre após decisão administrativa irrecorrível, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa.
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CADASTRO DE EMPREGADORES – NATUREZA DECLARATÓRIA – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. 
Descabe enquadrar, como sancionador, cadastro de empregadores, cuja finalidade é o acesso 
à informação, mediante publicização de política de combate ao trabalho escravo, considerado 
resultado de procedimento administrativo de interesse público. 

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias – Abrainc é parte legítima. Trata-se de entidade de âmbito nacional, 
representativa de empresas de incorporação imobiliária, alcançando pessoas jurídicas a 
atuarem em mais de nove entes federados. É pertinente interpretar o inciso IX do artigo 103 
da Carta da República, aplicável à arguição de descumprimento de preceito fundamental por 
força do artigo 2º, inciso I, da Lei nº 9.882/1999, de modo a viabilizar, tanto quanto possível, 
o ajuizamento de tão nobre instrumento de controle de normas.

Encontra-se atendido o requisito da pertinência temática, considerado o vínculo entre os 
objetivos institucionais da requerente e a matéria em jogo, a afetar, diretamente, interesses 
das pessoas jurídicas associadas, submetidas à fiscalização do Poder Público. Rejeito a 
preliminar que o Ministro de Estado dos Direitos Humanos, a Advocacia-Geral da União e a 
Procuradoria-Geral da República suscitaram.

A Advocacia-Geral da União articula com a inexistência de impugnação à totalidade do 
complexo normativo, a implicar, admitida, a inviabilidade da arguição, reportando-se à 
Portaria MTE nº 1.234/2003. Esta não dispunha sobre a instituição e manutenção do 
Cadastro de Empregadores, e sim previa o encaminhamento semestral, pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, a órgãos da Administração, de relação dos responsáveis pela submissão 
de trabalhadores a condição análoga à de escravo. 

A interpretação não pode restringir-se a determinado dispositivo legal, devendo buscar fun-
damento no conjunto de enunciados normativos. Conforme consigna o ministro Eros Grau, 
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não se examina o Direito em tiras, premissa a revelar que toda interpretação é, em maior ou 
menor medida, sistemática. Essa constatação afasta o ônus da impugnação específica de 
todos os atos potencialmente tidos como sustentáculos, mediatos ou imediatos, de certa 
norma jurídica. Os essenciais são objeto desta ação. Rejeito também essa preliminar.

Afasto a alegação, formalizada pela Advocacia-Geral da União, no sentido da inadmissibili-
dade da arguição em virtude de irregularidade da representação processual, bem assim da 
omissão quanto à juntada da íntegra dos atos atacados. Descabe exacerbar a forma. Embora 
não explicitadas, no instrumento de procuração, as Portarias MTE nº 540/2004, MTE/SDH 
nº 2/2011 e MTE/SDH nº 2/2015, consta expressa menção à Portaria Interministerial MTE/
MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016, pertencente ao mesmo complexo normativo. Inexiste 
lei a impor a outorga de poderes especiais para a propositura de arguição de descumprimento 
de preceito fundamental. Foi regularmente trazida ao processo cópia integral dos atos que 
haviam sido questionados na peça inicial, atendida a exigência contida no parágrafo único 
do artigo 3º da Lei nº 9.882/1999.

Reputo satisfeito o requisito da subsidiariedade revelado no artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, 
considerada a natureza secundária do ato atacado, cujo alegado fundamento de validade 
decorre de prescrições legais dotadas de contornos de abstração e autonomia. Disso resulta 
a ausência de caráter primário a viabilizar a impugnação por meio de ação direta de incons-
titucionalidade ou a proclamação de validade mediante ação declaratória.

Não subsistindo as preliminares suscitadas, admito a arguição.

Tendo em conta a complexidade e multiplicidade de atos regulamentares em jogo, passo ao 
exame da cadeia normativa. 

A Portaria MTE nº 1.234/2003 preconizou o envio, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
à Secretaria de Direitos Humanos e às Pastas do Meio Ambiente, do Desenvolvimento 
Agrário, da Integração Nacional e da Fazenda, de relação de empregadores que submetessem 
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cidadãos a forma degradante de trabalho ou a condição análoga à de escravo, com o objetivo 
de “subsidiar ações no âmbito de suas competências”.

O Cadastro de Empregadores foi instituído na forma da Portaria MTE nº 540/2004. A teor do 
artigo 2º, a inclusão do nome do infrator ocorreria “após decisão administrativa final relativa 
ao auto de infração lavrado em decorrência de ação fiscal em que tenha havido a identificação 
de trabalhadores submetidos a condições análogas à de escravo”. Previu-se a atualização 
semestral do Cadastro, o monitoramento por dois anos e, não configurada reincidência, a 
exclusão do empregador, condicionada ao pagamento de multa resultante da ação fiscal e 
quitação de eventuais débitos trabalhistas e previdenciários.

O ato foi revogado pela Portaria MTE/SDH nº 2/2011, mediante a qual mantido o Cadastro 
no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego e incluídos, no rol de órgãos a serem 
notificados da relação de infratores, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público 
Federal, o Banco Central do Brasil, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 
Social, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco da Amazônia e o Banco do 
Nordeste. As Portarias tiveram a compatibilidade, com a Constituição Federal, questionada 
por meio da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.209, relatora ministra Cármen Lúcia, 
na qual, embora assentada, alfim, a perda de objeto, foi implementada medida acauteladora 
suspendendo a eficácia das normas.

Com a Portaria MTE/SDH nº 2/2015, foi revogada a de nº 2/2011. Remetendo à Lei nº 12.527/2015 
– Lei de Acesso à Informação –, previu-se a divulgação do Cadastro de Empregadores no sítio 
eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego, após decisão terminativa quanto ao auto 
de infração em ação fiscal a revelar a submissão de trabalhadores a condição análoga à de 
escravo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos artigos 629 a 638 
da Consolidação das Leis do Trabalho.

Sobreveio a Portaria Interministerial MTE/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016 – objeto 
desta arguição –, a introduzir, a teor dos artigos 2º, § 5º, e 5º a 12, a possibilidade de a União 
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celebrar Termo de Ajustamento de Conduta ou acordo judicial com os administrados passíveis 
de constar do Cadastro.

Os referidos dispositivos foram afastados pela Portaria MTB nº 1.129/2017, a qual dispôs, 
para fins de inclusão na lista, sobre os conceitos de “trabalho forçado”, “jornada exaustiva”, 
“condição degradante” e “condição análoga à de escravo”. A inscrição foi condicionada a 
determinação expressa do Ministro do Trabalho. O ato acabou questionado mediante a ação 
direta de inconstitucionalidade nº 5.802, bem assim das arguições de descumprimento de 
preceito fundamental nº 489 e 491, todas de relatoria da ministra Rosa Weber, nas quais 
assentada a perda de objeto em virtude da revogação tácita pela Portaria MTB nº 1.293/2017.

A Portaria nº 1.293/2017, do Ministério do Trabalho, versou novas definições atinentes 
à condição análoga à de escravo, como “trabalho forçado”, “jornada exaustiva”, “condição 
degradante de trabalho”, “restrição, por qualquer meio, da locomoção do trabalhador em razão 
de dívida”, “cerceamento do uso de qualquer meio de transporte”, “vigilância ostensiva no local 
de trabalho” e “apoderamento de documentos ou objetos pessoais” e disciplinou a concessão 
de seguro-desemprego ao trabalhador que vier a ser resgatado em fiscalização da Pasta.

A matéria é sensível, relevante, possui envergadura constitucional e está a reclamar pronun-
ciamento do Supremo. O louvável intento de promover medidas de combate a trabalho com 
traços análogos à escravidão não legitima, é certo, atalhos à margem do figurino legal.

Acima de tudo, a coerência. Observado o princípio da reserva de lei, no que concerne à 
competência para expedir instruções, incumbe ao Ministro de Estado dar execução a leis, 
decretos e regulamentos, ausente a faculdade de normatizar de forma abstrata e autônoma. 
Surge necessário impor limites ao poder regulamentar – que deve ser tomado de forma estrita. 

Firme nessa premissa, andou bem, no exercício da Presidência, o ministro Ricardo Lewandowski, 
ao implementar providência acauteladora na ação direta de nº 5.209, na qual atacada, também 
pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a higidez constitucional das Portarias 
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nº 540/2004 e 2/2011, lastreadas no artigo 186, incisos III e IV, da Lei Maior, relativo à função 
social da propriedade rural, no exercício da competência versada no artigo 87, parágrafo único, 
inciso II. Os atos previam a inclusão, no Cadastro, dos nomes dos empregadores, depois de 
formalizada decisão terminativa quanto ao auto de infração em que identificada submissão 
de trabalhador a condições análogas à de escravo.

Sua Excelência suspendeu a eficácia das normas, pontuando a inexistência de lei em sentido 
formal a respaldá-las, bem assim a aparente inobservância do devido processo legal, ausente 
referência à instauração de processo administrativo e às garantias do contraditório e da 
ampla defesa. 

Considerado o princípio da reserva de lei, ponderou configurada “a edição de ato normativo 
estranho às atribuições conferidas pelo artigo 87, inciso II, da Carta Constitucional”, havendo 
o Ministro do Trabalho à época, ao regulamentar norma constitucional, atuado como se 
legislador primário fosse.

