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QUESTIONÁRIO DO SEMINÁRIO 
 
“La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional: balance de dos décadas de 

diálogo entre Tribunales”. Antigua (Guatemala), 3 a 5 de diciembre de 2018. 
 
 
1. Indique as principais influências que os modelos estrangeiros podem ter 

tido no desenho da jurisdição constitucional de seu país. 
 

No Brasil, vige um sistema eclético (ou misto) de controle de constitucionalidade, pois 

coexistem dois modelos de atuação jurisdicional, a saber: 

 

1. O controle difuso de constitucionalidade, inspirado no modelo anglo-saxão, mais 

especificamente no sistema jurídico norte-americano. 

 

Foi o modelo adotado desde o início da jurisdição constitucional brasileira, com a 

criação do Supremo Tribunal Federal (Decreto nº 848, de 1890) e a promulgação da 

Constituição de 1891 (a qual definiu o federalismo como forma de Estado e a 

república como forma de governo, extinguindo a monarquia adotada desde a 

independência do Brasil, em 1822). 

 

Nesse modelo, todos os órgãos do Poder Judiciário têm competência para, ao julgar o 

caso concreto, afastar a aplicação de lei conflitante com a constituição; admitindo-se, 

no Brasil, a interposição de recurso extraordinário para que o Supremo Tribunal 

Federal analise a matéria constitucional decidida em única ou última instância pelos 

demais órgãos do Poder Judiciário. 

 

No Brasil (cujo sistema jurídico filia-se à tradição da civil law, na qual as leis editadas 

pelo Poder Legislativo são a fonte essencial do direito), o modelo de controle 
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difuso inspirado no modelo norte-americano foi instituído sem o mecanismo do stare 

decisis (instituto típico dos países de tradição de commom law), de modo que, embora os 

juízes e os tribunais, tendo o Supremo Tribunal Federal como última instância recursal, 

pudessem declarar determinada lei inconstitucional, os efeitos dessa decisão 

restringiam-se ao caso concreto. 

 

2. O controle concentrado de constitucionalidade, inspirado no modelo austríaco, 

formulado por Hans Kelsen. 

 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 16, de 1965 (editada sob a 

vigência da Constituição de 1946) se estabeleceu, no direito brasileiro, a 

competência do Supremo Tribunal Federal para analisar controvérsias constitucionais de 

forma abstrata, sem vinculação a um caso concreto, por meio de uma ação específica 

ajuizada diretamente perante o Tribunal, produzindo sua decisão efeitos gerais e 

vinculantes. 

 

Com a promulgação da atual Constituição de 1988 - após um regime autoritário que 

durou mais de 20 anos -, consagrou-se um rol extensivo de direitos e princípios, o qual 

foi acompanhada da criação de instrumentos que fizessem valer judicialmente essas 

intenções positivas, conferindo-se ao Judiciário e, especificamente, ao Supremo 

Tribunal Federal papel fundamental na consolidação desse novel Estado Democrático 

e na salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos e da coletividade. 

 

Além disso, a Constituição de 1988 ampliou significativamente a legitimação ativa 

para a propositura de ações do controle concentrado de constitucionalidade no Supremo 

Tribunal Federal, conferindo essa legitimação para além do Procurador- Geral da 

República, ao Presidente da República, à Mesa do Senado Federal, à Mesa da Câmara 

dos Deputados, à Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal, aos governadores dos estados ou do Distrito Federal, ao Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aos partidos políticos com representação no 

Congresso Nacional, às confederações sindicais e às entidades de classe de âmbito 



3 
 

nacional. 

 

Nesse contexto, no Brasil, a análise abstrata das controvérsias constitucionais 

diretamente pelo Supremo Tribunal Federal é exercida por meio de quatro ações 

constitucionais: (i) ação direta de inconstitucionalidade (ADI); (ii) ação declaratória de 

constitucionalidade (ADC); (iii) ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO); 

e (iv) arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF). 

