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A pedalada constitucional  
de Eduardo Cunha

Michael Freitas Mohallem

A segunda votação da redução da maioridade penal pela Câma-
ra, pouco depois de tê-la rejeitado, torna inútil uma norma da 
Constituição.

A maturação de qualquer iniciativa legislativa — especialmente 
uma proposta de emenda constitucional — não se dá através de um 
processo de erro e acerto no calor do plenário. A definição do melhor 
texto, da melhor fórmula — se tráfico, crime hediondo ou redução li-
near, no caso da PEC da maioridade penal —, são justamente questões 
para a Comissão Especial sobre o tema, onde não há qualquer limita-
ção de novo voto de matérias rejeitadas.

Quem coloca uma PEC em votação para “ver se cola” deve as-
sumir esse risco. Como Eduardo Cunha deu ultimato à Comissão e 
apressou a votação em plenário, é razoável supor que sabia do perigo 
de que, se derrotada, a matéria voltasse para a geladeira. Se o presiden-
te da Câmara pode colocar a proposta em votação quando quiser, não 
o pode fazer quantas vezes quiser. São as regras do jogo democrático 
que, se quebradas, pedem intervenção do Supremo.

Agora, superada essa etapa na Câmara e seguindo o mesmo ro-
teiro da PEC do financiamento empresarial para partidos políticos, o 
assunto segue para o Supremo.

Como regra geral, o STF não deve interferir no processo legislati-
vo. Mas emendas à Constituição são um caso à parte e as exigências 
são maiores. O §5º do art. 60, até então raramente discutido, conjuga 
em si dois importantíssimos freios institucionais. Ao mesmo tempo em 
que limita o poder de agenda do presidente da casa legislativa, acres-
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centa cautela adicional à votação de PEC. Impõe um custo para quem 
mudar a Constituição. É como se o artigo dissesse: “pense bem se essa 
PEC deve ser votada, com esse texto, neste momento; se for derrotada, 
só no ano que vem”. É um mecanismo de autopreservação da Consti-
tuição.

Mas a depender de sua jurisprudência recente, é possível que o 
STF cometa um erro. Os ministros vinham entendendo que as vota-
ções de proposições acessórias de emenda e da emenda em si são coi-
sas diferentes, de modo que votá-las sequencialmente não ofenderia a 
Constituição (p.ex., MS 22.503, MS 33630). O presidente da Câmara 
defendeu entendimento semelhante.

Posições desse tipo devem ser rejeitadas. Aceitá-las levaria ao ab-
surdo de termos, pelas mãos do próprio STF, um artigo constitucional 
sem nenhuma eficácia. Na interpretação de Cunha, e no que parece 
ser o entendimento de vários ministros, a única hipótese de que uma 
segunda votação de PEC seja barrada pela Constituição seria a impro-
vável tentativa de votar o mesmíssimo texto rejeitado. Mas por que 
razão aquele que é interessado em ver aprovada a matéria legislativa 
recém-rejeitada reapresentaria o mesmo texto idêntico? Bastaria mu-
dar uma única palavra.

Regras devem ser interpretadas de maneira que possam valer. In-
terpretar um artigo constitucional de forma que só tenha efeito no caso 
de uma inusitada e contornável hipótese é, na prática, colocá-lo em 
desuso. Essa é uma interpretação que não respeita a própria Consti-
tuição. A exemplo da desmoralizada exigência de apreciação dos vetos 
presidenciais em 30 dias (art. 66 §4º), a regra em discussão nesse mo-
mento, que impede nova votação de matéria derrotada no mesmo ano 
legislativo, poderá ser, igualmente, para inglês ver.

É esta a provocação que chega ao Supremo: deve mudar sua juris-
prudência, ou terá matado — com a ajuda de Eduardo Cunha — mais 
um artigo da Constituição.

Publicado em 3 de Julho de 2015



Apresentação 15
Joaquim Falcão, Diego Werneck Arguelhes, Felipe Recondo

RETROSPECTIVAS

O invisível Teori Zavascki e a fragmentação do Supremo — Uma 
retrospectiva de 2015 21
Joaquim Falcão, Diego Werneck Arguelhes

O STF entre 2015 e 2016 29
Felipe Recondo, Conrado Hübner Mendes

DESAFIOS INSTITUCIONAIS

Três desafios para o Supremo 65
Joaquim Falcão, Diego Werneck Arguelhes

A monocratização do STF 69
Diego Werneck Arguelhes, Ivar A. Hartmann

Supremo oscilante 75
Pedro Cantisano

Crise constitucional brasileira? A desarmonia entre os poderes 79
Daniel Vargas

Federalismo e meio ambiente: o Supremo não é a solução 83
Daniel Vargas

Sumário



6 O SUPREMO EM 2015

Por que Lewandowski não pauta a ação da  
OAB sobre financiamento de campanha, retida por Gilmar? 87
Joaquim Falcão