O que se tem na espécie? Encontrando o Cadastro previsão em ato regulamentador, indaga-se: 
deixou-se de observar a reserva legal? 

A resposta é desenganadamente negativa. Tanto é assim que, na oportunidade em que 
declarada a perda de objeto da ação direta de nº 5.209, considerada a superveniência da 
Portaria Interministerial nº 4/2016, a Relatora, ministra Cármen Lúcia, destacou: 

“Não se há de desconhecer que os pontos questionados na peça inicial da ação foram sanados na 
Portaria superveniente e revogadora daquel’outra pelo que também por isso não se sustentaria 
eventual argumento quanto ao indevido seguimento da presente ação.”

Propuseram-se os Ministros de Estado, editando a Portaria Interministerial MTE/MMIRDH 
nº 4/2016, no exercício da atribuição conferida pelo artigo 87, parágrafo único, inciso II, da 
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Constituição Federal, a dar concretude ao preceituado nos artigos 3º, incisos I e II, e 7º, incisos 
VII, alínea “b”, da Lei de Acesso à Informação.

Com o intuito de garantir efetividade ao direito fundamental à informação – artigos 5º, inciso 
XXXIII, 37, inciso II, § 3º, e 216, § 2º, da Constituição Federal –, a referida Lei é aplicável a 
toda a Administração Pública, tendo por diretrizes, entre outras, a publicidade como regra e 
o sigilo como exceção.

O diploma tem por princípio a chamada “transparência ativa”, incumbindo aos órgãos e entidades 
o dever de promover a divulgação de informações de interesse público, independentemente 
de solicitação. Não é suficiente atender a pedidos de acesso, fazendo-se imperativo que a 
Administração, por iniciativa própria, avalie e disponibilize, sem embaraço, documentos e 
dados de interesse coletivo, por si produzidos ou custodiados – artigos 3º, inciso II, e 8º.

A Lei esclarece, no artigo 7º, inciso VII, alíneas “a” e “b”, o alcance do direito fundamental de 
acesso à informação, de obtenção de informação relativa “à implementação, acompanhamento 
e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como 
metas e indicadores propostos” e “ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas 
de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo”. 

O que há nesta arguição?

Presente a Lei de Acesso à Informação, o ato atacado prevê o “Cadastro de Empregadores que 
tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo”, a ser divulgado “no sítio 
eletrônico oficial do Ministério do Trabalho e Previdência Social – MTPS, contendo a relação 
de pessoas físicas ou jurídicas autuadas em ação fiscal que tenha identificado trabalhadores 
submetidos a condições análogas à de escravo” – artigos 1º e 2º.
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Com o Cadastro, visou-se conferir publicidade a decisões definitivas, formalizadas em processos 
administrativos referentes a autos de infração, lavrados em ações fiscais nas quais constatada 
relação abusiva de emprego, a envolver situação similar à de escravidão. 

Conforme o parecer da Procuradoria-Geral da República, os autos de infração são públicos, 
podendo as informações ser requisitadas e acessadas individualmente e de forma onerosa 
por qualquer cidadão que assim o deseje. O Cadastro se antecipa, no que promovida ampla 
divulgação dos resultados de políticas de fiscalização, após o regular processo administrativo.

Marcos Neves Fava ressalta a natureza regulamentar da previsão do Cadastro em portaria, 
tendo como escopo “ordenar a atuação da própria Administração, articulando coerentemente 
o corpo de atuação estatal” (Combate ao trabalho escravo: “lista suja” de empregadores e 
atuação da Justiça do Trabalho. Revista LTr, v. 69, n. 11, p. 1326-1332, nov. 2005).

O atendimento ao interesse público e ao acesso à informação manifesta-se no artigo 4º, a 
revelar que “os dados divulgados no Cadastro de Empregadores não prejudicam o direito de 
obtenção, pelos interessados, de outras informações relacionadas ao combate ao trabalho 
em condições análogas à de escravo, de acordo com o previsto na Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011”.

Cuida-se de instrumento a viabilizar transparência, o qual, longe de encerrar sanção, dá 
publicidade a decisões definitivas em auto de infração lavrado por auditor-fiscal do Trabalho.

Ao viabilizar a divulgação do resultado de inspeções de interesse coletivo, o Cadastro sinaliza 
o monitoramento da razoabilidade das condições de trabalho, uma vez mantido o nome do 
empregador por dois anos, nos termos do artigo 3º da Portaria. Constatada a reincidência, 
o empregador permanece, por igual período, na lista. 

O preceito revela-se em harmonia com o artigo 23 do Regulamento da Inspeção do Trabalho, 
aprovado mediante a edição do Decreto nº 4.552, de 27 de dezembro de 2002, a prever a 



[ 329 ] [ Sumário ]

observância do critério da “dupla visita”, ante nova transgressão a normas de proteção do 
trabalhador:

Art. 23. Os Auditores-Fiscais do Trabalho têm o dever de orientar e advertir as pessoas sujeitas 
à inspeção do trabalho e os trabalhadores quanto ao cumprimento da legislação trabalhista, e 
observarão o critério da dupla visita nos seguintes casos:

(...)

III – quando se tratar de estabelecimento ou local de trabalho com até dez trabalhadores, salvo 
quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou de anotação da CTPS, bem 
como na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização; e

Sob o ângulo do devido processo legal, o lançamento, no Cadastro, do nome do empregador 
ocorre após decisão administrativa irrecorrível, observadas as garantias do contraditório e 
ampla defesa, bem como as regras atinentes ao processo de multa, na forma do artigo 2º, 
§ 2º, da Portaria em jogo:

§ 2º Será assegurado ao administrado, no processo administrativo do auto de infração, o 
exercício do contraditório e da ampla defesa a respeito da conclusão da Inspeção do Trabalho de 
constatação de trabalho em condições análogas à de escravo, na forma dos art. 629 a 638 do 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho) e da Portaria 
MTPS nº 854, de 25 de junho de 2015. 

O dispositivo remete aos artigos 629 a 638 da Consolidação das Leis do Trabalho e à Portaria 
nº 854, de 25 de junho de 2015, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, a versarem o 
procedimento de multa administrativa decorrente de auto de infração lavrado ante descum-
primento de normas de proteção ao trabalho. Garante-se, ao empregador, a apresentação 
de defesa no prazo de dez dias, contados do recebimento do auto de infração, a requisição 
de audiência para ouvir testemunhas e outras diligências, bem assim recurso dentro de dez 
dias, a partir do recebimento da notificação da decisão impondo a pena.
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Descabe articular com a natureza sancionatória do Cadastro, considerada a finalidade precípua 
de atendimento ao princípio da publicidade de atos administrativos de inequívoco interesse 
público – artigo 37 da Constituição Federal e Lei de Acesso à Informação. Segundo a lição de 
Gustavo Chehab, não há finalidade punitiva, mas, sim, declaratória, resultando na “adesão 
espontânea dos diversos atores sociais e econômicos que, em face do acesso à informação 
da ‘lista suja’, deixam de celebrar negócios jurídicos, comerciais e financeiros com a pessoa 
ali incluída” (O trabalho análogo ao de escravo e os esforços para sua erradicação no Brasil. 
Revista Trabalhista Direito e Processo, Ano 13, n. 49, p. 73, jan./mar. 2014). Com a divulgação 
dos nomes, potencializa-se a proteção do trabalhador, no que amplificada a reprovabilidade 
social da conduta dos empregadores.132 

A quadra vivida reclama utilização irrestrita das formas de combate a práticas análogas à 
escravidão. No ápice da pirâmide das normas jurídicas, está a Constituição Federal, submetendo 
a todos indistintamente, ou seja, pessoas naturais e jurídicas, de direito privado e público, o 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Dela extrai-se, como fundamentos da República Federativa 
do Brasil, a teor do artigo 1º, a dignidade da pessoa humana, cujo núcleo é composto pela 
proibição de instrumentalização do indivíduo, e valores sociais do trabalho.

A observação justifica-se ante a necessidade de ter-se avanço, e não retrocesso, civilizacional. 
A implementação do ato atacado volta-se a realizar direitos inseridos no principal rol das 
garantias constitucionais.

Assento o prejuízo da ação no tocante aos artigos 5º a 12 da Portaria Interministerial MTE/
MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016, revogados pela Portaria MTB nº 1.129/2017. 

Julgo improcedente o pedido quanto aos demais preceitos. 

132  Trabalho escravo e lista suja: um modo original de se remover uma mancha. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, v. 44, n. 74, 
p.189-215, jul./dez. 2006.
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Inteiro teor do acórdão

28 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608.898 – DISTRITO FEDERAL

É vedada a expulsão de estrangeiro cujo filho brasileiro foi reconhecido ou 
adotado posteriormente ao fato ensejador do ato expulsório. [RE 608.898/DF, 
Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 7-10-2020, RG, Tema 373.]