 

1. Conclusão. 
 

Atualmente, nos termos da Constituição Federal de 1988, o Brasil conta com um 

modelo caracterizado como eclético ou misto, combinando o controle difuso ou 

incidental (sistema norte-americano), exercido por todos os juízes e tribunais; com o 

controle concentrado, ou por via principal (sistema austríaco), que é exercido por 

meio de ações abstratas de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 

 

Importante destacar ainda, quanto ao controle difuso adotado pelo Brasil (de 

inspiração no modelo norte-americano, mas sem a adoção do mecanismo do stare 

decisis), que a atuação do Supremo Tribunal Federal em sede recursal extraordinária 

passou por substancial alteração por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004. 

Inspirado no writ of certiorari (forma de acesso à Suprema Corte norte-americana 

desde os anos 20 do século XX), o instituto da repercussão geral foi instituído como 

requisito para a admissão dos recursos extraordinários pelo Supremo Tribunal Federal 

(art. 102, § 3º, CF/88), exigindo-se, dessa forma, a demonstração de que as questões 

constitucionais discutidas no caso são relevantes do ponto de vista econômico, político, 

social ou jurídico e que elas ultrapassam os intereses subjetivos da causa. 

 

Desse modo, ao julgar determinado recurso extraordinário com repercussão geral 

reconhecida, o Supremo Tribunal Federal não só julga o caso concreto, mas também 

define a linha interpretativa para a questão constitucional controvertida, a qual deve 

ser aplicada pelos Tribunais do país aos processos que versem sobre o mesmo tema. 
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Conferiu-se, portanto, eficácia geral e expansiva à interpretação constitucional 

realizada pela Corte, não mais sendo necessário decidir múltiplos casos idênticos 

sobre as mesmas questões constitucionais. 

 

Essa alteração tornou-se necessária em razão de a Constituição Federal de 1988 

(atualmente em vigor) ser formada por 250 artigos na parte permanente e por 114 

artigos nas disposições transitórias, e, nessa medida, definir exaustivamente todas as 

matérias constitucionais, disciplinando, ainda, várias outras matérias que poderiam ser 

definidas na legislação infraconstitucional, o que resultou em uma crise decorrente da 

grande quantidade de processos que aportavam no Supremo Tribunal Federal, 

especialmente os recursos extraordinários. 

 

Para exemplificar essa crise numérica, enquanto, em 1988, o Supremo Tribunal 

brasileiro recebeu em torno de 20 mil processos, em 2006, os processos recebidos 

chegaram a 127 mil. 

 

Também sob a inspiração do writ of certiorari, outra inovação da Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004, foi a autorização para que o STF aprove súmulas 

vinculantes, mediante as quais decisões reiteradas da Corte passam a ter efeito 

vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração 

Pública direta ou indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (art. 103-A, 

CF/88). 

 

Com efeito, tanto a súmula vinculante quanto a repercussão geral têm o 

propósito de garantir segurança jurídica, prevenindo e diminuindo a multiplicação de 

ações judiciais acerca dos mesmos temas, bem como conferindo tratamento isonômico 

a casos análogos. É ínsito a esses institutos, assim como ao princípio do stare decisis (do 

direito norte-americano), a garantia de estabilidade, de coerência e de previsibilidade das 

decisões judiciais. 

 

Ademais, duas aspirações da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 eram a 
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celeridade na prestação jurisdicional e a redução da excessiva quantidade de processos 

na Suprema Corte brasileira. 

 

Note-se que, no final de 2006 – quando foram editadas as leis que regulamentaram 

a súmula vinculante (Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006) e a repercussão geral 

(Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006) –, o total de processos em tramitação 

no STF era de 153.936 mil processos. Doze anos após a regulamentação e a 

implantação dos novos institutos, o Tribunal já diminuiu significativamente seu acervo, 

contando, no final de 2018, com 38.675 processos. 

 
2. Indique e comente pronunciamentos jurisdicionais de interesse nos quais se 

citam normas de ordenamentos estrangeiros. 
 