Qual o papel do relator no Supremo? Duas respostas em tensão no caso 
da pederastia 91
Juliana Cesario Alvim Gomes, Diego Werneck Arguelhes

Para que servem as audiências públicas no STF? 95
Fernando Leal

O que significa o presidente Lewandowski receber  
o presidente Cunha com a imprensa em frente? 99
Joaquim Falcão

Campanha para ministro do Supremo? 101
Pedro Cantisano

Melindrosa e sagrada 103
Felipe Recondo, Rodrigo Kaufmann

A história do processo que não termina 111
Felipe Recondo

Como Luiz Edson Fachin entrará para a História? 115
Felipe Recondo

Quando o STF descumpre a Lei de Acesso à Informação 117
Felipe Recondo

Marco Aurélio Mello: 25 anos de STF 121
Luiz Orlando Carneiro, Felipe Recondo

A CRISE ECONÔMICA

Ministra Cármen Lúcia pode voltar atrás  
e julgar planos econômicos 135
Felipe Recondo



 SUMÁRIO 7

Planos econômicos: um falso impasse 139
Diego Werneck Arguelhes, Thomaz Pereira

Depósitos judiciais a fundo perdido 143
Ivar A. Hartmann

Mitos e verdades sobre as “pedaladas fiscais” 147
Melina Rocha Lukic, José Roberto R. Afonso

Um Estado de Exceção Fiscal? 151
Melina Rocha Lukic

Fux quer indexar salário de ministros do STF ao PIB e à inflação 153
Felipe Recondo

O SUPREMO E O JUDICIÁRIO

Maconha e o descontrole difuso de constitucionalidade 157
Diego Werneck Arguelhes, Thomaz Pereira

Nova Loman pode triplicar rendimento de juízes 161
Felipe Recondo

Uma “árvore de Natal” em benefícios para os magistrados 165
Felipe Recondo

Mais prerrogativas para juízes no texto da nova Loman 169
Felipe Recondo

Loman prevê benefícios controversos na Justiça e no Legislativo 173
Felipe Recondo

Como deve ser a Loman aos olhos do ministro Luiz Fux 177
Felipe Recondo

Fux defende que juiz condenado por improbidade  
não perca a função 181
Felipe Recondo



8 O SUPREMO EM 2015

Desembargadores poderiam ser indicados pelos próprios tribunais 183
Felipe Recondo

Fux propõe gratificação a juízes a cada três anos de trabalho 185
Felipe Recondo

Supersalários para subministros 187
Felipe Recondo

O teto de vidro do Supremo 189
Thomaz Pereira

Teto salarial no judiciário é questão de acesso à informação 193
Rafael Braem Velasco, Evandro Proença Sussekind

REPERCUSSÃO GERAL E FORMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA

Nada mudou: a genealogia de uma confusão no Supremo 199
Diego Werneck Arguelhes, Felipe Recondo

Como aperfeiçoar a repercussão geral? 203
Carlos Ari Sundfeld, Rodrigo Pagani de Souza

Uma jurisprudência que serve para tudo 207
Fernando Leal

Inviolabilidade de domicílio: qual foi, afinal, o recado do Supremo? 211
Carolina Haber

OS TRÊS PODERES: SEPARAÇÃO, CONFLITO, CONFUSÃO

Respeito aos outros poderes é marca do governo Dilma? 217
Michael Freitas Mohallem

A PEC do desrespeito ao Supremo 219
Diego Werneck Arguelhes



 SUMÁRIO 9

Quando o casuísmo muda a Constituição 223
Felipe Recondo

Um recado para o STF 227
Felipe Recondo

A pedalada constitucional de Eduardo Cunha 229
Michael Freitas Mohallem

Nem notável saber jurídico, nem reputação ilibada 231
Joaquim Falcão

Fachin não encantou, nem escandalizou 235
Andre Bogossian

Ligações perigosas 237
Diego Werneck Arguelhes

O processo de impeachment será aberto ou secreto? 241
Ivar A. Hartmann

O Estatuto da Família e a voz do Congresso 245
Juliana Cesario Alvim Gomes

Supremo precisa discutir afastamento de Cunha   
da Presidência da Câmara 249
Diego Werneck Arguelhes, Silvana Batini

Concentrador, errático e arriscado: o processo de escolha de Fachin 253
Felipe Recondo

A política como inimiga 257
Felipe Recondo

Qual ministro indicado pelo PT para o STF  
teve mais votos no Senado? 261
Felipe Recondo, Luiz Orlando Carneiro

A história dos rejeitados 263
Felipe Recondo



10 O SUPREMO EM 2015

ELEIÇÕES E REFORMA POLÍTICA

Financiamento de campanha, insegurança jurídica e o calendário 
eleitoral 275
Silvana Batini

O ministro Fux e o “germe da inconstitucionalidade” 277
Diego Werneck Arguelhes

Gilmar Mendes contra as ideias 281
Joaquim Falcão, Thomaz Pereira, Diego Werneck Arguelhes