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344621301&ext=.pdf
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Relator: Ministro Marco Aurélio
Recorrente: União
Procurador: Advogado-Geral da União
Recorrido: Edd Abadallah Mohamed
Advogado: Marco Antonio de Souza
Interessado: Ministro de Estado da Justiça
Procurador: Advogado-Geral da União
Interessada: Defensoria Pública da União
Advogado: Defensor Público-Geral Federal

EMENTA: ESTRANGEIRO – EXPULSÃO – FILHO BRASILEIRO – SOBERANIA NACIONAL VERSUS 
FAMÍLIA. O § 1º do artigo 75 da Lei nº 6.815/1980 não foi recepcionado pela Constituição 
Federal de 1988, sendo vedada a expulsão de estrangeiro cujo filho brasileiro foi reconhecido 
ou adotado posteriormente ao fato ensejador do ato expulsório, uma vez comprovado estar 
a criança sob a guarda do estrangeiro e deste depender economicamente.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Embora a peça recursal esteja 
subscrita por advogada da União, tendo sido protocolada no prazo assinado em lei, surge 
o fato de a União não ser parte no habeas corpus. Este é ação de mão única, voltada a pre-
servar a liberdade de locomoção do cidadão, e tem parte específica e una, que é o paciente, 
personificado pelo impetrante. Tratando-se de via impugnativa exclusiva da defesa, descabe 
a utilização visando tutela de interesse da acusação ou de terceiro, conforme assentado pela 
Primeira Turma do Supremo, em 22 de fevereiro de 1994, na apreciação do habeas corpus 
nº 69.889, relator ministro Celso de Mello, acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de 
junho de 1994. A situação seria diversa se o recorrente fosse o Ministério Público, no que se 
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poderia tê-lo como fiscal da lei. Ante a ausência de pressuposto intrínseco de recorribilidade – a 
legitimidade –, não conheço do recurso.

Suplantada a preliminar, voto no mérito do extraordinário.

A controvérsia submetida ao Supremo consiste em definir se é possível a expulsão de estrangeiro 
quando comprovada a existência de filho brasileiro superveniente ao respectivo fato ensejador, 
considerada a tutela especial conferida à família no Texto Maior. Cumpre a este Tribunal 
examinar a recepção do § 1º do artigo 75 da Lei nº 6.815/1980, e não se os requisitos nele 
previstos estão configurados na situação em jogo. Aponta-se a harmonia do preceito com a 
Carta Federal, sem limitar-se a questão à interpretação da norma infraconstitucional. Surge 
imprópria a preliminar de não conhecimento do extraordinário, suscitada pela Procuradoria-
Geral da República, a partir da óptica de envolvimento de matéria estritamente legal.

Mostra-se necessário afastar o argumento, versado no extraordinário, segundo o qual a 
expulsão, por ser ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, a quem cabe resolver sobre 
a conveniência e oportunidade da atuação estatal, é insuscetível de revisão judicial. Não há 
poder absoluto no Estado Democrático de Direito. Todos os agentes públicos vinculam-se ao 
ordenamento jurídico e, sobretudo, à Lei Fundamental. O Supremo assentou, em situações 
atinentes a expulsão de estrangeiro, que o âmbito de discricionariedade do Presidente da 
República é limitado pela Lei nº 6.815/1980 – hoje pela Lei nº 13.445/2017 –, cumprindo a 
este Tribunal apreciar a legalidade e a constitucionalidade do procedimento adotado – habeas 
corpus nº 114.236, relator ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no 
Diário da Justiça de 18 de junho de 2014; e habeas corpus nº 119.773, relatora ministra Cármen 
Lúcia, Segunda Turma, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 10 de outubro de 2014.

Tem-se presentes valores constitucionais, a saber: a soberania nacional, com a manutenção 
de estrangeiro no País, e a proteção à família, ante a existência de filho brasileiro. Eis o teor 
do preceito em jogo:
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Art. 75. Não se procederá à expulsão:

I – se implicar extradição inadmitida pela lei brasileira; ou

II – quando o estrangeiro tiver:

a) Cônjuge brasileiro do qual não esteja divorciado ou separado, de fato ou de direito, e desde que 
o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 (cinco) anos; ou

b) filho brasileiro que, comprovadamente, esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente.

§ 1º não constituem impedimento à expulsão a adoção ou o reconhecimento de filho brasileiro 
supervenientes ao fato que o motivar.

§ 2º Verificados o abandono do filho, o divórcio ou a separação, de fato ou de direito, a expulsão 
poderá efetivar-se a qualquer tempo.

As questões atinentes aos requisitos para expulsão de estrangeiro foram reiteradamente 
examinadas pelo Supremo133, mas unicamente com base na interpretação isolada do artigo 75 
da Lei nº 6.815/1980. O Tribunal tem afirmado, observando estritamente o § 1º do dispositivo, 
a impossibilidade de opor à expulsão a existência de filhos nascidos após o fato criminoso. 
Confiram as seguintes ementas:

HABEAS CORPUS. EXPULSÃO. FILHOS NASCIDOS E REGISTRADOS APÓS O FATO CRIMINOSO. 
LEI Nº 6.815/80, ART. 75, § 1º. O nascimento e registro dos filhos do paciente verificaram-se após 
a ocorrência do fato criminoso que deu ensejo ao decreto de sua expulsão. Hipótese que afasta 
o impedimento de se expulsar o estrangeiro. Ordem denegada. 

(Habeas corpus nº 80.493, Tribunal Pleno, de minha relatoria, redatora do acórdão a ministra 
Ellen Gracie, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de junho de 2003.)

133  Habeas corpus nº 110.849, Segunda Turma, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 
29 de maio de 2012; habeas corpus nº 99.742, Tribunal Pleno, relator ministro Joaquim Barbosa, acórdão veiculado no Diário da Justiça 
eletrônico de 11 de maio de 2011; habeas corpus nº 85.203, Tribunal Pleno, relator ministro Eros Grau, acórdão publicado no Diário da Justiça 
eletrônico de 15 de dezembro de 2010; habeas corpus nº 82.893, Tribunal Pleno, relator ministro Cezar Peluso, acórdão veiculado no Diário 
da Justiça eletrônico de 8 de abril de 2005; habeas corpus nº 78.444, Tribunal Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da 
Justiça eletrônico de 17 de setembro de 1999; habeas corpus nº 72.082, Tribunal Pleno, relator ministro Francisco Rezek, acórdão veiculado 
no Diário da Justiça de 1º de março de 1996.
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Habeas corpus. Estrangeiro condenado por tráfico de entorpecentes. Filhas brasileiras. Reconhecimento 
e nascimento posteriores à medida expulsória. Não ocorrência de causa impeditiva da expulsão. 
“Não constituem impedimento à expulsão a adoção ou o reconhecimento de filho brasileiro 
supervenientes ao fato que o motivar”, conforme determina o § 1º do art. 75 da Lei nº 6.815/80. 
As causas impeditivas da expulsão se limitam àquelas previstas no art. 75 da Lei nº 6.815/80. 
Ordem denegada. 

(Habeas corpus nº 99.742, Tribunal Pleno, relator ministro Joaquim Barbosa, acórdão publicado 
no Diário da Justiça de 12 de maio de 2011.) 

Na espécie, discute-se o tema sob ângulo diverso – o constitucional.

Ao proferir voto vencido no julgamento do habeas corpus nº 80.493, aludi à estruturação, pelo 
então paciente, de família no Brasil, com filho sob a própria guarda, o qual, embora posterior 
à sentença condenatória, demonstrou ser dele economicamente dependente. Assentei a 
importância da família como entidade merecedora de especial tutela da Carta da República, 
consignando:

O que surge nos autos é a consolidação, em si, de união estável que motivou o nascimento de 
filhos, bem como a passagem de tempo que pode ser tomada como verdadeira prova da resso-
cialização do Paciente. Já em 1990, poderia ter sido implementada a expulsão. Isso não ocorreu, 
antecedendo ao decreto, como já consignado, o nascimento de filho. Por outro lado, constam, à 
folha 23, recibos escolares, demonstrando que o Paciente vem provendo o sustento do filho. A 
esta altura, placitar-se a expulsão não condiz com a observância do dispositivo constitucional 
que prevê a proteção da união estável pelo Estado.

É tempo de aprofundar a evolução no tratamento da matéria, atentando para a Lei Fundamental, 
no que revelada a família como base da sociedade – artigo 226, cabeça – e o direito da 
criança à convivência familiar – artigo 227, cabeça. Observem a organicidade do Direito. O 
fundamento de soberania espelhado na Lei nº 6.815/1980 deve ser compatibilizado com os 
avanços constantes do Documento Básico.
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A Carta de 1988 inaugurou nova quadra no tocante ao patamar e intensidade da tutela da 
família e da criança, assegurando-lhes cuidado especial, concretizado, pelo legislador, na 
edição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Direcionou-se o sistema para a absoluta 
prioridade dos menores e adolescentes, enquanto pressuposto inafastável de sociedade livre, 
justa e solidária.

É impróprio articular com a noção de interesse nacional inerente à expulsão de estrangeiro 
quando essa atuação estatal alcança a situação da criança, sob os ângulos econômico e 
psicossocial. O § 1º do artigo 75 da Lei nº 6.815/1980 encerra a quebra da relação familiar, 
independentemente da situação econômica do menor e dos vínculos socioafetivos desenvol-
vidos. A família, respaldo maior da sociedade e da criança, é colocada em segundo plano, 
superada pelo interesse coletivo em retirar do convívio nacional estrangeiro nocivo, embora 
muitas vezes ressocializado. 