As Constituições brasileiras (desde a Constituição Política do Império do Brazil, 

de 1824; passando pela primeira Constituição da República, de 1891; e pelas que se 

seguiram – 1934, 1937, 1946, 1967 – até a atual Constituição, de 1988) são silentes 

quanto ao uso de precedentes ou doutrina estrangeiras pelos membros do Poder 

Judiciário na formação de seu convencimento. 

 
De outro modo, há, na Constituição de 1988, a sinalização da abertura do Estado 

brasileiro à normatização no cenário internacional, na medida em que prescreve o 

compromisso com a busca pela “integração econômica, política, social e cultural dos 

povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana 

de nações” (art. 4º, parágrafo único), bem como, que “os direitos e garantias expressos 

na Constituição brasileira 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” (§ 2°, do art. 5°). 

 
Ainda nesse ponto, destaca-se que a Emenda Constitucional nº 45/2004 

introduziu, no ordenamento constitucional brasileiro, a previsão de que os tratados e as 

convenções internacionais sobre direitos humanos subscritos pelo Brasil e aprovados em 

cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
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respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais e a submissão do 

Brasil à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado 

adesão. 

 

Ao se fazer uma busca no repositório de jurisprudência da Suprema Corte 

brasileira, verifica-se que, tanto em controle concentrado, como em controle difuso de 

constitucionalidade, há referência a tratados e convenções internacionais – em matéria 

de direitos humanos e de outras áreas. Há menção, também, ao direito estrangeiro e 

à jurisprudência formada acerca dele, bem como à doutrina científica estrangeira, 

predominando as referências ao direito alemão e norte americano. 

 
Ainda antes de ingressar especificamente no tema do encontro, destaco que no 

Brasil, a assinatura de tratados e convenções internacionais é competência privativa 

do Presidente da República (art. 84, VIII, da Constituição Federal de 1988), a qual 

constitui ato precário e não definitivo, pois está sujeita à aprovação do Congresso 

Nacional (art. 49, I, da Constituição Federal de 1988) para produzir efeitos. 

 
3. Exponha pronunciamentos jurisdicionais de interesse cuja decisão é 

fundamentada diretamente na aplicação de tratados internacionais de direitos humanos. 
 
4. Indique os pronunciamentos jurisdicionais de interesse nos quais a jurisprudência 

dos tribunais estrangeiros é citada ou incorporada. 
 
5. Descreva pronunciamentosn jurisdicionais de interesse cuja decisão se 

fundamenta na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos ou da Corte 
Europeia de Direitos Humanos. 

 
6. Mencione pronunciamentos jurisdicionais de interesse nos quais a doutrina 

científica estrangeira é mencionada. 
 
 

 

 

 

RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS 3, 4, 5 e 6 
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Com essas breves observações, passo a destacar algumas decisões proferidas no 

âmbito da Suprema Corte brasileira, por seu órgão plenário, relacionadas ao tema 

proposto neste encontro. 

 
1. Habeas Corpus nº 87.585, Habeas Corpus nº 92.566 e Recurso extraordinário nº 

349.703- Prisão do depositário infiel. 

 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prescreve, em sua redação 

originária, que “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário 

infiel” (art. 5º, LXVII). 

 
A prisão do depositário infiel estivera prevista no ordenamento jurídico civil 

brasileiro desde 1916 (Lei nº 3.071), tendo sido regulamentada também no Código 

Civil instituído pela Lei n° 10.406/2002. 

 
Em 2008, a Suprema Corte foi provocada a se manifestar sobre a 

constitucionalidade da regra, em sede de controle difuso de constitucionalidade, 

tendo o julgamento sido concluído no sentido de se declarar inaplicável a norma, com 

fundamento no Pacto de São José da Costa Rica. 

 
Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal afirmou o caráter supralegal dos tratados 

internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, de maneira a esvaziar a 

força normativa do inciso LXVII do artigo 5º da Constituição Federal (uma vez que a 

prisão do depositário infiel nela prevista sujeita-se à regulamentação legal para ter plena 

eficácia), sem, contudo, afirmar o status constitucional das normas inscritas no 

referido tratado internacional, de maneira a afastar a possibilidade de que sejam 

usadas como parâmetro de análise de constitucionalidade de leis ou atos normativos 

internos. 