Urnas eletrônicas e o TSE: “devo, não nego — faço quando puder” 285
Diego Werneck Arguelhes

A blindagem eleitoral por trás das doações ocultas 287
Silvana Batini

Advogado-juiz no TSE compromete a Justiça Eleitoral? 289
Silvana Batini

DIREITOS FUNDAMENTAIS: ATIVISMOS E OMISSÕES

Muito barulho para nada: o caso da liberdade  
sexual nas forças armadas 295
Dimitri Dimoulis

Um Supremo socialmente seletivo? 299
Juliana Cesario Alvim Gomes

A tendência passivista do Supremo 303
Dimitri Dimoulis, Soraya Lunardi

Mais regras e menos princípio para a liberdade de expressão 307
Ivar A. Hartmann

Falta de parâmetros ainda é risco para produção de biografias 311
Thomaz Pereira



 SUMÁRIO 11

Supremo e as prisões: corte constitucional em vários atos 315
Juliana Cesario Alvim Gomes

Quantos gramas fazem um traficante? 319
Michael Freitas Mohallem, Rafael Alloni

Por que liberar o Funpen não é solução? 323
Felipe Recondo

Por que o STF abre mão de defender a liberdade de imprensa? 327
Felipe Recondo

Por que só maconha? 331
Diego Werneck Arguelhes, Fernando Leal

O gênero bate às portas do Supremo 335
Ligia Fabris Campos

O direito de resposta no (e além do) Supremo 339
Luiz Fernando Marrey Moncau

OS CAMINHOS DO IMPEACHMENT 

A estratégia sem consequências de Gilmar Mendes no TSE 345
Silvana Batini

Dilma Rousseff já é inelegível? As contas, o TCU e o impeachment 347
Michael Freitas Mohallem

Impeachment no STF — O olhar dos ministros  
sobre o caso Collor 351
Pedro Cantisano

Juízes podem derrubar o presidente da República? 355
Silvana Batini

Os embargos do impeachment e os critérios de interpretação 359
Fernando Leal



12 O SUPREMO EM 2015

As estratégias jurídicas e políticas por trás dos embargos de Cunha 363
Thomaz Pereira

O impeachment foi suspenso? 365
Thomaz Pereira

O passado e o futuro do impeachment 369
Thomaz Pereira

Fachin tem razão: é preciso mudar o rito do caso Collor 371
Diego Werneck Arguelhes, Thomaz Pereira

Julgamento do STF sobre impeachment já começou:  
na imprensa, não no plenário 373
Diego Werneck Arguelhes

Impeachment: Supremo de Dilma  
não é o mesmo Supremo de Collor 377
Ivar A. Hartmann

Medo levou Eduardo Cunha a iniciar impeachment  
contra Dilma Rousseff 379
Joaquim Falcão

As críticas ao STF pelo resultado do julgamento do impeachment 381
Felipe Recondo

O “fator Cunha” interferiu na decisão do STF  
sobre impeachment? 385
Felipe Recondo

STF disse, em 1992, que Senado tinha poder  
para barrar o impeachment 389
Felipe Recondo

STF define o rito do processo de impeachment   
da presidente Dilma Rousseff 397
Luiz Orlando Carneiro, Felipe Recondo



 SUMÁRIO 13

OPERAÇÃO LAVA JATO

HCs na Lava Jato dividem o Supremo 405
Adriana Lacombe Coiro

O futuro de Eduardo Cunha no Supremo 409
Ivar A. Hartmann

Lava Jato e doações internacionais a partidos 413
Silvana Batini, Caio Farah Rodriguez

STF deve transmitir julgamento da Lava Jato nas Turmas 415
Felipe Recondo

O presidente da Câmara não escapa 419
Eduardo Muylaert

Lava Jato e a batalha da comunicação 421
Andre Mendes

Para que servem as prisões decretadas pelo Supremo? 425
Silvana Batini

Não se prende um senador do dia para a noite 429
Ivar A. Hartmann

Lava Jato e Politeia comprometem a recondução  
de Rodrigo Janot? 431
Felipe Recondo

Articulistas 435



Q uanto mais os jornais publicam “O Supremo Tribunal 
Federal”, mais o leitor quer saber “O que isso significa? 
Quem são esses 11? Por quê? Pode isso?”. Mesmo com as 

imagens da TV Justiça, não é fácil compreender o que está em jogo. 
Faltam traduções do que dizem e decidem os ministros. O projeto 
Supra: Supremo Interpretado foi criado para atuar nesse espaço. O 
leitor tem em mãos a reunião dos artigos publicados ao longo do ano 
de 2015 no âmbito do Supra, em parceria com o JOTA. Pode ser lido 
como um diário crítico dos principais problemas, temas e impasses 
enfrentados pelo Supremo em um ano delicado para a vida nacional. 
Reflete também tentativas de repensar, de sessão do Supremo a ses-
são do Supremo, a maneira pela qual pensamos o funcionamento de 
nossas instituições.
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