Priva-se perpetuamente a criança do convívio familiar, da conformação da identidade. 
Dificulta-se o acesso aos meios necessários à subsistência, presentes os obstáculos decorrentes 
da cobrança de pensão alimentícia de indivíduo domiciliado ou residente em outro país. É 
dizer, impõe-se ruptura e desamparo, cujos efeitos repercutem nos mais diversos planos da 
existência, em colisão não apenas com a proteção especial conferida à criança, mas também 
com o âmago do princípio da proteção à dignidade da pessoa humana.

O preceito da Lei nº 6.815/1980 contraria o princípio da isonomia, ao estabelecer tratamento 
discriminatório entre filhos havidos antes e após o fato ensejador da expulsão. Há justifica-
tiva constitucionalmente adequada para tal distinção? A resposta é negativa. Os prejuízos 
associados à expulsão de genitor independem da data do nascimento ou da adoção, muito 
menos do marco aleatório representado pela prática da conduta motivadora da expulsão. 
Se o interesse da criança deve ser priorizado, é de menor importância o momento da adoção 
ou concepção.
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Percebam que esse entendimento tampouco esvazia a soberania nacional. O estrangeiro 
continuará obrigado a comprovar ter filho brasileiro sob a própria guarda e dependente 
economicamente, tal como previsto no artigo 75, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 6.815/1980. 
Ou seja, exige-se do estrangeiro a demonstração de vínculo qualificado com o País, apto a, 
dentro das balizas legais, autorizar a permanência em território nacional. Cessado o liame, 
como ocorre no caso de abandono do filho, a expulsão poderá ser efetivada, a teor do § 2º 
do mesmo dispositivo.

O § 1º do artigo 75 da Lei nº 6.815/1980, considerada a especial proteção constitucional à 
família e à criança, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.

Ante o quadro, uma vez comprovada a observância dos requisitos do artigo 75, inciso II, alínea 
“b”, da Lei nº 6.815/1980, desprovejo o recurso.

Proponho a seguinte tese para efeito de repercussão geral: “O § 1º do artigo 75 da Lei nº 
6.815/1980 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo vedada a expulsão 
de estrangeiro cujo filho brasileiro foi reconhecido ou adotado posteriormente ao fato ensejador 
do ato expulsório, uma vez comprovado estar a criança sob a guarda do estrangeiro e deste 
depender economicamente”.



[ Sumário ]

Inteiro teor do acórdão

29 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 596.832 – RIO DE JANEIRO

É devida a restituição da diferença das contribuições para o PIS e a COFINS 
pagas a mais, no regime de substituição tributária. [RE 596.832/RJ, Rel. Min. 
Marco Aurélio, DJE de 21-10-2020, RG, Tema 228.]

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754150598
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Relator: Ministro Marco Aurélio
Recorrentes: Posto de Gasolina Rei de Mesquita Ltda. e outro (a/s)
Advogado: Leonardo Luiz Thomaz da Rocha 
Advogada: Cláudia Regina Martins Lacerda
Recorrida: União
Procurador: Procurador-Geral da Fazenda Nacional

EMENTA: PIS E COFINS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL – RECOLHIMENTO A MAIOR – DEVOLUÇÃO. É devida a restituição da diferença 
das contribuições para o Programa de Integração Social – PIS e para o Financiamento da 
Seguridade Social – Cofins pagas a mais, no regime de substituição tributária, se a base de 
cálculo efetiva das operações for inferior à presumida.

VOTO

 O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Atendeu-se aos pressupostos de 
recorribilidade. Descabe articular com a falta de prequestionamento. O pronunciamento 
formalizado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região versou o que alegado pelas sociedades 
recorrentes no extraordinário. Quanto ao disposto no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Lei 
Fundamental, as razões recursais apontam para a ocorrência de violação direta a norma 
constitucional, a revelar o preenchimento do requisito. Afasto a preliminar de não conhecimento 
veiculada nas contrarrazões recursais. 

 O caso revela a possibilidade de restituição de valores recolhidos a maior, a título de contri-
buição para o Programa de Integração Social – PIS e para o Financiamento da Seguridade 
Social – Cofins, em situações nas quais a venda das mercadorias ocorra por preço inferior ao 
estimado. Discute-se a substituição tributária – artigo 150, § 7º, da Constituição Federal –, que 
não pode implicar desprezo a princípios estabelecidos na própria Carta, ou seja, os alusivos à 
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razão de ser do próprio tributo – o fato de este mostrar-se ligado a negócio jurídico, a relação 
jurídica com balizas específicas.

Ante o contexto, reitero as premissas que orientaram o voto no recurso extraordinário 
nº 593.849-MG:

Primeira: não cabe cogitar de tributo devido em definitivo sem que estejam presentes os elementos 
tributários definidos, emprestando-se a eles envergadura maior, porque remetida a disciplina à 
lei complementar, no artigo 146 da Constituição Federal.

Segunda premissa: não há tributo sem que se possa cogitar, de início, de vantagem para o cidadão 
enquadrado como contribuinte. No caso do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 
essa vantagem está no negócio jurídico tal como formalizado, inclusive com preço, na circulação 
da mercadoria.

Terceira: a Carta da República não encerra o enriquecimento ilícito, quer por parte do contribuinte, 
quer, muito menos, por parte do Estado.

(Recurso extraordinário nº 593.849/MG, relator o ministro Edson Fachin, julgado pelo Tribunal 
Pleno, em 19 de outubro de 2016)

O § 7º mencionado, ao disciplinar a substituição tributária, remete a algo inafastável 
para que se tenha como existente a obrigação tributária: o fato gerador, que possui 
contornos próprios. Está contemplada, na Constituição Federal, simples técnica de 
arrecadação antecipada – é mais do que uma arrecadação à vista:

Art. 150 (...)

(...)

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo 
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada 
a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
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Segundo definição vernacular, a presunção não é absoluta. A presunção, gênero, é 
relativa. Imagina-se algo passível de ocorrer, e, por isso mesmo, o preceito, pedagogi-
camente, versa a devolução preferencial, estabelecendo a primazia no recebimento do 
que recolhido sem justificativa plausível, harmônica com a ordem jurídica.

O comando constitucional encerra recolhimento que se dá sob condição resolutiva. Não 
verificado o fato gerador, ou constatada a ocorrência de modo diverso do presumido, surge 
o direito à devolução. Tratando-se de antecipação, é ínsito que, mais adiante, ter-se-á, 
como acontece relativamente ao imposto sobre a renda, um encontro de contas para 
saber se os parâmetros fixados por simples estimativa tornaram-se concretos, efetivos, 
reais, acontecidos, observada a circulação verificada, considerado o negócio jurídico.

Descabe dissociar recolhimento de tributo de fato gerador, de relação jurídica que norteie 
esse mesmo recolhimento. Impróprio é potencializar uma ficção jurídica, para, a pretexto 
de atender a técnica de arrecadação, consagrar e placitar verdadeiro enriquecimento 
ilícito, no que recebida quantia indevida por aquele que está compelido a dar o exemplo.

Ao apreciar a alegação de inconstitucionalidade de lei paulista a prever, no tocante ao 
ICMS, a restituição em casos nos quais a operação final revelasse obrigação de valor 
inferior ao presumido, sustentei essa mesma óptica:

Mas há mais. Como ocorre a fixação dos dados indispensáveis ao recolhimento do tributo 
mediante a substituição tributária? Ocorre de forma bilateral? Ocorre mediante fixação, pelo 
contribuinte, do que imagina que será, considerados os humores do mercado, um negócio futuro, 
o valor de uma relação jurídica, de uma compra e venda futura? Não, quem estima é justamente o 
arrecadador, o órgão fazendário, o Estado. Não acredito que calcule aquém dos valores praticados 
naquele momento, naquela data, no mercado. Ao contrário, a tendência é estimar valor a mais. 
Se considerasse a menos, ele estaria aqui a defender a intangibilidade dessa lei para poder cobrar 
a respectiva diferença, uma vez verificado o negócio jurídico em quantia superior.



[ 342 ] [ Sumário ]

O artigo 7º está calcado em presunção. A retenção do numerário pago a mais ao Estado, no caso 
de se realizar o negócio jurídico aquém do que estimado para efeito de recolhimento antecipado 
do tributo, logicamente, implica satisfação sem base legal, sem base constitucional, discrepante 
da natureza do próprio tributo, no que indispensável saber o valor do negócio. Isso significa haver 
incidência de alíquota sobre algo resultante de subjetivismo unilateral – não bilateral.

 Sustentei esse entendimento e lamento que, no julgamento anterior, o Tribunal tenha sinalizado, 
inspirando os Estados – que, a meu ver, atuaram sem necessidade, porquanto já estariam compelidos 
pela própria Carta a devolver o que recolhido a maior – a formalizar arrependimento que, para 
mim, não é eficaz, porque conflitante com o texto da Constituição, que a todos indistintamente 
submete.