 
Transcrevo, na parte de interesse, a emenda exarada no RE nº 349.703: 
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“PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS 
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO 
INCISO LXVII DO ART. 5O DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO 
HIERÁRQUICO- NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 

HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO  BRASILEIRO.  Desde a adesão do Brasil, 
sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 
11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da 
Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal para 
prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas 
internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no 
ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da 
legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais 
de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação 
infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato 
de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e com o 
Decreto-Lei n° 911/69, assim como em relação ao art. 652 do Novo Código 
Civil (Lei n° 10.406/2002). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 
N° 911/69.” 

 

2. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347 - Sistema 

Carcerário: Estado de Coisas Inconstitucional e Violação a Direito Fundamental. 

Em fevereiro de 2015, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou o projeto 

Audiência de Custódia, que consiste na garantia da rápida apresentação do preso a um 

juiz nos casos de prisões em flagrante. 

 

Em sessão realizada aos 9 de setembro de 2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

concedeu parcialmente cautelar solicitada na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF nº 347), a fim de determinar 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, realizassem as audiências de custódia de modo a 

viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas 

contadas do momento da prisão. 

 

Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal entendeu adequada a via da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ação do controle concentrado de 

constitucionalidade e terá por  objeto evitar ou reparar lesão apreceito fundamental, 
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resultante de ato do Poder Público - art. 102, §1º c/c Lei nº 9.882/1999), em razão da 

“situação degradante das penitenciárias no Brasil, tendo afirmado ainda: 

 
“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’”. 

 
Durante a audiência, o juiz analisa a prisão sob o aspecto da legalidade, da 

necessidade e da adequação da continuidade da prisão ou da eventual concessão de 

liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares. O juiz avalia também 

eventuais ocorrências de tortura ou de maus-tratos, entre outras irregularidades. 

 

A decisão tomada pela Suprema Corte Brasileira, associada à atuação proativa do 

CNJ, conferiu maior efetividade, no Judiciário, em diferentes unidades federativas, à 

realização sistêmica de audiências de custódia. 

 
 
3. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510 – Lei de Biossegurança 
 

No julgamento, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela “constitucionalidade do 

uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas para fins terapêuticos” e, 

assim, pela total improcedência da ação direta de inconstitucionalidade que fora 

proposta pelo Procurador-Geral da República, impugnado o art. 5º da Lei nº 11.105, 

de 24 de março de 2005 (Lei de Biossegurança). 

 
Em voto proferido em julgamento, o Ministro Joaquim Barbosa faz referência à 

experiência legislativa e/ou judiciária de países europeus – Inglaterra, França, 

Espanha, Bélgica e Suíça – para orientar a interpretação do direito nacional (art. 5º da 

Lei nº 11.105/2005), com recurso à técnica comparativa em relação aos pontos 

identificados como comuns ao debate no direito estrangeiro, in verbis: 
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“Enfim, esses  são apenas alguns exemplos, colhidos do direito 

comparado, que demonstram a preocupação dos países europeus com a 

pesquisa envolvendo células-tronco embrionárias Vê-se que as legislações 

estrangeiras têm ao menos três pontos em comum: o primeiro, referente à 

obrigatoriedade de que os embriões sejam utilizados em pesquisas que 

visem ao bem-comum; o segundo, que sejam utilizados apenas embriões 

excedentes dos processos de fertilização in vitro, o que, em outras palavras, 

significa a proibição de que sejam criados embriões para este fim; e, por 

último, que haja o consentimento expresso dos genitores. Nessa ordem de 

ideias, parece-me que a legislação brasileira segue os critérios mínimos que têm 

sido exigidos por outros países que permitem a pesquisa envolvendo células-

tronco embrionárias.” 

 

4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54 - Aborto de feto 

anencefálico 

Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 54, 

jurisprudência estrangeira foi referida pelo Ministro Gilmar Mendes, a fim de reforçar 

sua conclusão pela possibilidade de se proceder ao controle concentrado de 

constitucionalidade de normas pré-constitucionais. 