 O que sustento a respeito do mencionado § 7º revela uma estrada de mão dupla. Tanto admito 
que o contribuinte, verificado o negócio, possa reclamar diferença – quantia paga a mais – como 
também que o Estado venha a pretender a satisfação do tributo baseada no valor real do negócio 
jurídico, se houver se mostrado superior àquele por ele próprio estimado.

(Ação direta de inconstitucionalidade nº 2.777-SP, relator o ministro Cezar Peluso, julgada 
improcedente, pelo Tribunal Pleno, em 19 de outubro de 2016)

Há vedação peremptória à apropriação, pelo Estado, de quantia que não corresponda, 
consideradas a base de incidência e a alíquota das contribuições, bem assim os regimes de 
arrecadação, ao tributo realmente devido. O recolhimento primeiro é feito por estimativa, e 
toda estimativa é provisória, seguindo-se o acerto cabível quando já conhecido o valor do 
negócio jurídico. Essa é a leitura do instituto da substituição tributária que mais se harmoniza 
com o texto constitucional e com as balizas norteadores das contribuições em debate.

Relativamente às contrarrazões recursais formalizadas pela União, descabe limitar o alcance 
do artigo 150, § 7º, da Carta da República à relação de refinarias de combustíveis com o 
Fisco. Versando o recurso a abrangência do dispositivo constitucional, eventuais alterações 
implementadas na Lei nº 9.718/1998 pela de nº 9.990/2000 não frustram a pretensão de 
restituição do tributo inadequadamente pago, ou recolhido em valor superior ao devido, em 
período no qual ocuparam o polo passivo da relação, em regime de substituição tributária.
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Com esses fundamentos, provejo o extraordinário.

Proponho a seguinte tese para fins de repercussão geral: é devida a restituição da diferença 
das contribuições para o Programa de Integração Social – PIS e para o Financiamento da 
Seguridade Social – Cofins recolhidas a mais, no regime de substituição tributária, se a base 
de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida.

É como voto.



[ Sumário ]

Inteiro teor do acórdão

30 AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 43 – DISTRITO 
FEDERAL

Direito de apelar em liberdade até o trânsito em julgado de decisão 
condenatória. [ADC 43/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 12-11-2020.]

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754357342
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Relator: Ministro Marco Aurélio 
Requerente: Partido Ecológico Nacional – PEN 
Advogados: Paulo Fernando Melo da Costa e outro (a/s)  
Advogado: Heracles Marconi Goes Silva 
Advogado: Lucio Adolfo da Silva 
Advogados: Luis Sérgio Monteiro Terra e outro (a/s) 
Advogado: Marco Vinícius Pereira de Carvalho 
Interessado: Presidente da República 
Advogado: Advogado-Geral da União 
Interessado: Presidente da Câmara dos Deputados 
Interessado: Presidente do Senado Federal 
Amicus curiae: Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro 
Procurador: Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro 
Amicus curiae: Instituto de Defesa do Direito de Defesa 
Advogado: Augusto de Arruda Botelho Neto 
Amicus curiae: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM 
Advogado: Thiago Bottino do Amaral 
Amicus curiae: Defensoria Pública da União 
Procurador: Defensor Público-Geral Federal 
Amicus curiae: Instituto Ibero Americano de Direito Público – Capítulo Brasileiro – IADP 
Advogado: Frederico Guilherme Dias Sanches 
Advogada: Vanessa Palomanes Sanches 
Amicus curiae: Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP 
Advogado: José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro 
Amicus curiae: Associação dos Advogados de São Paulo 
Advogado: Leonardo Sica 
Amicus curiae: Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas – ABRACRIM 
Advogado: Alexandre Salomão 
Amicus curiae: Instituto de Garantias Penais – IGP 
Advogado: Antonio Carlos de Almeida Castro 
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EMENTA: PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO 
CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar 
o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, 
considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, 
no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recor-
ribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Vivenciamos dias incertos sob o 
ângulo republicano. Explico: O requerente da ação declaratória de constitucionalidade nº 
43, outrora Partido Ecológico Nacional, hoje Partido Patriota, manifestou-se, da tribuna, no 
sentido da inconstitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, contrariando 
o pedido inicial.

A Advocacia-Geral da União mudou, conforme consta do relatório, o enfoque, a manifestação, 
ignorando, por sinal, a atribuição constitucional de curadora da lei, cumprindo-lhe a defesa 
do ato ou texto impugnado, na forma do artigo 103, § 3º, da Constituição Federal.

Na segunda-feira, 21 do corrente mês, encaminhei aos Colegas o Ofício nº 13/2019-GB/MA, 
com o seguinte teor:

Já se disse que o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54 é o 
do Ano Judiciário de 2019.

A visão que tenho sobre o tema em discussão é – desde sempre – conhecida. A reiterei quando 
apreciado o Habeas Corpus nº 126.292, no que, em 2016, implicou mudança da jurisprudência 
sedimentada a partir do Habeas Corpus nº 84.078, relator o proficiente ministro Eros Grau, julgado 
em 5 de fevereiro de 2009.
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Daí permitir-me encaminhar relatório e voto, ainda a proferir, nas referidas Declaratórias, sendo 
redundância reafirmar o respeito que tenho, há mais de 40 anos de atuação em colegiado julgador, 
pelo convencimento de cada qual dos colegas magistrados. 

Desde sempre, implemento a resistência democrática e republicana na matéria. Em incontá-
veis habeas corpus, ação de envergadura constitucional maior, no que voltada a preservar a 
liberdade de ir e vir do cidadão, implementei tutela de urgência, liminar, medida acauteladora, 
ressaltando:

Não se pode potencializar o decidido, pelo Pleno, no habeas corpus nº 126.292, por maioria, em 17 
de fevereiro de 2016. Precipitar a execução da sanção importa antecipação de culpa, por serem 
indissociáveis. Conforme dispõe o inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, “ninguém será 
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, ou seja, a culpa 
surge após alcançada a preclusão maior. Descabe inverter a ordem natural do processo-crime – 
apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da sanção.

O Tribunal, ao apreciar a referida impetração, não pôs em xeque a constitucionalidade nem colocou 
peias à norma contida na cabeça do artigo 283 do Código de Processo Penal, segundo a qual 
“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 preventiva”.

Custódia provisória concebe-se cautelarmente, associada ao flagrante, à temporária ou à preventiva, 
e não a título de sanção antecipada. A redação do preceito remete à Lei nº 12.403, de 4 de maio 
de 2011, revelando ter sido essa a opção do legislador. Ante o forte patrulhamento vivenciado 
nos dias de hoje, fique esclarecido que, nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43 e 
44, nas quais questionado o mencionado dispositivo, o Pleno deixou de implementar liminar.

A execução antecipada pressupõe garantia do Juízo ou a viabilidade de retorno, alterado o título 
executivo, ao estado de coisas anterior, o que não ocorre em relação à custódia. É impossível 
devolver a liberdade perdida ao cidadão.

O fato de o Tribunal, no denominado Plenário Virtual, atropelando os processos objetivos acima 
referidos, sem declarar, porque não podia fazê-lo em tal campo, a inconstitucionalidade do 
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artigo 283 do aludido Código, e, com isso, confirmando que os tempos são estranhos, haver, em 
agravo que não chegou a ser provido pelo relator, ministro Teori Zavascki – agravo em recurso 
extraordinário nº 964.246, formalizado, por sinal, pelo paciente do habeas corpus nº 126.292 –, 
a um só tempo, reconhecido a repercussão geral e “confirmado a jurisprudência”, assentada 
em processo único – no citado habeas corpus –, não é obstáculo ao acesso ao Judiciário para 
afastar lesão a direito, revelado, no caso, em outra cláusula pétrea segundo a qual “ninguém será 
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” – incisos XXXV 
e LVII do artigo 5º da Carta da República.

Ao tomar posse neste Tribunal, há 29 anos, jurei cumprir a Constituição Federal, observar as 
leis do País, e não a me curvar a pronunciamento que, diga-se, não tem efeito vinculante. De 
qualquer forma, está-se no Supremo, última trincheira da Cidadania, se é que continua sendo. O 
julgamento virtual, a discrepar do que ocorre em Colegiado, no verdadeiro Plenário, o foi por 6 votos 
a 4, e o seria, presumo, por 6 votos a 5, houvesse votado a ministra Rosa Weber, fato a revelar 
encontrar-se o Tribunal dividido. A minoria reafirmou a óptica anterior – eu próprio e os ministros 
Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Tempos estranhos os vivenciados nesta sofrida 
República! Que cada qual faça a sua parte, com desassombro, com pureza d’alma, segundo ciência 
e consciência possuídas, presente a busca da segurança jurídica. Esta pressupõe a supremacia 
não de maioria eventual – conforme a composição do Tribunal –, mas da Constituição Federal, 
que a todos, indistintamente, submete, inclusive o Supremo, seu guarda maior. Em época de crise, 
impõe-se observar princípios, impõe-se a resistência democrática, a resistência republicana. De todo 
modo, há sinalização de a matéria vir a ser julgada, com a possibilidade, consoante noticiado pela 
imprensa, de um dos que formaram na corrente majoritária – e o escore foi de 6 a 5 – vir a evoluir.

Destaco ter liberado, em 4 de dezembro de 2017, para inserção na pauta dirigida do Pleno, ato 
situado no campo das atribuições da Presidência, as ações declaratórias de constitucionalidade 
nº 43 e 44, visando o exame de mérito, bem como, em 19 de abril de 2018, a de nº 54 para 
análise do pedido de liminar. Os processos apenas foram incluídos, pela Presidência, na pauta da 
Sessão Plenária do dia 10 de abril de 2019, tendo sido, posteriormente, excluídos do calendário de 
julgamento, sem nova designação de data. Ressalte-se que a última está lastreada em fato novo – a 
evolução na manifestação do ministro Gilmar Mendes, no exame do habeas corpus nº 152.752, 
relator ministro Edson Fachin –, a retratar a revisão da óptica que ensejou escassa maioria.
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As ações declaratórias de nº 43, 44 e 54 versam o reconhecimento, tendo em vista o figurino 
do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, da constitucionalidade do artigo 283 do 
Código de Processo Penal, no que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito 
em julgado do título condenatório.

Ante a identidade de objetos, tem-se quadro a direcionar à análise simultânea das ações, 
cujos processos foram distribuídos por prevenção, na forma do artigo 77-B do Regimento 
Interno do Supremo, e apensados mediante despachos formalizados em 23 de maio de 2016 
e 11 de abril de 2019.

Atentem para a organicidade do Direito, levando em conta o teor do artigo 5º, inciso LVII, da 
Lei Maior – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto 
da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. 

O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou 
a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão 
da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, 
em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em 
execução da pena, que não admite a forma provisória.

A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação 
do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva. 

O abandono do sentido unívoco do texto constitucional gera perplexidades, observada a 
situação veiculada: pretende-se a declaração de constitucionalidade de preceito que reproduz o 
texto da Constituição Federal. Não vivêssemos tempos estranhos, o pleito soaria extravagante, 
sem propósito; mas, infelizmente, a pertinência do requerido nas iniciais surge inafastável.
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Ao editar o dispositivo em jogo, o Poder Legislativo, por meio da Lei nº 12.403/2011, limitou-se 
a concretizar, no campo do processo, garantia explícita da Carta da República, adequando-se 
à óptica então assentada pelo próprio Supremo no julgamento do habeas corpus nº 84.078, 
relator o ministro Eros Grau, encerrado em 5 de fevereiro de 2009, segundo a qual “a prisão 
antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar”.

Evidencia-se a repercussão negativa do entendimento adotado na apreciação do habeas de 
nº 126.292: passados 7 anos, e não apenas 2, reverteu-se a óptica que embasou a reforma 
do Código de Processo Penal. Tem-se quadro lamentável, no qual o legislador alinhou-se à 
Constituição Federal, ao passo que este Tribunal dela se afastou.

Descabe, considerada a univocidade do preceito, manejar argumentos metajurídicos, a servirem 
à subversão de garantia constitucional cujos contornos não deveriam ser ponderados, mas, 
sim, assegurados pelo Supremo, como última trincheira da cidadania. Conforme fiz ver ao 
analisar o habeas de nº 126.292:

O preceito, a meu ver, não permite interpretações. Há uma máxima, em termos de noção de inter-
pretação, de hermenêutica, segundo a qual, onde o texto é claro e preciso, cessa a interpretação, 
sob pena de se reescrever a norma jurídica, e, no caso, o preceito constitucional. Há de vingar o 
princípio da autocontenção. Já disse, nesta bancada, que, quando avançamos, extravasamos os 
limites que são próprios ao Judiciário, como que se lança um bumerangue e este pode retornar e vir 
à nossa testa. Considerado o campo patrimonial, a execução provisória pode inclusive ser afastada, 
quando o recurso é recebido não só no efeito devolutivo, como também no suspensivo. Pressuposto 
da execução provisória é a possibilidade de retorno ao estágio anterior, uma vez reformado o título.

Indaga-se: perdida a liberdade, vindo o título condenatório e provisório – porque ainda sujeito a 
modificação por meio de recurso – a ser alterado, transmudando-se condenação em absolvição, 
a liberdade será devolvida ao cidadão? Àquele que surge como inocente? A resposta, Presidente, 
é negativa.

Caminha-se – e houve sugestão de alguém, grande Juiz que ocupou essa cadeira – para verdadeira 
promulgação de emenda constitucional. Tenho dúvidas se seria possível até mesmo uma emenda, 
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ante a limitação do artigo 60 da Carta de 1988 quanto aos direitos e garantias individuais. O 
ministro Cezar Peluso cogitou para, de certa forma, esvaziar um pouco a morosidade da Justiça, 
da execução após o crivo revisional, formalizado por Tribunal – geralmente de Justiça ou Regional 
Federal – no julgamento de apelação. Mas essa ideia não prosperou no Legislativo. O Legislativo 
não avançou. Porém, hoje, no Supremo, será proclamado que a cláusula reveladora do princípio 
da não culpabilidade não encerra garantia, porque, antes do trânsito em julgado da decisão 
condenatória, é possível colocar o réu no xilindró, pouco importando que, posteriormente, o título 
condenatório venha a ser reformado.

O passo, Presidente, é demasiadamente largo e levará – já afirmou o ministro Gilmar Mendes – a 
um acréscimo considerável de impetrações, de habeas corpus, muito embora também seja dado 
constatar o esvaziamento dessa ação nobre, no que vinga a autodefesa, considerada a grande 
avalanche de processos, e se busca uma base, seja qual for, para o não conhecimento da ação – 
nomenclatura, esta, que se refere a recursos –, considerados os pressupostos de recorribilidade.

Peço vênia para me manter fiel a essa linha de pensar sobre o alcance da Carta de 1988 e 
emprestar algum significado ao princípio da não culpabilidade. Qual é esse significado, senão 
evitar que se execute, invertendo-se a ordem natural das coisas – que direciona a apurar para, 
selada a culpa, prender –, uma pena, a qual não é, ainda, definitiva. E, mais, não se articule com 
a via afunilada, para ter-se a reversão, levando em conta a recorribilidade extraordinária, porque 
é possível caminhar-se, como se caminha no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal 
Federal, para o provimento do recurso especial ou do recurso extraordinário.

Também não merece prosperar a distinção entre as situações de inocência e não culpa. A 
execução da pena fixada por meio da sentença condenatória pressupõe a configuração do 
crime, ou seja, a verificação da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. É dizer, o implemento 
da sanção não deve ocorrer enquanto não assentada a prática do delito. Raciocínio em sentido 
contrário implica negar os avanços do constitucionalismo próprio ao Estado Democrático de 
Direito. Nas palavras de Gustavo Henrique Badaró (Processo penal. 3. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2015. p. 57):

Não há diferença de conteúdo entre presunção de inocência e presunção de não culpabilidade. As 
expressões “inocente” e “não culpável” constituem somente variantes semânticas de um idêntico 
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conteúdo. É inútil e contraproducente a tentativa de apartar ambas as ideias – se é que isto é 
possível –, devendo ser reconhecida a equivalência de tais fórmulas. Procurar distingui-las é uma 
tentativa inútil do ponto de vista processual. Buscar tal diferenciação apenas serve para demonstrar 
posturas reacionárias e um esforço vão de retorno a um processo penal voltado exclusivamente 
para a defesa social, que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito.

O princípio da não culpabilidade é garantia vinculada, pela Lei Maior, à preclusão, de modo 
que a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal não comporta questio-
namentos. O preceito consiste em reprodução de cláusula pétrea cujo núcleo essencial nem 
mesmo o poder constituinte derivado está autorizado a restringir.

A determinação constitucional não surge desprovida de fundamento. Coloca-se o trânsito 
em julgado como marco seguro para a severa limitação da liberdade, ante a possibilidade de 
reversão ou atenuação da condenação nas instâncias superiores.

O problema adquire envergadura maior quando considerada a superlotação dos presídios, 
destacada pelo Pleno ao apreciar a medida liminar postulada na arguição de descumprimento 
de preceito fundamental nº 347, de minha relatoria, com acórdão publicado no Diário da 
Justiça de 19 de fevereiro de 2016. Constatou-se o exorbitante número de cidadãos recolhidos 
provisoriamente, a salientar a malversação do instituto da custódia cautelar e, consequen-
temente, a inobservância do princípio da não culpabilidade. Inverte-se a ordem natural para 
prender e, depois, investigar. Conduz-se o processo criminal com automatismo incompatível 
com a seriedade do direito de ir e vir dos cidadãos.

Daí se extrai a importância do marco revelado pela preclusão maior do título condenatório, 
quando a materialidade delitiva e a autoria ficam estremes de dúvidas e devidamente certifi-
cadas pelo Estado-Juiz. Em cenário de profundo desrespeito ao princípio da não culpabilidade, 
sobretudo quando autorizada normativamente a prisão cautelar, não cabe antecipar, com 
contornos definitivos – execução da pena –, a supressão da liberdade. Deve-se buscar a 
solução consagrada pelo legislador nos artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal, em 
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consonância com a Constituição Federal e ante outra garantia maior – a do inciso LXVI do 
artigo 5º: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança”.