 

Iniciado em 2004, o julgamento foi encerrado em 2012, tendo sido julgado 

procedente o pedido para declarar inconstitucional a interpretação dos arts. 124, 126, 

128, I e II do Decreto-Lei 2.848/1940 (Código Penal) que considera crime de aborto a 

antecipação terapêutica do parto no caso de feto anencefálico. 

 
O Supremo Tribunal esclareceu que a discussão sobre a antecipação terapêutica do 

parto diferenciava-se em relação à descriminalização do aborto e à discriminação com 

base na deficiência do feto (aborto eugênico). Isso porque o aborto pressupõe um  

feto sadio; já a anencefalia, conforme a explicação dos especialistas ouvidos na audiência 
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pública realizada para instrução do julgamento, é uma anomalia caracterizada pela 

ausência parcial do encéfalo e do crânio, considerada equivalente à morte cerebral e, 

portanto, letal em cem por cento dos casos. 

 

Nesse sentido, o Tribunal considerou que havia conflito apenas aparente entre direitos 

fundamentais, porque, em contraposição aos direitos da mulher, se encontra um ser, 

embora biologicamente vivo, juridicamente morto, já que a Lei 9.434/1997 dispõe que 

o diagnóstico de morte encefálica constitui o marco para declarar-se determinada 

pessoa como morta. Portanto, a interrupção da gestação, no caso de anencefalia, 

constituiria conduta atípica em razão da absoluta impropriedade daquele sobre o qual 

recai a conduta do agente. 

 
A Suprema Corte acrescentou, ainda, que o direito à vida não é absoluto no texto 

constitucional, tendo em vista o art. 5º, XLVII, que admite a pena de morte no caso de 

guerra declarada na forma do artigo 84, XIX, e, ainda, as duas possibilidades de realização 

de aborto no Código Penal: o necessário (quando há perigo à vida da mulher) e o 

humanitário (quando a gravidez deriva do estupro). Além disso, a proteção ao 

direito à vida comporta diferentes gradações, conforme ficou estabelecido no 

julgamento da ADI nº 3510. 

 
Nesse sentido, ponderou-se sobre a necessidade de se distinguir ser humano de pessoa 

humana, concluindo que o embrião obviamente é humano, ser vivo, todavia, não 

configura, ainda, pessoa, ou seja, sujeito de direitos e deveres, a caracterizar o 

estatuto constitucional da pessoa humana. 

 
Por fim, considerou-se que seria desproporcional considerar constitucional o aborto 

humanitário, quando saudável o feto, mas ilícita a antecipação terapêutica do parto, 

quando este possui uma anomalia letal incurável. Em ambos os casos procura- se 

resguardar a saúde física e psíquica da mulher. Assim, o Tribunal considerou que o 

legislador não havia inserido essa possibilidade de “aborto”, porque o Código data de 

1940, quando não existiam exames que diagnosticavam tal anomalia 
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5. Recurso Extraordinário nº 459.510 – Competência para conhecer e julgar o 

crime de redução à condição análoga a de escravo 

 
Em 2009, o órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal (2º Turma) deliberou 

afetar o processo ao Plenário, no qual o julgamento foi iniciado em 2010, com o voto 

do Relator no sentido de superar entendimento anteriormente formado na Suprema 

Corte, no RE nº 398.041, por entender que o bem jurídico tutelado no tipo penal da 

conduta de redução à condição análoga a de escravo é o ser humano em si mesmo, e não 

o interesse estatal no resguardo da organização do trabalho. 

 
Encerrado o julgamento em 2015, prevaleceu, o entendimento de que o bem jurídico 

objeto de tutela pelo art. 149 do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940) vai além da 

liberdade individual, já que a prática da conduta em questão acaba por vilipendiar 

outros bens jurídicos protegidos constitucionalmente como a dignidade da pessoa 

humana, os direitos trabalhistas e previdenciários, indistintamente considerados, 

fixando-se a competência da justiça federal no caso concreto (art. 109, VI, da Constituição 

Federal). 