A via de acesso a este Tribunal, para salvaguarda da liberdade, tem se estreitado sem respaldo 
constitucional. Em vez de incisivo na tutela de princípio tão caro ao Estado Democrático de 
Direito, o Supremo vem viabilizando a livre condução do processo persecutório por instâncias 
inferiores, despedindo-se de papel fundamental.

O quadro reforça imprescindível a adoção de postura fidedigna e rigorosa na conformação 
dos casos autorizadores da custódia antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 
Não se pode assentar a culpa para além dos limites expressos na Lei Maior, quando o próprio 
processo criminal é afastado do controle deste Tribunal. Em resumo, suprime-se, simultane-
amente, a garantia de recorrer, solto, às instâncias superiores e o direito de vê-la tutelada, a 
qualquer tempo, pelo Supremo.

A harmonia, com a Constituição de 1988, do artigo 283 do Código de Processo Penal é 
completa, considerado o alcance do princípio da não culpabilidade, inexistente campo para 
tergiversações, que podem levar ao retrocesso constitucional, cultural em seu sentido maior.

Uma vez realinhada a sistemática da prisão à literalidade do artigo 5º, inciso LVII, da Carta da 
República – no que direciona a apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso 
na via da recorribilidade, prender, em execução da pena –, surge inviável, no plano da lógica, 
acolher o requerimento formalizado, em caráter sucessivo, nas ações declaratórias de nº 43 
e 54, concernente ao condicionamento da execução provisória da pena ao julgamento do 
recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, como se esse Tribunal fosse um Supremo 
Tribunal de Justiça, nivelado ao verdadeiro e único Supremo.
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Repito: o princípio constitucional da não culpabilidade pressupõe, para ter-se o início do 
cumprimento da sanção, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória – a revelar a 
existência de pronunciamento precluso na via da recorribilidade.

Ante o princípio do terceiro excluído – uma coisa é ou não é, não havendo espaço para o 
meio termo –, ou bem se tem título alcançado pela preclusão maior a autorizar a execução 
da pena, ou não se tem, sendo forçoso reconhecer a natureza provisória da execução daí 
decorrente – quadro discrepante, a mais não poder, do versado no preceito cuja redação não 
vai além de reproduzir o previsto no texto constitucional.

Revela-se impróprio, presente a garantia estampada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 
Federal, cogitar da existência de terceiro grupo a partir de argumentos metajurídicos, os quais 
não seduzem a ponto de suplantar, no controle objetivo de constitucionalidade, a literalidade 
da norma.

Vale esclarecer que, no julgamento, pelo Plenário, do pedido de tutela de urgência – fase 
processual na qual, em sede precária e efêmera, busca-se, sob o ângulo do risco, o implemento 
da providência possível a fim de evitar-se prejuízos maiores –, cogitei, vencido na extensão 
maior do voto, determinar a suspensão de execução provisória da pena de réu cuja culpa 
estivesse sendo questionada, mediante recurso, no Superior Tribunal de Justiça, levando 
em conta o alto grau de reversão das sentenças penais condenatórias no âmbito daquele 
Tribunal – intérprete da legislação federal, espaço prioritário de aplicação do Direito Penal.

Em exame a matéria de fundo, quando analisada em definitivo a higidez de determinado 
preceito à luz da Constituição de 1988, surge cenário diverso: descabe, tendo em vista o 
alcance do princípio da não culpabilidade, admitir-se a gradação da formação da culpa para 
fins de incidência da garantia em jogo.

O quadro revelador de delinquências de toda ordem, de escândalos no campo administrativo, 
considerada corrupção inimaginável, apenas conduz à marcha processual segura, lastreada nos 
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ditames constitucionais e legais. Longe fica de respaldo a reescrever-se a Constituição Federal 
e a legislação que dela decorreu, muito menos pelo Supremo, em desprezo a princípio básico 
da República – o da separação e harmonia dos poderes. Não é o fato de o Tribunal assim o 
ser, de os pronunciamentos que formalize não ficarem sujeitos a revisão judicial, que levará ao 
desrespeito à ordem jurídico-constitucional, sob pena de perda da legitimidade das decisões 
que profira e de não se saber onde se parará. A Instituição, responsável pela higidez da Lei 
Maior, exerce papel de importância única e dele não pode, repita-se à exaustão, despedir-se, 
ante o risco de vingar o critério de plantão, desmando de toda ordem, a intranquilidade na 
vida gregária. 

Urge restabelecer a segurança jurídica, proclamar comezinha regra, segundo a qual, em Direito, 
o meio justifica o fim, mas não o inverso. Dias melhores pressupõem a observância irrestrita 
à ordem jurídico-normativa, especialmente a constitucional. É esse o preço que se paga ao 
viver-se em Estado Democrático de Direito, não sendo demasia relembrar Rui Barbosa quando, 
recém-proclamada a República, no ano de 1892, ressaltou: “Com a lei, pela lei e dentro da lei; 
porque fora da lei não há salvação”.

Julgo procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de nº 43, 44 e 54 para 
assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como consequência, 
determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não 
haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante 
exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis 
no artigo 312 do mencionado diploma processual.

O proclamado abrange o pedido sucessivo, formulado na ação declaratória de constitucio-
nalidade nº 43, no sentido de poderem ser implementadas, analogicamente ao previsto no 
artigo 319 do Código de Processo Penal, medidas alternativas à custódia quanto a acusado 
cujo título condenatório não tenha alcançado a preclusão maior. 
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É que se pretende, em última análise, realinhar a sistemática da prisão à literalidade do 
artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Explico: o manejo de providências diversas pressupõe a impossibilidade de prender-se indivíduo 
antes do trânsito em julgado do pronunciamento, situação na qual cabe ao magistrado, 
cautelarmente, impor, com os cuidados de estilo, a preventiva ou outras medidas descritas 
na norma processual. O pedido subsidiário apenas evidencia que, antes do exaurimento dos 
mecanismos recursais, surge inadequada a prisão do réu, salvo se atendidos os requisitos 
do artigo 312 do Código de Processo Penal. Essa sistemática é suficientemente restaurada 
com o reconhecimento da constitucionalidade do preceito em jogo, cujas balizas direcionam, 
pedagogicamente, à excepcionalidade da custódia.
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Inteiro teor do acórdão

31 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.501 – DISTRITO 
FEDERAL

Inconstitucionalidade de ato normativo mediante o qual autorizado 
fornecimento de substância sem registro no órgão competente. [ADI 5.501/DF, 
Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1º-12-2020.]

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754525738
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Relator: Ministro Marco Aurélio 
Requerente: Associação Médica Brasileira – AMB
Advogado: Marco Aurélio Souza
Advogado: Luiz Henrique Brito Prescendo
Interessado: Presidente da República
Procurador: Advogado-Geral da União
Interessado: Congresso Nacional
Procurador: Advogado-Geral do Senado Federal
Interessado: Associação Brasileira de Portadores de Câncer
Procurador: Defensor Público-Geral Federal
Amicus curiae: Rede de Apoio aos Portadores de Câncer “Instituto Por Amor” 
Advogada: Amanda Fernandes e Silva

EMENTA: SAÚDE – MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – INCONSTITUCIONALIDADE. 
É inconstitucional ato normativo mediante o qual autorizado fornecimento de substância, 
sem registro no órgão competente, considerados o princípio da separação de poderes e o 
direito fundamental à saúde – artigos 2º e 196 da Constituição Federal.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Ressalto a legitimidade ativa da 
entidade requerente, representativa de médicos e acadêmicos da medicina, porquanto presente 
em todos os Estados da Federação brasileira. É preciso interpretar o inciso IX do artigo 103 
da Carta da República de modo a viabilizar, tanto quanto possível, desde que não se discrepe 
do texto constitucional, o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. 

Encontra-se atendido o requisito da pertinência temática, considerado o estreito vínculo dos 
objetivos institucionais da entidade com a matéria em debate.
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Conforme fiz ver no exame da medida acauteladora, o Supremo, última trincheira da cidadania, 
não tem faltado àqueles que buscam ver assegurado o direito à saúde, observado o dever do 
Poder Público de prover medicamentos necessários ao tratamento do enfermo. É hora de 
atentar-se para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, proporcionar vida gregária segura 
e com um mínimo de conforto presente o valor maior atinente à preservação da dignidade 
do homem. Precedentes: agravo de instrumento nº 232.469/RS, 12 de dezembro de 1998; 
recursos extraordinários nº 244.087/RS, 14 de setembro de 1999; 247.900/RS, 20 de setembro 
de 1999; e 247.352/RS, 21 de setembro de 1999, todos de minha relatoria.

Alicerçado em óptica semelhante, o Pleno enfrentou o tema no agravo regimental na sus-
pensão de tutela antecipada nº 175/CE, relator ministro Gilmar Mendes. Proclamou que todo 
cidadão carente possui o direito de obter gratuitamente medicamentos e tratamentos de 
saúde, cabendo aos entes federados, em responsabilidade solidária, fornecê-los. O acórdão 
foi assim resumido:

Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 
da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde SUS. Políticas públicas. Judicialização 
do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos 
que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de 
saúde. Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não 
comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade 
de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Ao dever do Estado de ofertar remédios contrapõe-se a responsabilidade de zelar pela qualidade 
e segurança dos produtos em circulação no território nacional, ou seja, atuar impedindo o 
acesso a certas substâncias. A norma impugnada não se amolda a esses parâmetros.