 
Em seu voto, a Ministra Rosa Weber fez referência à Convenção nº 155 da 

Organização Internacional do Trabalho (de 1981), à decisão da Suprema Corte 

norte-americana no caso Brown v. Board of Education (1954) e a excertos de 

doutrina estrangeira para fundamentar sua conclusão no sentido do entendimento que 

se sagrou vencedor. 

 

6. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130 – Lei de 

Imprensa 

 
Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes faz referência à 1ª Emenda à 

Constituição dos Estados Unidos e a doutrina e precedentes norte-americanos, para 

reforçar sua compreensão quanto à dimensão da liberdade de imprensa. Há menção, 
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também, a precedente da Corte Constitucional da Alemanha, a fim de identificar duas 

dimensões dos direitos fundamentais, sendo uma subjetiva (ou individual) e a outra 

objetiva (ou institucional). 

 

Na conclusão do julgamento, afirmou-se a vedação de censura prévia à atividade 

de imprensa, cuja liberdade foi considerada essencial para o desenvolvimento da 

cultura democrática e alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa 

repercutir no seio da sociedade, garantindo-se o espaço de irrupção do pensamento 

crítico em qualquer situação ou contingência” (item 2 da ementa, DJe de 5/2/09). 

 

Posto que a decisão paradigma tenha fundamentado a natureza essencial da liberdade 

de informação jornalística para o processo democrático nos direitos de personalidade 

referentes à livre manifestação do pensamento e de acesso à informação, a Suprema 

Corte consignou estarem resguardados os direitos de personalidade atinentes a 

intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de 

controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. 

 

A ADPF 130 foi julgada procedente para o efeito de declarar como não 

recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei 

federal nº 5.250/1967 (conhecida no Brasil como “Lei de Imprensa”). 

 

7. Mandado de Injunção nº 708 – Possibilidade de o Supremo Tribunal Federal 

proferir decisão com conteúdo normativo, possibilitando o exercício de direitos e 

liberdades individuais constitucionalmente assegurados (art. 5º, LXXI, CF/1988) 

 
Dentre os Direitos e Garantias Fundamentais previstos na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, destaca-se, nesse trabalho, o instituo do 

Mandado de Injunção (MI), consistente em garantia constitucional voltado à 

colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades 

constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, 

à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI). 



14 
 

 
No MI nº 708, o Ministro Gilmar Mendes fez consignar, em sumário do 

julgamento, a experiência do direito comparado como reforço dos fundamentos que 

conduziram à evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de 

adotar solução normativo-concretizadora de norma instituída na Constituição como 

fundamental, sem incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da 

CF/88). Vide: 

 
“3. [ ] HIPÓTESE DE OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. MORA JUDICIAL, 
POR DIVERSAS VEZES, DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF. RISCOS DE 
CONSOLIDAÇÃO DE TÍPICA OMISSÃO JUDICIAL QUANTO À MATÉRIA. A 
EXPERIÊNCIA DO DIREITO COMPARADO. LEGITIMIDADE DE ADOÇÃO DE 
ALTERNATIVAS NORMATIVAS E INSTITUCIONAIS DE SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO 

DE OMISSÃO. [ ] 3.4. A mora legislativa em questão já foi, por diversas vezes, 
declarada na ordem constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência 
dessa situação de ausência de regulamentação do direito de greve dos 
servidores públicos civis passa a invocar, para si, os riscos de consolidação de 
uma típica omissão judicial. 3.5. Na experiência do direito comparado (em 
especial, na Alemanha e na Itália), admite- se que o Poder Judiciário adote 
medidas normativas como alternativa legítima de superação de omissões 
inconstitucionais, sem que a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais 
se configure como ofensa ao modelo de separação de poderes (CF, art. 2º).” 

 

8. Habeas Corpus nº 82.424 – Limites à liberdade de expressão quando 

atentatória à dignidade do ser humano e à convivência pacífica no meio social. 

 
Em acórdão de quase 500 (quinhentas laudas), há vasta referência a diplomas 

estrangeiros e internacionais, com destaque para a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (Resolução 217 A III), cuja aprovação pela Assembleia Nacional das Nações 

Unidas, em 1948, influenciou a redação de várias cartas constitucionais em todo o 

mundo, entre elas a atual Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 
Dessa perspectiva, e valendo-se da metodologia do direito comparado, o Supremo 

Tribunal Federal denegou a ordem de habeas corpus impetrado com o objetivo de 

suspender a averbação de imprescritibilidade do crime do delito de discriminação 

praticado pelo paciente, fazendo consignar em sumário de acórdão o seguinte: 
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“HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: ANTI-SEMITISMO. RACISMO. CRIME 
IMPRESCRITÍVEL. CONCEITUAÇÃO. ABRANGÊNCIA CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM DENEGADA. 1. Escrever, editar, divulgar e comerciar 
livros "fazendo apologia de idéias preconceituosas e discriminatórias" contra a 
comunidade judaica (Lei 7716/89, artigo 20, na redação dada pela Lei 
8081/90) constitui crime de racismo sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e 
imprescritibilidade (CF, artigo 5º, XLII). [...] 4. Raça e racismo. A divisão 
dos seres humanos em raças resulta de um processo de conteúdo meramente 
político-social. Desse pressuposto origina-se o racismo que, por sua vez, gera a 
discriminação e o preconceito segregacionista. 5. Fundamento do núcleo do 
pensamento do nacional-socialismo de que os judeus e os arianos formam 
raças distintas. Os primeiros seriam raça inferior, nefasta e infecta, 
características suficientes para justificar a segregação e o extermínio: 
inconciabilidade com os padrões éticos e morais definidos na Carta Política do 
Brasil e do mundo contemporâneo, sob os quais se ergue e se harmoniza 
o estado democrático. Estigmas que por si só evidenciam crime de racismo. 
Concepção atentatória dos princípios nos quais se erige e se organiza a 
sociedade humana, baseada na respeitabilidade e dignidade do ser humano e 
de sua pacífica convivência no meio social. Condutas e evocações aéticas e 
imorais que implicam repulsiva ação estatal por se revestirem de densa 
intolerabilidade, de sorte a afrontar o ordenamento infraconstitucional e 
constitucional do País. 6. Adesão do Brasil a tratados e acordos multilaterais, 
que energicamente repudiam quaisquer discriminações raciais, aí 
compreendidas as distinções entre os homens por restrições ou preferências 
oriundas de raça, cor, credo, descendência ou origem nacional ou étnica, 
inspiradas na pretensa superioridade de um povo sobre outro, de que são 
exemplos a xenofobia, "negrofobia", "islamafobia" e o anti-semitismo. 7. A 
Constituição Federal de 1988 impôs aos agentes de delitos dessa natureza, 
pela gravidade e repulsividade da ofensa, a cláusula de imprescritibilidade, 
para que fique, ad perpetuam rei memoriam, verberado o repúdio e a abjeção 
da sociedade nacional à sua prática. 8. Racismo. Abrangência. 
Compatibilização dos conceitos etimológicos, etnológicos, sociológicos, 
antropológicos ou biológicos, de modo a construir a definição jurídico-
constitucional do termo. Interpretação teleológica e sistêmica da 
Constituição Federal, conjugando fatores e circunstâncias históricas, políticas e 
sociais que regeram sua formação e aplicação, a fim de obter-se o real sentido e 
alcance da norma. 9. Direito comparado. A exemplo do Brasil as legislações de 
países organizados sob a égide do estado moderno de direito democrático 
igualmente adotam em seu ordenamento legal punições para delitos que 
estimulem e propaguem segregação racial. Manifestações da Suprema Corte 
Norte-Americana, da Câmara dos Lordes da Inglaterra e da Corte de Apelação 
da Califórnia nos Estados Unidos que consagraram entendimento que aplicam 
sanções àqueles que transgridem as regras de boa convivência social com grupos 
humanos que simbolizem a prática de racismo. [...]13. Liberdade de 
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expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites 
morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua 
abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. 
14. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas 
de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição 
Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte).” 