O constituinte de 1988 atribuiu ao Poder Público o dever de cuidar da saúde dos cidadãos. 
Por ser a descentralização técnica necessária à fiscalização de atividades sensíveis, previu a 
criação de agências reguladoras, nos termos do artigo 37, inciso XIX, da Carta da República, 
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a exemplo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, à qual compete, enquanto 
autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, permitir a distribuição de substâncias químicas, 
segundo protocolos cientificamente validados.

O controle dos medicamentos fornecidos à população leva em conta a imprescindibilidade de 
aparato técnico especializado supervisionado pelo Executivo. A atividade fiscalizatória – artigo 
174 da Lei Maior – faz-se mediante atos administrativos concretos de liberação, devidamente 
precedidos por estudos técnico-científicos e experimentais. Ante o postulado da separação 
de poderes, o Congresso Nacional não pode autorizar, atuando de forma abstrata e genérica, 
a distribuição de droga.

Essa visão não apequena o Legislativo. A Constituição Federal reservou, aos parlamentares, 
instrumentos adequados à averiguação do correto funcionamento das instituições pátrias, 
quais sejam, convocação de autoridade a fim de prestar esclarecimentos e instauração de 
comissão parlamentar de inquérito – artigo 58, parágrafos 2º, inciso III, e 3º. Surge impróprio, 
porém, substituírem agência subordinada ao Poder Executivo.

A esperança que a sociedade deposita nos medicamentos, sobretudo aqueles destinados ao 
tratamento de doenças como o câncer, não pode se distanciar da ciência. Foi-se o tempo da 
busca desenfreada pela cura sem o correspondente cuidado com a segurança e eficácia dos 
fármacos utilizados. O direito à saúde não será plenamente concretizado se o Estado deixar 
de cumprir a obrigação de assegurar a qualidade de droga mediante rigoroso crivo científico, 
apto a afastar desengano, charlatanismo e efeito prejudicial. Na dicção do doutor Raul Cutait, 
professor associado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, em artigo intitulado “Câncer: esperança e ciência”, publicado em 19 de maio de 
2016, na Folha de São Paulo:

Talvez a maior contribuição de Hipócrates (século 4º a.C) à medicina tenha sido afirmar que as 
doenças deveriam ser entendidas à luz da ciência e não como castigo dos deuses, como apregoavam 
sacerdotes e curandeiros.
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Inúmeras descobertas geraram melhor compreensão dos fenômenos biológicos e promoveram o 
desenvolvimento de novos métodos diagnósticos e terapêuticos.

Em relação ao câncer, existe um enorme contingente de cientistas e médicos que despendem tempo 
e esforços na contínua busca de melhores tratamentos. Os resultados são palpáveis, uma vez 
que hoje 60% dos casos de câncer podem ser curados, desde que tratados de forma apropriada.

Esses animadores resultados se devem, em grande parte, à incorporação na prática clínica de 
novas drogas, as quais, para serem liberadas pelos órgãos responsáveis, passam por um rigoroso 
ritual de avaliação, no qual se define, para cada uma delas, o impacto em diferentes tumores, as 
doses mais eficazes, os efeitos colaterais e, finalmente, a eficácia quando comparadas com os 
melhores esquemas terapêuticos.

Essa sequência de avaliações baseia-se em rigorosa metodologia científica, amparada por métodos 
estatísticos muitas vezes extremamente sofisticados, de modo a tornar críveis os resultados obtidos.

Para se ter ideia da complexidade do processo de avaliação de qualquer medicamento, basta 
atentar para os números do National Cancer Institute dos Estados Unidos. Mais de US$ 5 bilhões 
são investidos anualmente em pesquisas, especialmente em novos medicamentos contra o câncer, 
mas pouquíssimos são autorizados para uso clínico.

A consistente metodologia científica é a melhor garantia de que as pessoas não serão enganadas 
por tratamentos pouco ou nada eficazes, bem como de que os recursos econômicos, intelectuais 
e de atendimento não serão desperdiçados.

No Brasil, vive-se hoje uma situação ímpar. A substância química fosfoetanolamina ganhou 
legalmente o status de medicamento que pode ser usado contra o câncer, acredito eu que em 
função da vontade de nossos legisladores e do Poder Executivo de ajudar pacientes que buscam 
alternativas para as doenças.

Eis, portanto, uma história bastante repetida ao longo do tempo: centenas de tratamentos 
oferecidos com promessas indevidas em função de desconhecimento científico, má-fé ou mesmo 
escusos motivos financeiros. E por trás de todo esse processo, sempre ela, a esperança!

Aprendi de forma definitiva com meu primeiro paciente de câncer, logo ao término de minha 
residência em cirurgia, que a esperança é parte ativa de qualquer tratamento, desde o mais eficaz 
até aquele com menor probabilidade de agir.
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Todavia, aprendi também, ao longo de minha vida profissional, cuidando de milhares de pacientes 
com câncer, que não se deve oferecer nada a ninguém sem o devido substrato científico.

A esperança é fundamental e os médicos devem fazê-la constar de seus receituários, colocando-se 
como parceiros de seus pacientes em suas batalhas contra a doença, mas não devem oferecê-la 
sem o devido embasamento científico, sob o risco de promover o charlatanismo.

A ciência é uma aliada da esperança e não sua antagonista.

Ao elaborar o ato impugnado, o Congresso Nacional, permitindo a distribuição de remédio 
sem controle prévio de viabilidade sanitária, omitiu-se no dever constitucional de tutelar a saúde 
da população. Impossível tomar essa constatação como intromissão indevida do Supremo na 
esfera de atribuição dos demais Poderes. Decorre dos elementos objetivos verificados neste 
processo, especialmente no tocante à ausência de registro da fosfoetanolamina sintética.

A aprovação do produto no órgão do Ministério da Saúde é exigência para industrialização, 
comercialização e importação com fins comerciais, na forma do artigo 12 da Lei nº 6.360/1976. 
O registro mostra-se imprescindível ao monitoramento, pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – Anvisa, da segurança, eficácia e qualidade terapêutica. Ausente o cadastro, a 
inadequação é presumida.

Por dever de coerência, cumpre reiterar: em Direito, os fins não justificam os meios. O 
diploma atacado suprime, casuisticamente, o requisito, evidenciando haver o legislador deixado 
em segundo plano a obrigação de implementar políticas públicas voltadas à garantia da saúde. 
A oferta de medicamento, embora essencial à concretização do Estado Social de Direito, não 
pode ser conduzido à margem do figurino constitucional, com atropelo dos pressupostos 
mínimos de segurança visando o consumo, sob pena de esvaziar-se, por via transversa, o 
próprio conteúdo do direito fundamental à saúde – artigo 196 da Lei Maior.
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A Anvisa, mediante nota à imprensa134 publicada em 21 de fevereiro de 2017, com última 
modificação em 12 de dezembro de 2018, esclarece nunca ter sido protocolado pedido de 
registro da fosfoetanolamina sintética. Confiram trecho:

(...)

Propagandas nas redes sociais que induzam o consumidor a crer que a fosfoetanolamina, como 
suplemento alimentar, combata o câncer – ou qualquer outra doença – e atribuam propriedades 
funcionais e/ou de saúde também são irregulares. 

(...)

A Anvisa está de portas abertas a inovações e novos produtos. Mas o papel da Agência é proteger 
a saúde da população. Se há interesse na comercialização da fosfoetanolamina no Brasil, o 
caminho correto é que seus produtores apresentem o pedido de registro, com os devidos testes 
de qualidade, segurança e eficácia realizados, para ser analisado. 

É no mínimo temerária e potencialmente danosa a liberação genérica do tratamento sem 
realização dos estudos clínicos correspondentes, em razão da ausência de elementos técnicos 
assertivos da viabilidade da substância para o bem-estar.

Confirmo a óptica adotada quando do implemento da medida acauteladora e julgo procedente 
o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.269, de 13 de abril de 2016.

134  Nota sobre fosfoetanolamina como “suplemento alimentar”. Por: Ascom/Anvisa. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/
asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/nota-sobre-fosfoetanolamina-como-suplemento-alimentar-/219201/. Acesso em: 4 ago. 2020.

http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/nota-sobre-fosfoetanolamina-como-suplemento-alimentar-/219201/
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/nota-sobre-fosfoetanolamina-como-suplemento-alimentar-/219201/
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“O nosso compromisso 
maior, como eu 
sempre ressalto, 
é com a Lei das Leis, 
a Constituição Federal. 
É com o Direito posto. 
É com a busca de dias 
melhores pelo menos 
para as gerações 
futuras. E a minha 
espontaneidade aí é 
absoluta. Eu costumo 
repetir o que já li: que 
a coragem é a síntese 
de todas as virtudes. 
Não adianta você ser 
virtuoso, se você não 
tem a coragem de 
veicular o que pensa, o 
que imagina que seja o 
ideal para a sociedade.”

Ministro 
Marco Aurélio
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